
Sygn. akt. XVI GC 245/09 

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 6 maja 2014 roku 

Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy 
w następującym składzie: 
Przewodniczący: SSO Marian Kociołek 
Protokolant:: Katarzyna Bieńkowska 

po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2014 roku w Warszawie 

na rozprawie 

sprawy z powództwa A. K. 

przeciwko Bank (...) S.A. w W. 

o zapłatę 

I.  

zasądza od Bank (...) S.A. w W. na rzecz A. K. kwotę 
1.246.432,06 (jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści 
dwa 6/100 ) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za okres od 11 marca 2009 roku 
do dnia zapłaty, 

II.  

oddala powództwo w pozostałym zakresie, 

III. ustala, że Bank (...) S.A. w W. zobowiązany jest do zwrotu całości 
kosztów A. K.; szczegółowe wyliczenie pozostawić referendarzowi 
sądowemu, oraz 

sprawy z powództwa Bank (...) S.A. w W. przeciwko A. K. 

o zapłatę i ustalenie 

I. oddala powództwo, 

II. ustala, że Bank (...) S.A. w W. zobowiązany jest do zwrotu całości 
kosztów A. K.; szczegółowe wyliczenie pozostawić referendarzowi 
sądowemu. 

SSO Marian Kociołek 

 



 

Sygn. akt. XVI GC 245/09 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Pozwem o zapłatę z dnia 31 marca 2009 r. powód – A.K. wystąpił przeciwko pozwanej 

Bank /.../  S.A. w W. i wniósł o ( 1 ) zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 

1.248.649,48 zł. wraz z odsetkami ustawowymi od 11 stycznia 2009 do dnia zapłaty, 

( 2 ) zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania. W 

uzasadnieniu podał, że na kwotę dochodzoną pozwem składa się: 1.159.559,48 zł. 

wpłaty dokonane na depozyt, kwoty 29.580 zł. i 74.460 zł. z tytułu wpłat różnic 

kursowych wpłaconych przez powoda na rzecz Banku pomniejszone o kwoty 

10.880,- zł. i 4.070,- zł z tytułu różnic kursowych wypłaconych przez Bank na rzecz 

powoda. Powód zarzucił, że w trakcie zawarcia transakcji nie był w stanie 

zorientować się w mechanizmie jej funkcjonowania, dlatego złożył oświadczenie o 

uchyleniu się od transakcji z powodu błędu, który to został wywołany podstępnie 

przez pracowników banku ( k. 2-10). 

Bank /.../  S.A. wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od A.K. na 

jego rzecz zwrotu kosztów postępowania ( k. 459-491 ). 

Pozwem o zapłatę z dnia 4 maja 2009 r. powódka – Bank /.../  S.A. w Warszawie 

wystąpiła przeciwko pozwanemu A.K. i wniosła o ( 1 ) zasądzenie od pozwanego na 

rzecz Banku /.../  S.A. kwoty 1.493.569,91 zł. wraz z odsetkami ustawowymi od 

kwot: 1.198.206,80 zł. od dnia 26 marca 2010 r. do dnia zapłaty oraz 292.453,83 zł. 

od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty, ( 2 ) ustalenie, że Bank /.../  S.A. nie 

jest zobowiązany do zwrotu na rzecz pozwanego kwoty ( i ) 99.702,30 zł. 

wyegzekwowanej przez Bank od pozwanego na podstawie bankowego tytułu 

egzekucyjnego z dnia 28.01.2009 r. ( ….) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności 

postanowieniem Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 4.08.2009 r. pod sygn. akt I 

Co 197/09, ( ii ) 631.856,15 zł. wyegzekwowanej na podstawie bankowego tytułu 

egzekucyjnego nr /…/ z dnia 15.12.2009, zaopatrzonego w klauzule wykonalności 

postanowieniem Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 29.12.2009 r. pod sygn. akt I 



Co 4725/09, ( 3 ) zasądzenie od pozwanego na rzecz Banku /.../  S.A. kosztów 

postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.  ( k. 2-48 akt połączonych 

XVI GC 441/10 ). 

A.K. wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od Banku /.../  S.A. na 

jego rzecz zwrotu kosztów postępowania ( k. 448-459 akt połączonych XVI GC 

441/10 ). 

Dnia 28 września 2011 r. obie sprawy zostały połączone do łącznego rozpoznania i 

rozstrzygnięcia ( k. 928 akt XVI GC 441/10, k 686 ). 

 

Sąd ustalił, co następuje: 

A.K. prowadzący działalność pod firmą R., jest sprzedawcą i eksporterem mebli pokojowych; 

prowadzi wymianę handlową z zagranicą, z którą to działalnością wiąże się ryzyko kursowe i 

transakcyjne. Z informacji uzyskanych przez Bank /.../  S.A. od A.K. w połowie 2008 roku 

prowadził wymianę handlową z krajami takimi jak Bułgaria, Litwa, Belgia oraz państwami 

bałkańskimi. ( niesporne ). 

Obroty firmy A.K. prowadził poprzez rachunek bankowy zlokalizowany w/…/ Bank S.A. W 

końcu 2007 r. odwiedzili go przedstawiciele Banku /.../  S.A. namawiając go na otwarcie 

rachunku firmy w tym Banku. Pracownicy Banku /.../  zgłosili się do A. K. za pośrednictwem J. 

N., która znała A.K. ponieważ uprzednio pracowała w /.../  Banku. A.K. początkowo nie wyraził 

żadnego zainteresowania usługami Banku /.../ , na co przedstawiciele Banku /.../  argumentowali, 

że mogą dać jego firmie lepszy serwis i lepsze warunki niż w /.../  Banku. Przy tym wypytywali 

go o obroty, formę sprzedaży i sposób rozliczeń. Zaoferowali A.K. , że ich bank może dać 

lepszy kurs wymiany waluty, niż /…/ Bank, w którym przeprowadzał dotychczas rozliczenia. 

Pracownicy Banku /.../  poprosili A.K. o jego dane finansowe, co też uczynił. Do siedziby firmy 

A.K. zgłosiła się pracownica Banku /.../  J. C., proponując udzielenie kredytu w wysokości 3 

mln zł. A.K. jednak nie potrzebował kredytu, gdyż dysponował znacznymi zasobami pieniężnymi 

( zeznania świadka . P.- k. 837-838 akta XVI GC 441/10 i J.C. - k 537-541 akta XVI GC 

245/09, korespondencja elektroniczna z dnia 7, 16 i 22 listopada 2007 i 10,11 i 14 grudnia 

2007 r. – k. 465-497, wyciągi z rachunku bankowego w /.../  Banku za luty i marzec 2008 r. – k. 

498-526,  zeznania A.K. w charakterze strony – k. 1002-104 ).  



Następnie przedstawiciele Banku /.../  zaproponowali A.K. akcje walutowe „bez żadnych 

zabezpieczeń", wskazując przy tym na bardzo dobrą kondycję finansową jego firmy. 

W rozmowie z 4 stycznia 2008 r. A. O. wyraźnie naciska by zrobić jakąś transakcję 

zabezpieczającą. Na uwagę A.K., że kiepski jest moment na takie transakcje odpowiedziała, 

że wprawdzie nie ma zobowiązania żebyśmy robili transakcje teraz, ale informuje że został 

przyznany limit skarbowy na milion zł, który pozwoli robić na forwardach i opcjach do 

kwoty 6 mln zł. Ponadto powiedziała, iż „gdyby Pan chciał podpisać umowę, która absolutnie 

Pana do niczego nie zobowiązuje do zawierania żadnej transakcji, nie wiąże się z żadnymi 

prowizjami, z żadnymi opłatami”, „Jest to tak, żeby nie brać od Pana zabezpieczenia 

gotówkowego tak. Warto podpisać taką umowę” ( CD nagrania i transkrypcja rozmowy – k. 

418 akta XVI GC 245/09 ). W dniu 10 marca 2008 r. A.K. podpisał umowę na prowadzenie 

rachunku bankowego w Banku /…/ S.A. Następnie w dniu 30.04.2008 r. strony zawarły 

umowę ramową, umowę dodatkową i umowę zabezpieczającą ( k. 71-125 ). Wówczas nie 

dostarczono A.K. regulaminu opcji walutowych w Banku /.../  S.A.; sporządzono test 

ogólnej adekwatności - sprawdzający ryzyko inwestycyjne w stosunku do deklarowanej 

wiedzy ( test MIFID ), który dla A.K. wypadł negatywnie ( zeznanie świadka K. S. – k. 

835-837 akt XVI GC 441/10 i k. k 569-575 XVI GC 245/09 ). Po kilku dniach 

przedstawiciel Banku zadzwonił do A.K. z informacją, że wystąpiły jakieś błędy formalne 

i umowy muszą być ponownie podpisane; dotyczyło to m.in. testu MIFID. Ponieważ ocena 

zawarta w pierwotnie wykonanym teście była negatywna – Bank uznał, że transakcja jest 

nieadekwatna do wiedzy A.K. i niesie dla niego zbyt duże ryzyko. A.K. udał się do banku - 

do oddziału na /…/ - i na życzenie Banku raz jeszcze podpisał wszystkie umowy, jednak nie 

otrzymał swojego egzemplarza umowy, ponieważ umowy wymagały jeszcze podpisu 

przedstawicieli banku. W późniejszym czasie A.K. wielokrotnie zwracał się do Banku o 

wydanie mu tych umów; w tej sprawie monitował Bank wielokrotnie począwszy od dnia 

9.05.2008 r. aż do 28 października 2008 r. W zaistniałej sytuacji nie jest znana dokładna 

data podpisu umów przez Bank /.../  ( zeznanie świadka K. S. – k. 835-837 akt XVI GC 

441/10 i k. k 569-575 XVI GC 245/09 ).  

Na podstawie Umowy Ramowej A.K. i Bank /.../  uprawnieni byli do zawierania Transakcji określonych 

w Opisach Transakcji stanowiących integralną część Umowy Ramowej ( §11 ust. 1 Umowy 

Ramowej ). Opisy Transakcji zostały doręczone A.K. przy podpisywaniu Umowy Ramowej, tj. 



30.04.2008. ( niesporne ).  Po podpisaniu umowy ramowej pracownicy Banku /…/ telefonicznie 

kontaktowali się z A.K. i proponowali zawarcie transakcji walutowych. Namawiali go do 

zawarcia transakcji walutowej przekonując go, że są niezwykle korzystne kursy na zawarcie takiej 

transakcji. W rozmowie z 3 lipca 2008 r. W. Z. na zdanie A.K. , że złotówka się osłabi – 

odpowiedział „osłabi, no w wakacyjnym okresie tak, będzie jakieś delikatne osłabienie, ale to 

nie będą duże wzrosty, to będzie raczej wynikało z tego, że będzie niska płynność, to nie 

będzie zmiana tendencji, pewnie będzie też przewaga kupujących nad sprzedającymi, 

rzeczywiście tu się mogę z panem zgodzić, że delikatnie złotówka się osłabi, ale z drugiej 

strony my też taką strukturę zawieramy, znaczy proponujemy panu na takich dobrych 

warunkach” ( k. 417 akt XVI GC 245/09 ). 

A.K. został poinformowany o zasadniczych cechach struktur zerokosztowych 5 maja 2008 r. podczas 

spotkania doradcy produktowego K.S. z panem A. K. . Wówczas to zostały przedstawione zasady 

funkcjonowania limitu skarbowego z kwotą progową oraz została przeprowadzona prezentacja 

Power Point z opisem struktury zerokosztowej, dotycząca funkcjonowania struktury opcyjnej typu 

/…/. A.K. dysponował swoją wersją prezentacji produktu, w zakresie której zadawał pytania. W 

spotkaniu uczestniczył także doradca bankowy J.C. Prezentowana struktura była zbliżona do 

Transakcji Opcji (różniła się od struktury zawartej przez A.K.  w dniu 15.07.2008r. czasem trwania 

- była to struktura 1-roczna, podczas, gdy w dniu 15.07.2008r. A.K. zawarł transakcję z 

ewentualnym obowiązkiem przedłużenia na kolejne 12 miesięcy, czyli z maksymalnym okresem 

trwania 2 lata. ( zeznania świadków: K.a S.,, J.C. i A.O. przykładowa prezentacja struktury typu /…/, 

stosowana w Banku w maju 2008r. - k. 179-182 akt XVI GC 441/10).  

W dniu 11.06.2008 miało miejsce kolejne spotkanie doradcy produktowego K.S. z A.K. , na 

którym ponownie został wypełniony wynik testu Ogólnej Adekwatności Świadczonych Usług. 

A.K. złożył oświadczenie, iż przyjmuje do wiadomości ostrzeżenie Banku o ryzyku 

inwestycyjnym i finansowym związanym z nieadekwatnością usług do wiedzy i 

doświadczenia /../ ( test ogólnej adekwatności świadczonych usług -k. 179-182 akt XVI 

GC 441/10, zeznania K.S. ). 

W lipcu 2008 r. A.K. przebywał z synem R.K. w Bułgarii, dnia 15 lipca 2008 r. zadzwonił do 

niego pracownik Banku – W.Z. z informacją, że jest dobry moment do zawarcia transakcji.  

W trakcie rozmowy A.K. usłyszał jeszcze, że takie transakcje klienci banku w tym dniu zawarli 

już kilka. Po tym stwierdzeniu A.K. wyraził zgodę na zawarcie transakcji ( nagranie rozmowy 



telefonicznej wraz z transkrypcją - k 420 akt XVI GC 245/09, zeznanie świadka R.K. – k. 

632-633  akt XVI GC 245/09 ). 

W oparciu o rozmowę telefoniczną pracownika Banku W.Z.  z A.K.                 w dniu 15.07.2008 

r. Bank /.../  przyjął, że została zawarte opcje, nazywane przez Bank strukturą typu /…/ o treści: 

(a) A.K. kupił serię 12 opcji EUR put PLN call o nominale 100.000 EUR na 12 dat 

wygaśnięcia opcji od 14.08.2008 włącznie do 15.07.2009 włącznie. Kursy wykonania opcji 

kształtowały się na poziomie od 3.4225 (dla daty wykonania opcji 14.08.2008) do 3.2025 (dla 

daty wykonania opcji 15.07.2009), malejąc o 2 grosze miesięcznie; 

(b) A.K. wystawił serię 12 opcji EUR call PLN put o nominale 200.000 EUR na 12 dat 

wygaśnięcia opcji od 14.08.2008 włącznie do 15.07.2009 włącznie. Kursy wykonania opcji 

kształtowały się na poziomie od 3.4225 (dla daty wykonania opcji 14.08.2008) do 3.2025 (dla 

daty wykonania opcji 15.07.2009), malejąc o 2 grosze miesięcznie. 

(c) A.K. kupił serię 12 opcji EUR put PLN call o nominale 100.000 EUR na 12 dat 

wygaśnięcia opcji od  14.08.2009 włącznie do 15.07,2010 włącznie, ze stałym kursem 

wykonania opcji na poziomie 3.4225. Opcje miały barierę europejską Up & in na poziomie 

3.4225 ważną w dniu 15.07.2009. 

(d) A.K. wystawił serię 12 opcji EUR call PLN put o nominale 200.000 EUR na 12 dat 

wygaśnięcia opcji od  14.08.2009 włącznie do 15.07.2010 włącznie, ze stałym kursem 

wykonania opcji na poziomie 3.4225. Opcje miały barierę europejską up & in na poziomie 

3.4225 ważną w dniu 15.07.2009. 

(e) warunek   dodatkowy:   struktura   wyłącza   się   po   osiągnięciu   przez   /…/  

skumulowanego zysku na poziomie 30 groszy (naliczane od nominału 100.000 EUR). 

(f) warunek dodatkowy dotyczył wyłącznie 1 roku trwania struktury. W przypadku, gdy w dacie 

15.07.2009 fixing NBP byłby wyższy lub równy 3.4225, transakcja zostałaby automatycznie  

przedłużona  na  kolejne  12  miesięcy w formie asymetrycznych forwardów o nominale 

100.000 EUR/200.000 EUR miesięcznie, ze stałym kursem 3.4225. 

( nagranie rozmowy telefonicznej wraz z transkrypcją - k 420 akt XVI GC 245/09. 

potwierdzenie zawarcia Transakcji Opcji walutowych z 15.07.2008r. załącznik nr 16 do pozwu – k. 

146-152 akt XVI GC 441/10 ). 

Premia za opcje put, jak i opcje call nie została ustalona; nie była w ogóle liczona                       

( zeznanie świadka A.O. -k 541-546  GC 245/09 ). Szacuje się, że premia dla opcji put               



( wystawionej przez Bank /…/ ) wynosiłaby 172.317,18 zł., zaś premia dla opcji call                          

( wystawionej przez A.K. ) wynosiłaby 737.482,80 zł. Tak więc różnica pomiędzy tymi 

dwiema premiami wynosi 565.16562 zł. ( opinia biegłego sądowego – W. D. – k. 802 ).  

Szacuje się także, że premia dla opcji put ( wystawionej przez Bank /…/ ) na dzień 

zamknięcia struktury tj. 18.12.2008 r. wynosiłaby 6.907,89 zł., zaś premia dla opcji call ( 

wystawionej przez A.K. ) na dzień zamknięcia struktury tj. 18.12.2008 r. wynosiłaby 

2.768.378,45 zł. Tak więc różnica pomiędzy tymi dwiema premiami wynosi 2.761.470,56 zł. 

( opinia biegłego sądowego – W.D. – k. 803 ). 

W ramach struktury /…/ z 15.07.2008 zostały przez Bank /.../  rozliczone następujące opcje: 

nr  /…/ nr  /…/; nr  /…/ nr  /…/ nr  /…/ 

1. opcja EUR put PLN call z datą wygaśnięcia 14.08.2008 r. ( nominał 100 000 eur, kurs 

wykonania 3,4225 ). A.K. otrzymał w wyniku rozliczenia transakcji 10.880 zł. 

2.  opcja EUR put PLN call z datą wygaśnięcia 15.09.2008 r. ( nominał 100 000 eur, kurs 

wykonania            3,4025 ). A.K. otrzymał w wyniku rozliczenia transakcji 7.070 zł. 

3. opcja EUR call PLN put z datą wygaśnięcia 15.10.2008 r. ( nominał 200 000 eur, kurs 

wykonania                 3,3825 ). A.K. w wyniku rozliczenia transakcji miał obowiązek wpłacić na 

rzecz Banku i tego dokonał w kwocie 29.580 zł. 

4. opcja EUR call PLN put z datą wygaśnięcia 14.11.2008 r. ( nominał 200 000 eur, kurs 

wykonania 3,3625 ). A.K. w wyniku rozliczenia transakcji miał obowiązek wpłacić na rzecz Banku 

i tego dokonał w kwocie 74.460 zł. 

5. opcja EUR call PLN put z datą wygaśnięcia 15.12.2008 r. ( nominał 200 000 eur, kurs 

wykonania              3,3425 ). A.K. w wyniku rozliczenia transakcji miał obowiązek wpłacić na 

rzecz Banku 127.590 zł. Tego nie uczynił. ( opinia biegłego sądowego – W. D. – 761-895 ). 

W związku z osłabieniem wartości złotego wobec euro w trzecim kwartale 2008 roku, 

wycena transakcji /…/ z 15.07.2008 w stosunku do kursu rynkowego była ujemna. Ponieważ 

wycena Transakcji była ujemna, Bank /.../  uznał, że po stronie A.K. powstał obowiązek do 

dokonania dopłat do Depozytu Wymaganego. Zgodnie z pkt 5.6. Umowy Zabezpieczającej, 

w przypadku, gdy na dany dzień wyceny wartość Depozytu Wymaganego przekracza 

wartość Depozytu Otrzymanego, Strona Zabezpieczająca (A.K.) zobowiązany będzie na 

żądanie Banku do dokonania transferu Kwoty Wpłaty. Stosownie do umowy w takim 

przypadku Bank wzywa klienta do uzupełnienia zabezpieczenia do godziny 13.00 w dniu 



otrzymania faksem wezwania (jeżeli wezwanie zostało wysłane po godz. 11.00, wówczas 

uważa się je za złożone w następnym dniu roboczym - pkt 6.1. i 6.4 Umowy Zabezpieczającej). 

Depozyt Wymagany stanowi wartość zabezpieczenia zmiennego, jakie powinno być ustanowione 

przez Stronę Zabezpieczającą przy uwzględnieniu m.in. Ekspozycji (pkt 1.2 w zw. z pkt 5.2. 

Umowy Zabezpieczającej). Ekspozycja natomiast stanowi potencjalną kwotę rozliczenia, do 

jakiej Bank byłby uprawniony w razie Wcześniejszego Rozwiązania Umowy Ramowej. Z kolei 

według wyceny dokonanej przez Bank /.../  w dniu 8.10.2008 r. powstał obowiązek A.K. do 

dokonania wpłaty tytułem uzupełnienia Depozytu Wymaganego. Bank, zgodnie z § 3 ust. 4 Umowy 

Zabezpieczającej, wielokrotnie wzywał A.K. do uzupełnienia Depozytu przez dokonanie Transferu 

Kwoty Wpłaty. A.K. dokonywał wpłat nieterminowo i nie w pełnej wysokości. ( kopie wezwań 

do dokonania transferu kwoty wpłaty z dnia 8.10, 10.10, 13.10, 14.10, 17.10, 20.10, 21.10, 

22.10, 23.10, 24.10, 27.10, 28.10, 10.11, 12.11, 13.11, 14.11, 17.11, 18.11, 19.11, 21.11, 

24.11, 26.11, 27.11, 1.12, 2.12, 3.12, 4.12, 5.12, 9.12, 10.12, 11.12, 15.12, 16.12, 17.12, oraz 

18.12.2008r. - k. 187-264 akt XVI GC 441/10 ). 

Pomimo niedokonywania przez A.K. wpłat na Depozyt Wymagalny Bank nie rozwiązywał 

Umowy Ramowej i prowadził z nim rozmowy mające na celu osiągnięcie rozwiązania zaistniałego 

problemu w sposób satysfakcjonujący zarówno Bank, jak i A.K. A.K. jako zabezpieczenie 

Transakcji Opcji proponował Bankowi m.in. ustanowienie hipoteki na nieruchomości objętej 

księgą wieczystą /…/, stanowiącej jego własność. ( kopia pisma R.  do Banku z 14.11.2008, 

kopia pisma R.  do Banku z 18.11.2008r., kopia pisma R.  do Banku z 21.11.2008 - k. 278-280 

akt XVI GC 441/10). 

Bank /.../  i A.K. prowadzili negocjacje zmierzające do ustalenia brzmienia umów, które 

miały na celu wprowadzenie w życie uzgodnionych przez strony warunków współpracy, w 

tym zmiany zakresu zabezpieczeń transakcji opcji. Jednak negocjacje te nie doprowadziły do 

ustalenia wspólnego stanowiska stron ani tym bardziej do dokonania zmiany Umowy 

Ramowej, Umowy Zabezpieczającej i Umowy Dodatkowej. ( kopia pisma R.  do Banku z 

28.11.2008, mail K.S. do A.K. z 3.10.2008 wraz z odpowiedzią A.K. k. 281-282 akt XVI 

GC 441/10 ). 

W dniu 11.12.2008 r. A.K. złożył Bankowi oświadczenie o uchyleniu się od skutków 

prawnych oświadczeń woli złożonych przy zawieraniu Umów oraz Transakcji Opcji jako 

zawartych pod wpływem błędu ( kopia oświadczenia R.  o uchyleniu się od skutków 



prawnych Transakcji Opcji jako zawartych pod wpływem błędu - na okoliczność, że R.  

złożył oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczeń woli złożonych w chwili 

zawierania Transakcji Opcji k. 284 ). 

Z uwagi na powyżej opisane okoliczności, które w ocenie Banku stanowiły przypadek 

naruszenia w rozumieniu Umowy Ramowej, pismem z dnia 16.12.2008, doręczonym A.K. w 

dniu 18.12.2008, Bank /.../  zawiadomił go o złożeniu oświadczenia o wcześniejszym 

rozwiązaniu Umowy Ramowej, Umowy Dodatkowej i Umowy Zabezpieczającej oraz 

Transakcji Opcji zawartych na podstawie Umowy Ramowej („Oświadczenie Banku"). 

Podstawę prawną Oświadczenia Banku stanowił § 26 pkt. 1 w zw. z § 24 Umowy Ramowej 

w zw. z pkt 9 Umowy Zabezpieczającej, zgodnie z którym Bank jest uprawniony do 

złożenia oświadczenia o wcześniejszym rozwiązaniu Umowy Ramowej i 

rozliczeniu wszystkich zawartych na jej podstawie Transakcji, jeżeli wystąpi jeden z 

Przypadków Naruszenia. W niniejszej sprawie Przypadek Naruszenia określony w 

Umowach łączących strony stanowiło niewpłacenie przez Pozwanego kwoty na Depozyt 

Wymagany tytułem zabezpieczenia (pkt 9 Umowy Zabezpieczającej stanowi, iż: w związku z 

zawarciem Umowy Zabezpieczającej, Strony postanawiają, że jako Przypadek Naruszenia w 

rozumieniu Paragrafu 24 Umowy Ramowej traktowane będzie niedokonanie przez Stronę 

Zabezpieczającą (w niniejszej sprawie Pozwanego) jakiejkolwiek wymagalnej płatności 

tytułem wniesienia Zabezpieczenia, jeżeli opóźnienie w dokonaniu takiej płatności trwa 

dłużej niż jeden dzień roboczy. A.K. nie dokonywał terminowo wpłat na Depozyt 

Wymagany, mimo istnienia takiego obowiązku na podstawie Umowy Ramowej i Umowy 

Zabezpieczającej. ( notarialnie poświadczona kopia oświadczenia Banku z dnia 16.12.2008 o 

wcześniejszym rozwiązaniu Umowy Ramowej, Umowy Dodatkowej, Umowy Zabezpieczającej 

oraz Transakcji zawartej na podstawie Umowy Ramowej wraz z dowodem doręczenia 

Pozwanemu Oświadczenia Banku w dniu 18.12.2008 za pośrednictwem kuriera oraz 

pełnomocnictw udzielonych osobom, które podpisały ww. oświadczenie w imieniu Banku, tj. S.J. 

i H.K. - k. 57). 

Następnie, pismem z dnia 18.12.2009, przesłanym A.K. faksem w dniu 18.12.2008, Bank wezwał go 

do zapłaty skalkulowanej Kwoty Rozliczenia, pomniejszonej o kwotę Depozytu Otrzymanego, w 

wysokości 1.929.331,80 PLN, zgodnie z § 29 Umowy Ramowej. ( notarialnie poświadczona kopia 



pisma Banku z 18.12.2008 wraz z dowodem nadania faksem w dniu 18.12.2008 wraz z 

poświadczonymi notarialnie kopiami pełnomocnictw udzielonych M.L. oraz I.R. – k. 59 ). 

Wysokość kwoty objętej wezwaniem do zapłaty z dnia 18.12.2008 i 29.12.2008 wynikała z faktu, 

iż Kwota Rozliczenia w wysokości 3.098.396,19 zł została pomniejszona o kwotę Depozytu 

Otrzymanego w wysokości 1.169.064,39 zł, w związku z tym należność główna w dniu 18.12.2008 

wynosiła 1.929.331,80 zł.                 ( oryginał wyciągu z ksiąg banku z dnia 26.03.2010 

wraz z odpisami notarialnymi pełnomocnictw osób upoważnionych do jego podpisania na 

okoliczność jego wystawienia przez uprawnione osoby oraz jego treści, w szczególności wysokości 

zadłużenia Pozwanego wobec Banku - k. 49-56 akt XVI GC 441/10, notarialnie poświadczona kopia 

pisma Banku z 18.12.2008 wraz z dowodem nadania faksem w dniu 18.12.2008 wraz z 

poświadczonymi notarialnie kopiami pełnomocnictw udzielonych M.L. oraz I.R. - k. 58-63 akt XVI 

GC 441/10 ). 

W roku 2008 maksymalny kurs EURO pod koniec 2008 r. był wyższy od średniego kursu z 

początku 2008 o niecałe 14%. Dodatkowo na początku 2007 kurs EURO wynosił ok. 3,80 PLN, a 

w 2004 przekraczał 4,70 PLN - uwzględniając więc dłuższą perspektywę powyższe wahania kursu 

złotówki nie mogą zostać uznane za nadzwyczajne ( niesporne ). 

W dniu 28.01.2009 Bank wystawił na podstawie art, 96 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

Prawo bankowe, bankowy tytuł egzekucyjny nr /…/ który obejmował należność główną w kwocie 

731.125,00 zł. Wystawiony przez Bank   opiewał na kwotę 731.125,00 pomimo dużo większego 

zadłużenia A.K. wobec Banku z tytułu zawartej między stronami transakcji z dnia 15.07.2008 na 

podstawie Umowy Ramowej z dnia 30.04.2008, gdyż zgodnie z oświadczeniem z dnia 30.04.2008 o 

poddaniu się egzekucji R.  wyraził zgodę na wystawienie bte do kwoty 731.125 zł. W dniu 

12.02.2009 Sąd Rejonowy w Pruszkowie postanowieniem nadał klauzulę wykonalności bte 

wystawionemu przez Bank i zasądził od R.  na rzecz Banku kwotę 104,40 zł tytułem zwrotu kosztów 

postępowania.                     ( kopia Bankowego Tytułu Egzekucyjnego nr /.../ z dnia 28.01.2009 wraz 

z postanowieniem Sądu Rejonowego w Pruszkowie o nadaniu klauzuli wykonalności – k. 317-319 akt 

XVI GC 441/10, kopia oświadczenia R.  o poddaniu się egzekucji z dnia 30.04.2008 – k. 100-108 ). 

A.K. kwestionował zasadność egzekucji i wniósł zażalenie na postanowienie o nadaniu bte I klauzuli 

wykonalności. Bank wziął udział w postępowaniu wszczętym wskutek zażalenia R. . ( kopia   

zażalenia   R.    z   dnia   20.04.2009   na   postanowienie   Sądu Rejonowego w Pruszkowie z 

dnia 12.02.2009 o nadaniu klauzuli wykonalności i kopia odpowiedzi Banku z dnia 



10.06.2009 na zażalenie R.  – k. 318-326 akt XVI GC 441/10 ).    

   W dniu 4.08.2009 Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny - 

Odwoławczy uchylił postanowienie o nadaniu bte I klauzuli wykonalności. Postanowienie 

zostało doręczone Bankowi w dniu 28.09.2009. Do dnia 7.10.2009, tj. do dnia umorzenia 

postępowania egzekucyjnego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie 

wyegzekwował od R.  kwotę 99.702,30 zł. ( kopia postanowienia Sądu Okręgowego w 

Warszawie z dnia 4.08.2009, oddalającego wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bte nr /…/, 

sygn. akt V Cz 2060/09 - k. 330-333, kopia postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie 

Rejonowym w Pruszkowie z dnia 7.10.2009, kopia postanowienia Komornika Sądowego przy 

Sądzie Rejonowym w Pruszkowie z dnia 8.10.2009 – k. 67-70 akt XVI GC 441/10 ). Bank w 

dniu 15.12.2009 wystawił kolejny tytuł egzekucyjny nr 1/…/"), który został zaopatrzony w 

klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 29.12.2009, 

sygn. akt I Co 4725/09. A.K. pismem z 7.01.2010 zażądał zwrotu kwoty 657.463,61 zł, pobranej 

przez komornika z konta pozwanego w dniu 6.01.2010. Na podstawie   Bank /.../  w dniu 18.01.2010 

uzyskał kwotę 631.422,70 zł -tytułem spłaty należności głównej oraz kwotę 433,45 zł tytułem 

zwrotu kosztów. W dniu 12.01.2010 A.K. wniósł skargę na postanowienie referendarza sądowego o 

nadaniu klauzuli wykonalności bte II. W dniu 29.03.2010 Sąd Rejonowy w Pruszkowie, I 

Wydział Cywilny, wydał postanowienie o oddaleniu skargi R.  na postanowienie z 29.12.2009 o 

nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr /…./. ( kopia   Bankowego   

Tytułu   Egzekucyjnego   nr   /…/   z   dnia 15.12.2009, wraz z postanowieniem Sądu 

Rejonowego w Pruszkowie z dnia 29.12.2009 o nadaniu klauzuli wykonalności -k. 334-339 

akt XVI GC 441/10, kopia postanowienia Komornika Sądowego w Pruszkowie z dnia 25.01.2010, 

kopia pisma R.  do Banku z dnia 7.01.2010 - k. 340 akt XVI GC 441/10, kopia skargi R.  z dnia 

12.01.2010 na postanowienie z dnia 29.12.2009 o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi 

egzekucyjnemu z dnia 15.12.2009 nr /…/ kopia postanowienia Sądu Rejonowego w Pruszkowie, 

Wydziału I Cywilnego, z dnia 29.03.2010, oddalającego skargę R.  z dnia 12.01.2010 na 

postanowienie z dnia 29.12.2009 o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi 

egzekucyjnemu z dnia 15.12.2009 nr /…./ - k. 341-352 akt XVI GC 441/10 ). Stan faktyczny Sąd 

ustalił w oparciu o dokumenty złożone przez strony do akt sprawy, nagrania rozmów na CD, 

zeznania świadków: K. S. - k. 835-837 akt XVI GC 441/10 i k. 569-575  akt XVI GC 245/09; 

I.P. - k. 837-838 akt XVI GC 441/10 i k. 587-591  akt XVI GC 245/09; A.S. - k. 927 akt 



XVI GC 441/10; S.S. - k. 927-928 akt XVI GC 441/10 i k 591-59  akt XVI GC 245/09; D.S. 

- k. 946 GC 441/10; J.C. -k 537-541  akt XVI GC 245/09; A.O. – k. 541-546  akt XVI GC 

245/09; A.S. - k 564-565 akt XVI GC 245/09; A.B.– k. 607-609 akt XVI GC 245/09;  J.K. – 

k. 630-632  GC 245/09;  R.K. – k. 632-633  akt XVI GC 245/09 i W.Z. – k. 649-653  GC 

245/09; opinii biegłego sądowego W.D.( k. 761-895, 953-961 ) i zeznań strony A.K. ( k. 

1002-104 ).   Opine dr R. W. dotycząca terminowych transakcji walutowych zawartych 

pomiędzy Bankiem /.../  S.A. a A.K. (R. -B) z dnia 17.03.2010 ( k. 265-277 akt XVI GC 441/10 

) sąd potraktował jako argumentację Banku /…./ 

	  

Sąd zważył, co następuje: 

Bank /…/ S.A. wywodzi swoje roszczenia ze struktury transakcji opcji walutowych typu /…/. 

Jednakże wedle umowy ramowej, na jej podstawie strony mogły zawierać miedzy sobą 

transakcje określone w Opisach Transakcji będących załącznikiem do Umowy Ramowej i jej 

integralną częścią ( § 11 pkt. 1-2 umowy ramowej ), zaś Opisy Transakcji definiują tylko 

Transakcję Opcji Walutowej – nie przewidują żadnej struktury złożonej z opcji walutowej. 

Wedle opisu opcji walutowej tą charakteryzuje takie pojęcia: ( 1 ) wystawienie opcji ( 2 ) 

wykonanie opcji ( 3 ) nabywca opcji ( 4 ) wystawca opcji ( 5 ) premia ( 6 ) data ważności 

opcji ( 7 ) dzień płatności opcji. Wedle twierdzeń Banku /…/ strony zawarły umowę struktury 

zerokosztowej, w skład której wchodziły dwie przeciwstawne umowy opcji, tj. umowa opcji 

call i umowa opcji put o analogicznych premiach. Ponieważ strony zawieranej struktury były 

jednocześnie nabywcami i wystawcami opcji – premie zrównoważyły się i dzięki temu 

struktura stała się zerokosztowa w tym sensie, że w chwili zawarcia  umowy opcji nie powstał 

obowiązek zapłaty premii. Jak zostało ustalone strony w ogóle tych premii nie ustaliły, a 

przyjęły za Bankiem /.../ , że opcje call i put się równoważą. W niniejszej sprawie ważne jest 

to, że uwagi faktyczny na brak premii w strukturze opcji oraz złożeniu opcji w jedną strukturę 

mamy do czynienia nie z transakcją opcji a transakcją zupełnie inną aniżeli transakcja opcji 

walutowych.   

Wedle umowy ramowej uzgodnienia transakcji miały nastąpić telefonicznie, z czym wiązał 

się obowiązek przedstawienia się umocowanych pełnomocników stron, bądź samych stron i 

nagrywanie elektroniczne rozmowy ( § 12 pkt 1-5 umowy ramowej ),  Przepis art. 76 k.c. 



stanowi, iż jeżeli strony zastrzegły w umowie, że określona czynność prawna między nimi 

powinna być dokonana w szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko przy 

zachowaniu zastrzeżonej formy. Ponieważ w niniejszej sprawie strony zastrzegły, /…/ takimi 

nie są należy uznać, że nie doszło do zawarcia tej transakcji. Przedmiotem uzgodnień z dnia z 

dnia 15.07.2008 r. była struktura składającą się niejako z dwu opcji, przy czym opcje miały 

kursy rozliczenia ale nie miały premii za wystawienie opcji. Wobec tego podstawą wiążących 

uzgodnień nie może być umowa ramowa. Dla stwierdzenia, że nie doszło do uzgodnień w 

formie konkludentnej wystarczy podnieść, iż przedstawiciel banku /…/prowadzący rozmowę 

tj. Wojciech Zaczek nie dysponował pełnomocnictwem do zawierania tego rodzaju transakcji. 

 W tym miejscu należy podnieść, iż za nieskuteczny należy uznać zarzut A.K. -

uchylenia się od skutków transakcji z 15.07.2008 r. z powodu błędu. Zgodnie bowiem z art. 84 

k.c. można skutecznie uchylić się od oświadczenia woli, gdy błąd dotyczył treści czynności prawnej. W 

okolicznościach niniejszej sprawy wchodzi w grę błąd co do ryzyka lub błąd co do charakteru 

struktury /…/, a te nie stanowią błędu uprawniającego do uchylenia się od skutków prawnych złożonego 

oświadczenia woli. Stanowisko to ma potwierdzenie w orzecznictwie. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 

dnia 6.05.1997 (sygn. I CKN 91/97) wyraził stanowisko, iż „Niespełnienie oczekiwań strony 

umowy odnośnie do sposobu jej wykonania przez drugą stronę i związane z tym twierdzenie, 

że nie doszło do właściwego wykonania umowy w żadnym razie nie stanowi podstawy do 

przyjęcia, że umowa została zawarta w warunkach błędu co do treści czynności prawnej. Błąd 

oznacza mylne wyobrażenie o istniejącym stanie rzeczy lub mylne wyobrażenie o treści 

złożonego oświadczenia woli, nie odnosi się do sfery motywacyjnej; nadto błąd dotyczyć 

musi stanu istniejącego w momencie zawierania umowy, nie zaś okoliczności, które 

nastąpiły w toku wykonywania umowy, doprowadzając stronę do przekonania, że decyzja o 

jej zawarciu była błędna". Przywołać też należy orzeczenie Sądu Apelacyjnego w 

Katowicach z dnia 24.09.2002 r. sygn. I ACa 271/02, gdzie stwierdzono, iż „Można 

uchylić się od skutków czynności prawnej dokonanej pod wpływem błędu jeżeli błąd 

dotyczył treści czynności prawnej i był błędem istotnym (art. 84 k. c.). Błędem dotyczącym 

treści czynności prawnej jest błąd postrzegania w odróżnieniu od błędu wnioskowania, 

które należy do sfery motywacyjnej czynności prawnej i stanowi pobudkę". 



W orzecznictwie za ugruntowany należy uznać pogląd, że nieekwiwalentność sytuacji 

prawnej stron umowy  ( faktyczna nierówność ) jest dopuszczalna w ramach swobody 

kontraktowej, gdyż taka jest wola samych stron umowy. Jednak umowę należy uznać za 

sprzeczną z zasadami współżycia społecznego gdy ( 1 ) jest obiektywnie niekorzystna dla 

jednej ze stron umowy ( 2 ) do ukształtowania stosunków umownych doszło przy świadomym 

lub spowodowanym niedbalstwem, wykorzystaniu przez drugą stronę swojej silniejszej 

pozycji. Przyjmuje się bowiem, że umowa zawarta przez stronę działającą pod presją 

faktycznej przewagi kontrahenta nie może być uznana za wyraz w pełni swobodnej i 

rozważnie podjętej przez nią decyzji ( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2008 r. IV 

CSK 478/07, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r. IV CSK 555/09 i  wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2013 r. I CSK 651/12 ). 

Zdaniem Sądu uzgodnienia stron dokonane 15.07.2008 r. były obiektywnie niekorzystna dla 

A.K. a tym samym nieważne w oparciu o przepis art. 58 §2 k.c. 

Po pierwsze - świadczenia stron miały nierówne nominały. Konstrukcja struktury /…/ 

wygląda bowiem w ten sposób, że o możliwości zastosowania jednej z opcji wchodzących w 

jej skład decydował stosunek kursu referencyjnego w dniu realizacji opcji do kursu realizacji. 

Bank /.../  kupił od A.K. opcje call o nomonle 200 000 eur, ( dwukrotnie wyższym aniżeli 

opcja put przeciwstawna wystawiona przez Bank /.../  ) zyskał tym samym prawo żądania od 

A.K. sprzedania 200 000 eur, a więc kwoty dwukrotnie więcej niż A.K. mógł żądać kupić od 

niego. Taki układ świadczeń wyraźnie wskazuje, iż w razie wystąpienia okoliczności 

korzystnej dla którejkolwiek stron, osiągnięte przez nią zyski nie mogłyby być nawet w 

przybliżonym stopniu porównywalne. W razie bowiem trendu rynkowego korzystnego dla 

Banku /.../  (spadek wartości PLN względem EUR) uzyskiwałby on zawsze dwukrotnie 

wyższy zysk niż w przypadku trendu odwrotnego (umacnianie się PLN względem EUR).  

Druga sprawa - tak znacząca rozbieżność konsekwencji dla stron w zależności od charakteru 

zmian wartości waluty dodatkowo pogłębiona jest przez konstrukcje tzw. wyłącznika, 

zastrzeżonego w przedmiotowej umowie na korzyść banku. Jego istnienie oznaczało, iż w 

razie korzystnego dla powoda trendu kursowego i osiągania przez niego zysku cała struktura 

ulegała rozwiązaniu z chwilą osiągnięcia ogólnego zysku na rzecz Banku /.../  w wysokości 

30 000 złotych, niezależnie od okoliczności, iż czas trwania umowy był określony. Z drugiej 



natomiast strony, w razie niekorzystnych dla A.K. zmian kursowych prowadzących do 

zysków banku kosztem A.K. żywotność struktury nie była w żaden sposób uzależniona od 

ogólnego zysku osiągniętego przez bank. Tym samym zatem, w warunkach zawartej umowy 

Bank /.../  w razie osiągania zysków kosztem A.K. nie tylko był w stanie osiągać zyski w 

dwukrotnie większej wysokości lecz nadto nie istniało po jego stronie żadne ograniczenie co 

do kwoty maksymalnej uzyskanej w czasie trwania struktury.  

Wreszcie trzecia kwestia. Zwrócić należy uwagę, że w efekcie konstrukcji umowy z dnia 15 

lipca 2008 roku, nie tylko wysokość możliwego do uzyskania przez strony zysku była 

rozłożona nierównomiernie ze znacznym przesunięciem na korzyść Banku /.../ , lecz 

dotyczyło to także wysokości możliwej do poniesienia straty. Klasyczna umowa opcji ma z 

natury charakter odpłatny - wystawca opcji uzyskuje prawo do premii traktowanej jako cena, 

za którą zawiera on kontrakt opcyjny. Premia ta stanowi wynagrodzenie należne wystawcy 

opcji za ryzyko przyjmowane na siebie w związku z możliwymi zmianami kursowymi. 

Zważywszy na element ryzyka i niepewności co do nastąpienia zdarzenia skutkującego 

realizacją opcji (poziom kursu walutowego) niekiedy umowy opcyjnie określane są jako 

umowy losowe, a nawet ujmowane w kategoriach gry i zakładu. ( tak: wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2012 r., sygn. akt I ACa 1020/11). Umowa 

zawarta w przedmiotowej sprawie, w miejsce zaś premii na rzecz wystawcy opcji put 

zawierała symetryczną opcję call wystawioną przez drugą stronę w miejsce premii. Kurs 

walut określony przez strony stanowił równocześnie w istocie granicę wyznaczającą, która z 

wystawionych opcji będzie zyskowna dla jej nabywcy. Uzyskanie przy tym zysku przez jedną 

ze stron umowy oznaczało zatem poniesienie straty w analogicznej wysokości przez drugą 

stronę, która zmuszona była do nabycia waluty po kursie niekorzystnym dla niej względem 

kursu rynkowego. Tym samym, wcześniej scharakteryzowane cechy całej struktury w postaci 

wysokości maksymalnej wymiany waluty przez każdą ze stron oraz istnienia tzw. kursu 

bariery zastrzeżonego na rzecz Banku /.../ , powodującego wyłączenie się struktury w 

przypadku osiągnięcia przez A.K. skumulowanego zysku w wysokości 30 000 złotych miały 

wpływ także na zakres poniesienia straty przez strony. Elementy te prowadziły bowiem w 

istocie po stronie Banku /.../  po pierwsze do ograniczenia maksymalnej straty wynikającej z 

realizacji opcji put przez A,K, a dodatkowo ograniczenia maksymalnej ogólnej straty 

wynikającej z wzrostu wartości złotego względem euro (skutek taki miało zastrzeżenie na 



rzecz Banku /.../  tzw. wyłącznika opcji mającego zastosowanie w przypadku osiągnięcia 

określonego kursu wymiany czemu odpowiadała określona kwota skumulowanego zysku. 

Analogiczna bariera ograniczającą ryzyko wystawcy opcji nie została natomiast przewidziana 

w stosunku do opcji call. Tym samym ryzyko A.K. związane z wahaniami kursów 

walutowych w ramach tej samej struktury było w istocie nieograniczone. W efekcie A.K., 

odmiennie niż Bank /.../ , ponosił niczym nieograniczone ryzyko wzrostu wartości euro 

względem złotego powyżej ustalonych w umowie kwot realizacji. W praktyce zależność ta i 

wynikająca z niej rażąca dysproporcja świadczeń uwidoczniona została w wycenie 

potencjalnych premii za sprzedaż pojedynczych opcji wchodzących w skład struktury będącej 

przedmiotem umowy z dnia 14 lipca 2008 roku, a wyliczonej przez biegłego sądowego, co 

zostało odnotowane w ustaleniach faktycznych. 

Ponadto, zdaniem Sądu uzgodnienia stron dokonane 15.07.2008 r. odbyły się pod presją 

faktycznej przewagi Banku /.../  nad A.K. . W warunkach gospodarki rynkowej, istotą 

zawieranych transakcji jest bowiem osiągnięcie przez uczestników obrotu zysku, który 

częstokroć wiąże się ze stratą po stronie innych podmiotów. Rolą zatem stron umowy jest 

zadbanie o ochronę własnego interesu ekonomicznego, przed stratą wynikającą z 

niefrasobliwie dokonywanych transakcji, które nie zostały poprzedzone dokładnym 

rozeznaniem co do ich charakteru. Z drugiej zaś strony pozostali uczestnicy obrotu 

dysponując – przynajmniej nominalnie – takimi samymi warunkami, co do zasady nie są 

zobligowani do szczególnych obowiązków informacyjnych co do ryzyka transakcyjnego i 

szczególnej dbałości o wyjaśnienie go kontrahentowi. Inaczej jednak wygląda w ocenie Sądu 

zakres staranności zawodowej w sytuacji gdy jedną ze stron zawieranej umowy obejmującej 

instrument finansowy jest bank w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe (Dz.U. z 2012r. poz. 1376 j.t.). W tym zakresie Sąd orzekający przychyla się do 

sformułowanej w orzecznictwie i będącej skutkiem przeprowadzonej wykładni systemowej 

koncepcji banku jako instytucji zaufania publicznego, o więc dysponującej tym samym 

szerszymi obowiązkami w zakresie zawieranych kontraktów (por. wyroki SN z dnia: 25 

listopada 2005 roku sygn. akt V CSK 396/05, 21 października 2010 roku, sygn. akt 236/10, 

14 kwietnia 2003 roku sygn. akt I CKN 308/01, wyrok SA w Warszawie z dnia 2 kwietnia 

2009 roku sygn. akt VI ACa 1071/07). Obowiązkami obejmującymi w szczególności rzetelne 

zapoznanie kontrahenta z oferowanym produktem wraz z przedstawieniem mu zasad jego 



funkcjonowania a także dokładnej informacji o ryzyku związanym z posługiwaniem się 

konkretnym produktem. Ocena specjalnego charakteru banku jako uczestnika obrotu 

gospodarczego, który powinien wykazywać szczególna staranność, obejmującą także dbałość 

o właściwą orientację po stronie podmiotów korzystających z jego usług, wynika przy tym z 

szeregu norm wynikających z ustawodawstwa krajowego jak i obowiązującego w Polsce 

prawodawstwa Unii Europejskiej. 

W zakresie ustawodawstwa krajowego w pierwszej kolejności wskazać należy, iż szczególna 

ocena banku i wynikające z niej obowiązki względem kontrahentów są odbiciem 

szczególnych uprawnień banków w zakresie egzekucji swoich praw. Zgodnie bowiem z art. 

95 ust. 1 ustawy prawo bankowe księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich podstawie 

wyciągi oraz inne oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią 

banku, jak również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należności mają moc 

prawną dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z 

czynności bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń i mogą stanowić 

podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych. Nadto zaś na podstawie art. 96 w 

zw. z art. 97 ustawy bank jest uprawniony do wystawiania dokumentów w postaci bankowych 

tytułów egzekucyjnych, które mogą stanowić podstawę do egzekucji już po nadaniu im przez 

Sąd klauzuli wykonalności.  

Tak szerokie uprawnienia banków względem innych uczestników obrotu, znacznie 

ułatwiające egzekucję wierzytelności banku w istocie prowadzą do wstępnego przyznania 

zasadności jego roszczeń, bez przeprowadzania ich merytorycznej oceny. Odbiciem takiego 

uprawnienia jest zdaniem Sądu także obowiązek szczególnej dbałości banku o to, aby 

stosunek prawny, z którego mogą wynikać jego wierzytelności był ułożony pomiędzy 

stronami w sposób niebudzący wątpliwości. Z tym zaś wiąże się obowiązek po stronie banku 

dołożenia należytej staranności w przedstawieniu kontrahentom wszystkich jego elementów a 

w szczególności poinformowania o możliwym ryzyku związanym z konkretnym 

instrumentem finansowym. 

W zakresie zaś prawa Unijnego dla oceny szczególnego charakteru banków jako instytucji 

zaufania publicznego a więc obciążonych wyższymi niż pozostali uczestnicy obrotu 

handlowego standardami w zakresie oferowanych przez siebie produktów podstawowe 



znaczenie ma Dyrektywa Komisji nr 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca 

środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez 

przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (dalej 

MIFiD) a dokładnie jej art. 19: ust. 1. Państwa członkowskie wymagają od przedsiębiorstw 

inwestycyjnych, by informacje, które kierują do klientów detalicznych lub potencjalnych 

klientów detalicznych albo rozpowszechniają w sposób umożliwiający takim klientom 

dotarcie do tych informacji, w tym publikacje handlowe, spełniały warunki określone w ust. 

2-8. Ust. 2 stanowi, że Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują nazwę 

przedsiębiorstwa inwestycyjnego. Są dokładne, a przede wszystkim nie podkreślają żadnych 

potencjalnych korzyści płynących z usługi inwestycyjnej lub instrumentu finansowego, o ile 

jednocześnie w sposób uczciwy i wyraźny nie wskazują wszelkich zagrożeń, jakie się z tym 

wiążą. Są przedstawione w sposób, który jest odpowiedni i zrozumiały dla przeciętnego 

przedstawiciela grupy, do której są skierowane lub do której mogą dotrzeć. Nie ukrywa się w 

nich, nie umniejsza ani nie przedstawia w sposób niejasny istotnych elementów, stwierdzeń 

lub ostrzeżeń. 

Przy czym zgodnie z art. 4 ust. 1 Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca 

dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG „przedsiębiorstwo 

inwestycyjne" oznacza każdą osobę prawną, której regularna działalność zawodowa lub 

gospodarcza polega na świadczeniu jednej lub większej liczby usług inwestycyjnych na rzecz 

osób trzecich i/lub prowadzeniu jednego, lub większej liczby zakresów działalności 

inwestycyjnej – w więc także banki. Wspomniana dyrektywa (MIFiD) nie została co prawda 

w powołanym zakresie implementowana do krajowego porządku prawnego i nie posiada przy 

tym waloru horyzontalnego skutku bezpośredniego, lecz nie oznacza to, iż norm staranności 

kontraktowej z niej wypływających dotyczących zachowania podmiotów oferujących 

instrumenty finansowe nie można zastosować w ramach stosunków prawnych mających 

miejsce w państwach członkowskich. W tym zakresie obowiązuje bowiem niekwestionowana 

w prawie Unii Europejskiej zasada prowspólnotowej interpretacji prawa unijnego wyrażona 



przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wtedy ETS) w orzeczeniu nr 14/83 z dnia 

10 kwietnia 1984 roku w sprawie „Von Kolson and Kamann v Land Nordrhein – Westfalen.  

W świetle zaś art. 19 ust. 2 dyrektywy MIFiD należy uznać, iż wyraźnie po stronie 

przedsiębiorstwa inwestycyjnego a w tym także banku ustanowiony został szczególny 

obowiązek dbania także o inqteres kontrahenta, co wyraża się w rzetelnym informowaniu 

również co do negatywnych konsekwencji grożących kontrahentowi w związku z zawieraną 

transakcją. 

Wnioski co do sposobu postępowania w ramach zawierania przez podmiot będący bankiem 

umów obejmujących instrumenty finansowe w tym zawierające opcje walutowe muszą zatem 

być uwzględnione przy ocenie charakteru banku jako uczestnika obrotu gospodarczego, 

dokonywanej na skutek wykładni powołanego wcześniej art. 2 ustawy Prawo Bankowe. 

Prowadzą one tym samym do przyjęcia koncepcji większego obciążenia banku względem 

innych uczestników obrotu obowiązkiem zadbania o takie ułożenie stosunku prawnego aby 

nie był on obarczony wadami, w tym którąkolwiek wadą prowadząca do nieważności na 

podstawie z art. 58 § 1 i 2 k.c.  

Po dokonaniu powyższego ustalenia co do szczególnych względem pozostałych uczestników 

obrotu obowiązków kontraktowych po stronie banku oferującego produkty w postaci 

instrumentów finansowych Sąd dokonał oceny zachowania pozwanego banku w stanie 

faktycznym przedmiotowej sprawy w trakcie zawierania umowy z dnia 15 lipca 2008 roku, w 

kontekście tego, czy zachowane zostały po jego stronie zasady staranności kontraktowej 

mające wpływ na ocenę zawarcia umowy z zachowaniem zasad współżycia społecznego. 

W ocenie Sądu, zachowanie Banku /.../  w przedmiotowej sprawie nakazuje przyjąć, iż nie 

zostały z jego strony dochowane standardy obowiązujące przy oferowaniu produktów w 

postaci instrumentów finansowych. Wskazać bowiem należy w pierwszej kolejności, że 

podczas rozmowy telefonicznej dnia 15 lipca 2008 roku, w trakcie której doszło do akceptacji 

ze strony A.K. zaproponowanej struktury, przedstawiciel Banku /.../  skupił się w zasadzie 

jedynie na wskazywaniu potencjalnych korzyści płynących z zawarcia umowy w razie 

korzystnego dla A.K. obrotu spraw na rynku walutowym w zakresie kursu PLN/EUR, 

dokonując nawet próbnych wyliczeń zysków w oparciu o przewidywane przez siebie kursy 

walut. W drugiej kolejności przedstawiciel Banku /.../  nie poinformował A.K. o praktycznych 

skutkach niesymetryczności oferowanej struktury opcyjnej, nie wskazując przy tym na 



możliwość znacznego pogłębienia się strat na skutek niekorzystnego obrotu kursowego 

wynikających z obowiązku sprzedaży przez powoda waluty w wysokości dwukrotnie 

większej na rzecz pozwanego. Nie spełnia bowiem w ocenie Sądu takiego obowiązku jedynie 

zdawkowe poinformowanie powoda o niekorzystnych skutkach w razie negatywnego trendu 

kursowego przy równoczesnym szczegółowym przedstawianiu potencjalnych zysków. 

Do tego należy dołożyć dwie kwestie. Jak zostało ustalone, to Bank /.../  od dłuższego czasu 

dążył do przekonania A.K. o atrakcyjności proponowanej konstrukcji. Choć podkreślić 

należy, iż ze strony banku zupełnie pomijano w rozmowach z A.K. takiego rozwoju sytuacji, 

w której to złoty będzie się znacznie umacniał wobec euro. Tu pojawia się druga kwestia 

związana z pierwszą – to bank dysponował nieproporcjonalnie większą wiedzą na temat 

ryzyka wahań kursowych walut. Trzeba bowiem pamiętać, że bank ma wiedze nie tylko tę 

nabytą w ramach własnych doświadczeń, ale i wiedze którą mógł posiąść od swych 

kontrahentów zagranicznych z którymi zawierał odpowiednią transakcje na rynku 

międzybankowym. Kontrahenci banku jako podmioty globalne mają nie tylko dłuższe 

doświadczenie rynkowe, ale i ze względu na posiadaną pozycję mogą wpływać na 

kształtowanie się kursu walut w przyszłości. Dodać też należy, że ocenę zachowania banku 

pogarsza fakt, iż przeprowadził test wedle procedury MIFID i dowiedział się, że 

proponowana A.K. transakcja nie jest przeznaczona dla niego. Późniejsza poprawa tego testu 

pokazuje determinację banku w doprowadzeniu do zawarcia transakcji. 

W tych okolicznościach, w ocenie Sądu uzgodnienia transakcji z dnia 15 lipca 2008 r. 

należało uznać za naruszające zasady współżycia społecznego a co za tym idzie nieważne, co 

otwiera następnie drogę do właściwej już oceny zasadności roszczeń A.K. oraz banku /.../  

S.A.  

W kwestii roszczenia A.K. wobec Banku /.../  S.A. orzeczono na podstawie art. 405 k.c. w zw. 

z art. 410 k.c. Zgodnie z art. 405 k.c. 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, przy czym na podstawie art. 410 k.c.: § 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. 

Skutkiem uznania za nieważną transakcję z dnia 15 lipca 2008 roku, należało uznać za 

nienależne świadczenia w postaci: przejęcia kwoty 1.246.432,06 złotych – stanowiącej 

depozyt w wysokości 1.157.342,06 zł. oraz wpłaty na konto banko tytułem różnic kursowych 

w wysokości 89.090 zł. Odsetki naliczone przez bank od kwoty zdeponowanej nie podlegają 

wydaniu na rzez A.K. w ramach dyspozycji art. 410 k.c. Tym samym należało zasądzić na 

rzecz pozwanego sporną kwotę 1.246.432,06 złotych. 

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 k.c. w zw. z art. 455 k.c. Świadczenie z tytułu 

nienależnego świadczenia ma charakter bezterminowy, więc do określenia terminu jego 

spełnienia stosuje się przepis art. 455 k.c., zgodnie z którym, jeżeli termin spełnienia 

świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie 

powinno być spełnione po wezwaniu dłużnika do wykonania (por. wyrok Sądu Najwyższego 

z dnia 22 marca 2001 r., sygn. akt V CKN 769/00, OSNC 2001/11/66). W rozpoznawanej 

odsetki zasądzono od dnia wniesienia pozwu do sądu. 

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. Z 

uwagi na uwzględnienie powództwa w całości, A.K. należało uznać za stronę, która wygrała 

w całości i zasądzić na jej rzecz od Banku /.../  S.A. koszty procesu. Na podstawie art. 108 

k.p.c.  szczegółowe rozliczenie kosztów procesu pozostawiono referendarzowi sądowemu. 

 

 Wobec nieważności uzgodnień transakcji z dnia 15 lipca 2008 r. powództwo Banku 

/.../  S.A. wobec A.K. o zapłatę należało oddalić w całości. Nie powstał bowiem obowiązek 

dopłaty na depozyt. 

Także powództwo Banku /.../  S.A. wobec A.K. w zakresie roszczenia o ustalenie podlegało 

oddaleniu w całości.  

W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że ukształtowany jest pogląd 

stwierdzający, iż interes prawny istnieje tylko wtedy, gdy powód potrzebie ochrony prawnej 

swej sfery prawnej uczynić może zadość przez samo ustalenie istnienia bądź nieistnienia 

stosunku prawnego lub prawa. Ponadto interes prawny musi być ponadto zgodny z prawem i 

zasadami współżycia społecznego, jak również celem, któremu służy art. 189 ( wyrok SN z 



dnia 28 listopada 2002 r., II CKN 104/00, Lex nr 75344 ), Otóż, aby uznać, że Bank /.../  

S.A. nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz A.K. kwoty 99.702,30 zł. 

wyegzekwowanej przez Bank od A. K. na podstawie bankowego tytułu 

egzekucyjnego z dnia 28.01.2009 r. /…/ oraz kwoty 631.856,15 zł. wyegzekwowanej 

na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego /…/ z dnia 15.12.2009, konieczne jest 

ustalenie, iż kwoty te w świetle obowiązującego prawa materialnego należą się 

bankowi od A. K. Jak zostało powyżej ustalone – transakcję z dnia 15 lipca 2008 r. 

należy uznać za nieważną, wobec tego upadła podstawa prawna leżąca u podstaw 

egzekucji tych kwot. Stąd też powództwo należało oddalić. 

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. Z 

uwagi na uwzględnienie powództwa w całości, A.K. należało uznać za stronę, która wygrała 

w całości i zasądzić na jej rzecz od Banku /.../  koszty procesu. Na podstawie art. 108 k.p.c.  

szczegółowe rozliczenie kosztów procesu pozostawiono referendarzowi sądowemu. 

 

 

 

 

/…/ 

 

 

 
 


