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WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

                                                                                                  Dnia 3 listopada 2016 roku 

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie Wydział VII Cywilny 

w składzie : 

Przewodniczący : SSR Milena Gardocka-Kaczmarczyk 

Protokolant : Angelika Baranowska 

po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016 roku w Warszawie 

sprawy z powództwa Bxxxxxxxxxx i Mxxxxxxxxxx 

przeciwko Raiffeisen Bank Polska S. A. w Warszawie 

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 

 

1. pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu 

egzekucyjnego wystawionego przeciwko Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Mxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx przez Raiffeisen Bank Polska S. A. w Warszawie dnia 11 września 2013 

roku nr 234HL/2013, któremu w sprawie o sygn. akt II Co 2132/13 nadana została w 

dniu 18 października 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe 

w Warszawie klauzula wykonalności;  

2. oddala powództwo w pozostałym zakresie; 

3. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank Polska S. A. w Warszawie solidarnie na rzecz 

powodów Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kwotę 3.217 zł (trzy 

tysiące dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym  

kwotę 2.400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa 

procesowego; 



4. nakazuje pobrać od pozwanego Raiffeisen Bank Polska S. A. w Warszawie na rzecz 

Skarbu Państwa – konto bankowe Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe 

w Warszawie kwotę 508 (pięćset osiem) złotych tytułem opłaty od pozwu, od której 

powodowie byli zwolnieni. 

 



Sygn. akt VII C 1708/16 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 20 listopada 2015 roku powodowie Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i 

Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

wnieśli pozew o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci 

bankowego tytułu egzekucyjnego nr 234HL/2013, wystawionego przez Raiffeisen Bank 

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dnia 11 września 2013 roku, opatrzonego klauzulą 

wykonalności na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w 

Warszawie, wydanego w sprawie o sygn. akt II Co 2132/13.  

           Powodowie wystąpili również o nakazie pozwanemu, aby skierował do Związku 

Banków Polskich wniosek o wykreślenie danych powodów Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i 

Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z Centralnej Bazy Danych „Bankowy Rejestr” prowadzonej przez 

Związek Banków Polskich.  

          Powodowie wnosili również o zasądzenie od pozwanego na ich rzecz kosztów procesu, 

w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.  

          Powodowie zakwestionowali istnienie obowiązku stwierdzonego w bankowym tytule 

egzekucyjnym, twierdząc, że obowiązek zapłaty kwoty stwierdzonej w bankowym tytule 

egzekucyjnym w ogóle nie powstał, a roszczenie pozwanego nie jest wymagalne w związku z 

bezskutecznością wypowiedzenia umowy o kredyt hipoteczny nr 201111HL013196900080. 

Wypowiedzenie umowy zostało skierowane do powódki na nieaktualny adres, zaś 

oświadczenie o wypowiedzeniu przesłane powodowi było wadliwe, gdyż pozwany nie był 

prawidłowo reprezentowany. Kolejno wywiedli, że obowiązek zapłaty kwoty określonej w 

bankowym tytule egzekucyjnym nie istnieje, gdyż tytuł został sporządzony wbrew wymogom 

art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Wskazano, że bankowy tytuł 

egzekucyjny został opatrzony podpisem wyłącznie jednej osoby wbrew wymogowi art. 96 ust 

2 Prawa bankowego. Powodowie podnieśli też, że nie są związani niektórymi 

postanowieniami Regulaminu Kredytu Hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG, na 

podstawie których pozwany sformułował tytuł w zakresie odsetek i wypowiedzenia umowy, 

które stanowią niedozwolone klauzule umowne w rozumieniu art. 385 ¹ § 1 k.c. (k. 1- 31).  

 

Dnia 25 maja 2016 roku (data stempla pocztowego) pozwany Raiffeisen Bank Polska 

S.A. z siedzibą w Warszawie złożył odpowiedź na pozew, wnosząc o oddalenie powództwa w 



całości. Jednocześnie wniósł o obciążenie kosztami niniejszego postępowania strony 

powodowej oraz domagał się zasądzenia solidarnie od powodów na rzecz strony pozwanej 

poniesionych kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwany przyznał, że w dniu 11 

września 2013 roku przeciwko dłużnikom został wystawiony bankowy tytuł egzekucyjny. 

Podstawą do jego sporządzenia było nieuregulowanie przez dłużników zobowiązań 

wynikających z umowy o kredyt hipoteczny podpisanej w dniu 23 listopada 2011 roku w 

Warszawie. Wskazano, iż w kwietniu 2013 roku do każdego z powodów skierowano osobne 

wypowiedzenie umowy o kredyt hipoteczny wraz z zobowiązaniem do zwrotu kwoty kredytu 

łącznie z odsetkami, opłatami i należnymi Bankowi prowizjami. Wypowiedzenia zostały 

przesłane na adresy kredytobiorców, podane pozwanemu, jako aktualne dla nich.  

Odnosząc się do zarzutu reprezentacji pozwanego podczas składania oświadczeń o 

wypowiedzeniu, pozwany wywiódł, iż zostały one podpisane przez osoby do tego należycie 

umocowane. Nadto, podnosił, że bankowy tytuł egzekucyjny opatrzony podpisem jednej 

osoby – pracownika banku był prawidłowy, a zarzuty powodów związane były z błędną 

wykładnią przepisów. W ocenie pozwanego na aprobatę nie zasługiwały zarzuty odnoszące 

się do klauzul abuzywnych. Odnośnie żądania powodów dotyczącego nakazania przez Sąd 

pozwanemu, aby skierował wniosek o wykreślenie danych z Centralnej Bazy Danych 

,,Bankowy Rejestr’,’ pozwany żądał oddalenia zgłoszonego żądania, podnosząc uprawnienie 

banków  wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi do tworzenia baz danych o 

zobowiązaniach, powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności 

bankowych (k. 269-282).  

 

Przed zamknięciem rozprawy stanowiska stron nie uległy zmianie.  

 

 Sąd ustalił, co następuje: 

           W dniu 23 listopada 2011 roku Bxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Mxxxxxxxxxxxxx zawarli z 

Polbank EFG S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Polbank EFG) umowę o kredyt 

hipoteczny nr 201111HL013196900080 na kwotę 27.613,30 zł. W umowie wskazano, że 

Bxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Mxxxxxxxxxxxxx zamieszkują przy ulicy xxxxxxxxxxxxxxxx, xx-

xxx Warszawa. Postanowienia tej umowy były uzupełniane postanowieniami ,,Regulaminu 

Kredytu Hipotecznego Udzielanego przez Polbank EFG’’, który stanowił integralną część 

umowy, zgodnie z § 1 ust. 2 Umowy (dowód: umowa o kredyt hipoteczny nr 

20111HL013196900080, k.47-54, Regulamin Kredytu Hipotecznego udzielonego przez 

Polbank EFG, K.55-66).  



            W związku z nieterminową spłatą zadłużenia z tytułu umowy o kredyt hipoteczny 

Polbank EFG wzywał Bxxxxxxxxxxxxxxxxxx do spłat zaległych rat kredytu i jednocześnie 

informował, że brak spłaty będzie uprawniał do wypowiedzenia umowy.  

Przy piśmie z dnia 23 marca 2012 roku poinformowano o zamiarze dokonania zgłoszenia 

danych osobowych powodów do Centralnej Bazy Danych ,,Bankowy Rejestr’’. Tożsame 

pisma w tej samej dacie kierowano również do Mxxxxxxxxxxxxx (dowód: wezwanie do 

zapłaty z dnia 14.03.2012 r.,k.71, wezwania z 23.03.2012 r., 20.04.2012 r., k.73-74 i k. 79-80, 

pisma z dnia 11.05.2012 r., k. 75-76, k.91-92, pisma z dnia 01.06.2012 r., k.77-78,  83-84, 

ostateczne wezwania do zapłaty, k.87-88). 

          Pismami z dnia 17 października 2012 roku Polbank EFG zawiadomił 

Bxxxxxxxxxxxxxxx i Mxxxxxxxxxxxxx o zamiarze zbycia wierzytelności przysługujących z 

tytułu umowy o kredyt hipoteczny restrukturyzacyjny (dowód: pisma z dnia 17.10.2012 r., 

k.89-90).  

            W dniu 28 maja 2012 roku oraz w dniu 22 sierpnia 2012 roku Polbank EFG S.A. 

powiadomił Bxxxxxxxxxxxxxxxxxx o dokonaniu wpisu do Centralnej Bazy Danych 

,,Bankowy Rejestr’’ (dowód: powiadomienie z dnia 28.05.2012 r. i 22.08.2012, k. 85-86). 

           Polbank EFG S.A. został z dniem 31 grudnia 2012 roku połączony z Raiffeisen Bank 

Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w drodze sukcesji uniwersalnej (dowód: KRS 

z dnia 09.10.2015 r., k.91-101). 

            Dnia 11 stycznia 2013 roku i 18 stycznia 2013 roku skierowano do Bxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx ostateczne wezwania do zapłaty (dowód: wezwania z dnia 11.01.2013 r. i 

18.01.2013 r., k. 102-103).  

            Wobec braku dokonania wpłat, a w konsekwencji nieterminową spłatą kredytu, dnia 

17 kwietnia 2013 roku Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

złożył wypowiedzenia Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umowy o 

kredyt hipoteczny nr 201111HL013196900080 z zachowaniem 30-dniowego okresu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenia zostały opatrzone podpisem pełnomocnika Banku Patrycji 

Wróblewskiej. Wypowiedzenie dla Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zaadresowano na ul. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx-xxx Warszawa, zaś dla Mxxxxxxxxxxxxx zaadresowano na Al. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx-xxx Warszawa. Pozwana nie otrzymała wypowiedzenia. 

(dowód: wypowiedzenia umowy o kredyt hipoteczny z dnia 17.04.2013 r., k. 104 i  k. 288, 

zeznania pozwanej, k.298v). 

            Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udzielił w dniu 08 

lutego 2013 roku pełnomocnictwa pracownikowi Banku Pxxxxxx Wxxxxxxxx. 



Pełnomocnictwo D 1626 obejmowało umocowanie do jednoosobowego podpisywania 

dokumentów dotyczących m.in.: wypowiedzeń umów, oświadczeń o cofnięciu 

wypowiedzenia umowy, pism do klientów, którzy udzielili zabezpieczeń, wezwań, monitów 

(dowód: pełnomocnictwo D 1626 z dnia 08.02.2013 r., k.292).  

            Dnia 11 września 2013 roku Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie wystawiła na podstawie ksiąg Banku bankowy tytuł egzekucyjny nr 234HL/2013 

przeciwko Bxxxxxxxxxxxxxxxx i Mxxxxxxxxxxxxxxxxx z tytułu umowy o kredyt 

hipoteczny zawartej w dniu 23 listopada 2011 roku. Wysokość zobowiązania pieniężnego 

obciążająca solidarnie dłużników wynosiła 26.157,46 zł. Przedmiotowy tytuł egzekucyjny 

został opatrzony podpisem pełnomocnika Banku Mxxxx Fxxxxxxx (dowód: oryginał 

bankowego tytułu egzekucyjnego znajdujący się w dołączonych aktach komorniczych Km 

1337/14 oraz jego kopia k.106 akt sprawy tut. Sądu). 

           W dniu 18 października 2013 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w 

Warszawie, Wydział II Cywilny postanowieniem wydanym w sprawie II Co 2132/13 nadał 

klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr 234HL/2013 wystawionemu 

przez wierzyciela Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przeciwko 

dłużnikom solidarnym Bxxxxxxxxxxxxxxx i Mxxxxxxxxxxxxxxx (dowód: odpis 

postanowienia z dnia 18.10.2013 r. k.12, znajdujący się w dołączonych aktach komorniczych 

Km 1337/14 oraz jego kopia k.107 akt sprawy tut. Sądu).  

            Następnie w dniu 01 kwietnia 2014 roku (data prezentaty kancelarii komorniczej) 

Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przedłożył wniosek o 

wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Bxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Mxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxx, załączając tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego 

zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (dowód: wniosek o wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego znajdujący się w dołączonych aktach komorniczych Km 1337/14, k.1-2).  

            Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w 

Warszawie Krzysztof Pietrzyk dnia 02 kwietnia 2014 roku wszczął postępowanie 

egzekucyjne pod sygn. akt Km 2550/14, zgodnie z wnioskiem wierzyciela, zawiadamiając o 

tym dłużników. Do zawiadomienia wystosowanego do Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx załączył 

m.in.  zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat oraz o wszczęciu 

egzekucji z nieruchomości (dowód: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z dnia 02.04.2016 r. 

wraz potwierdzeniem nadania, k. 108 i k.117, zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i 

zakazie wypłat k.111, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, k.114).  



            Postanowieniem z dnia 21 maja 2014 roku Komornik Sądowy przy Sądzie 

Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk uznał się 

niewłaściwym i przekazał dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego pod sygn. Km 

2550/14 Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w 

Warszawie Krzysztofowi Kokoszko (dowód: postanowienie z dnia 21.05.2014r. k. 126). 

Powyższe ustalenia faktyczne Sąd poczynił na podstawie wymienionych wyżej 

dowodów, w tym z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy Km 1337/14 (uprzednio 

Km 2550/14).   

Złożone w sprawie dokumenty Sąd uznał za w pełni wiarygodne i nie budzące 

żadnych wątpliwości co do ich autentyczności i zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy. 

Wiarygodność tych dokumentów nie była kwestionowana przez żadną ze stron. Sąd również 

nie znalazł podstaw, aby podważać moc dowodową tychże dokumentów. Sąd dopuścił także 

dowód ze źródeł, osobowych, ograniczając go do przesłuchania powodów, których zeznania 

były spójne i zgodne z pozostałymi dowodami.  

 

Sąd zważył, co następuje.  

W ocenie Sądu powództwo należało uwzględnić w części.  

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać 

pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, 

jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w 

szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym 

niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia 

formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście. 

Strony zgodnie przyznały, że w dniu 11 września 2013 roku przeciwko powodom 

Bxxxxxxxxxxxxxxx i Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wystawiony został przez pozwaną 

bankowy tytuł egzekucyjny nr 234HL/2013. Przedmiotowy tytuł egzekucyjny został 

sporządzony w związku z nieuregulowaniem przez dłużników zobowiązań wynikających z 

podpisanej w dniu 23 listopada 2011 roku w Warszawie umowy o kredyt hipoteczny nr  

201111HL013196900080. Tytuł po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności uprawniał powoda 

do zainicjowania postępowania egzekucyjnego. Nadto na gruncie niniejszej sprawy bezsporne 

pozostawały okoliczności dotyczące przejścia uprawnień pierwotnego wierzyciela Polbank 

EFG S.A. względem powodów z tytułu opisanej umowy na Raiffeisen Bank Polska S.A. za 

zasadzie sukcesji uniwersalnej.  



Powodowie w niniejszym postępowaniu zakwestionowali istnienie obowiązku 

stwierdzonego w bankowym tytule egzekucyjnym, twierdząc, że obowiązek zapłaty 

stwierdzony w tytule egzekucyjnym, w ogólne nie powstał, gdyż roszczenie pozwanego nie 

jest wymagalne wobec bezskuteczności wypowiedzenia umowy o kredyt hipoteczny nr 

201111HL013196900080 oraz wywiedziono, że tytuł egzekucyjny został sporządzony wbrew 

wymaganiom art. 96 ust.1 ustawy Prawo bankowe. Ponadto żądanie pozbawienia tytułu 

wykonawczego wykonalności opierano na twierdzeniach, że powodowie nie są związani 

niektórymi postanowieniami ,,Regulaminu Kredytu Hipotecznego udzielonego przez Polbank 

EFG’’, na podstawie, których pozwany go sformułował, w zakresie dotyczącym odsetek i 

wypowiedzenia umowy, ponieważ stanowią one niedozwolone klauzule umowne w 

rozumieniu art. 385 ¹ § 1 k.c.  

Zgodnie z art. 843 § 3 k.p.c. w pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, 

jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym 

postępowaniu. 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 27.11.2003 r. wskazał, że w powództwie 

wytoczonym na podstawie art. 840 dłużnik banku może podnieść wszelkie zarzuty 

materialnoprawne dotyczące wierzytelności banku, objętej bankowym tytułem egzekucyjnym 

zaopatrzonym w sądową klauzulę wykonalności. Chodzi tu o zarzuty powstałe przed 

wystawieniem bankowego tytułu egzekucyjnego, przed wydaniem klauzuli wykonalności i po 

jej wydaniu. W grę mogą tu wchodzić np. zarzuty nieistnienia roszczenia banku lub istnienia 

roszczenia w mniejszej wysokości niż ujęte w tytule, nie nastąpienia wymagalności 

roszczenia (mimo umieszczenia w bankowym tytule egzekucyjnym oświadczenia banku innej 

treści). Nie można również wykluczyć zarzutu naruszenia prawa (art. 5 k.c.), gdyby istniały 

podstawy do uznania, że doszło do nadużycia prawa w wyniku wykonywania przez bank 

odpowiedniego uprawnienia kształtującego, wynikającego z umowy kredytowej (np. 

wypowiedzenie umowy kredytowej).  

Sąd miał na uwadze, że każdy z podniesionych przez powodów zarzutów stanowił 

samodzielną podstawę do żądania pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w 

całości.  

Zważyć należy, że obowiązek zapłaty przez powodów faktycznie nie istnieje, wobec 

faktu bezskutecznego wypowiedzenia umowy kredytu przez pozwanego Raiffeisen Bank 

Polska S.A. powodom Mxxxxxxxxxxxxxxxxx oraz Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pozwany 

Bank wywodził, że do każdego z powodów skierowano osobne wypowiedzenia umowy o 

kredyt hipoteczny nr 201111HL013196900080 wraz z zobowiązaniem do zwrotu kwoty 



kredytu łącznie z odsetkami, opłatami i należnymi Bankowi prowizjami. Zatem zawarta przez 

powodów umowa uległa rozwiązaniu po upływie 30 – dniowego okresu wypowiedzenia.  

W ocenie Sądu, w stosunku do pozwanej nie została udowodniona okoliczność, że  

wypowiedzenie przedmiotowej umowy o kredyt hipoteczny nr 201111HL013196900080 

zostało do niej skierowane oraz że je odebrała. Niewątpliwie ze stanowiska pozwanego 

wynika, że kierował on do pozwanej wypowiedzenie datowane na dzień 17 kwietnia 2013 

roku, lecz na niewłaściwy adres, tj. Al. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx-xxx Warszawa. 

Pozwany uzasadniał skierowanie wypowiedzenia umowy do Mxxxxxxxxxxxxxxxx na ten 

adres tym, że wbrew obowiązkowi wynikającemu z § 13 ust. 1 umowy o kredyt hipoteczny nr 

201111HL013196900080 pozwana, będąc zobowiązana do niezwłocznego informowania 

Banku o wszelkich zmianach danych osobowych i teleadresowych, nie uczyniła tego. W 

konsekwencji wypowiedzenie zostało przesłane na ostatni podany przez Mxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx adres do korespondencji. Pozwany Bank wywodził, iż powódka ponosi 

odpowiedzialność za niedoręczenie jej wypowiedzenia, gdyż nie dopełniła ona obowiązku 

poinformowania banku o zmianie swojego adresu.  

Zarzuty pozwanego, odnoszące się do obowiązku wskazania przez powódkę nowego 

adresu są niezasadne. Należy mieć na uwadze, że właściwy adres do korespondencji powódki 

był umieszczony w samej umowie kredytu hipotecznego podpisanej w dniu 23 listopada 2011 

roku, gdzie przy danych personalnych powodów wpisano adres ,,Warszawa xx-xxx, ul. 

xxxxxxxxxxxxxxx’’. Zatem pozwanemu był znany aktualny adres zamieszkania obydwojga 

powodów - wynikał on wprost z umowy. W świetle powyższego, powódka nie była 

zobligowana, jak twierdził pozwany, do poinformowania Banku o zmianie adresu, gdyż 

zmiana adresu nie miała miejsca. Pozwany Bank dysponował bowiem aktualnych adresem do 

korespondencji powódki. W konsekwencji skierowanie wypowiedzenia umowy na poprzedni 

adres zamieszkania nie mogło zostać uznane za skuteczne. Nadto, zważyć należy, że pozwany 

kierował szereg wezwań do zapłaty do Mxxxxxxxxxxxxx na adres ujawniony w 

przedmiotowej umowie o kredyt hipoteczny, zaś samo wypowiedzenie skierował na 

nieaktualny adres, co nie znajdowało żadnego uzasadnienia. Takie działanie pozwanego 

sprawiło, że umowa o kredyt hipoteczny nie została powódce skutecznie wypowiedziana.  

Odnosząc się zaś do wypowiedzenia umowy o kredyt hipoteczny kierowanego do 

powoda Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, strony pozostały zgodne w zakresie dotyczącym 

doręczenia wypowiedzenia powodowi na właściwy, aktualny adres. Pozwany nie był jednak 

prawidłowo reprezentowany przy złożeniu tego oświadczenia. Oświadczenie o 

wypowiedzeniu doręczone powodowi Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zostało złożone przez 



jednego pracownika pozwanego – Pxxxxxxxxxxxx Wxxxxxxxxxxx, która nie była właściwie 

umocowana, na co wskazywali powodowie.  Pozwany, kwestionując ten zarzut przedłożył 

pełnomocnictwo D 1626 udzielone przez Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie Pxxxxxx 

Wxxxxxxxxxx  w dniu 08 lutego 2013 roku. Wskazywał, że zgodnie z jego treścią została ona 

umocowana do jednoosobowego podpisywania dokumentów dotyczących m.in. wypowiedzeń 

umów. Dokonując analizy przedłożonego pełnomocnictwa zważyć należy, ze zostało ono  

udzielone przez dwóch pracowników Banku: Axxxxxxxxxxxxxx Pxxxxxxxxxxxx - Dyrektora 

Departamentu Windykacji Bankowości Detalicznej oraz Kxxxxxxxx Łxxxxxxx - Kierownika 

Biura Organizacji i Kontroli Wewnętrznej, którzy nie byli członkami zarządu, ani 

prokurentami. Ponadto wskazać należy, że pełnomocnictwo ogólne C 003/2 zostało udzielone 

przez Zarząd pozywanego Banku Axxxxxxxxxx Pxxxxxxxxxxxxx w dniu 8 lutego 2013 roku 

przez Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu. Kxxxxxxx Łxxxxxxxx Zarząd Raiffeisen 

Bank Polska S.A. w Warszawie pełnomocnictwa ogólnego C - 033 udzielił dopiero w dniu 1 

kwietnia 2015 roku. W skutek tego pełnomocnictwo udzielone Pxxxxx Wxxxxxxxx dnia 8 

lutego 2013 roku nie zostało udzielone skutecznie, a w rezultacie złożone przez nią 

oświadczenia w tym okresie dotyczące wypowiedzenia powodom umowy o kredyt hipoteczny 

nie zostały złożone w imieniu pozwanego.  

Wskazać trzeba, iż Sąd w toku procesu zakreślił pełnomocnikowi pozwanego termin 

14 dni na złożenie pisma procesowego, w którym odniesie się do pisma powodów z dnia 21 

czerwca 2016 roku, w tym w szczególności wypowie się co do kwestii daty, w której 

udzielono pełnomocnictwa pracownikowi Banku Kxxxxxxxxxxx Łxxxxxxxxxx. Pełnomocnik 

pozwanego nie ustosunkował się do powyższego. Do odpowiedzi na pozew złożonej dnia 20 

maja 2016 roku pozwany załączył powołane powyżej pełnomocnictwo udzielone Kxxxxxxx 

Łxxxxxxxxxxx dnia 1 kwietnia 2015 roku, a zatem po upływie dwóch lat od udzielenia 

pełnomocnictwa Pxxxxxx Wxxxxxxx. Konsekwentnie, brak stosownego umocowania 

pełnomocnika pozwanego Banku prowadzi do stwierdzenia, że również wypowiedzenie 

umowy o kredyt hipoteczny Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nie było skuteczne. 

Pełnomocnictwo dla Kxxxxxxxxx Łxxxxx wystawiono już po wypowiedzeniu umowy, a 

także po udzieleniu pełnomocnictwa Pxxxxx Wxxxxxxxxx, z datą późniejszą tj. 1 kwietnia 

2015 roku. Wypowiedzenie umowy opatrzone było datą 17 kwietnia 2013 roku. Wobec 

powyższego, mowa o kredyt hipoteczny nr 201111HL013196900080 nie została skutecznie 

wypowiedziana powodowi.  

Sąd uznając, że wypowiedzenie umowy o kredyt hipoteczny wobec powodów nie było 

skuteczne, nie badał zarzutu odnoszącego się do wadliwego sporządzenia bankowego tytułu 



egzekucyjnego - wbrew wymogom przewidzianym w art. 96 ust. 1 ustawy Prawo bankowe 

oraz zarzutu niedozwolonych klauzul umownych, zawartych w niektórych postanowieniach 

Regulaminu Kredytu Hipotecznego.  

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na nie wypowiedzenie powodom skutecznie 

umowy o kredyt hipoteczny nr 201111HL013196900080, a wobec tego nie istnienie 

obowiązku stwierdzonego bankowym tytułem egzekucyjnym, na podstawie art. 840 § 1 pkt 1) 

k.p.c. powództwo należało uwzględnić, o czym orzeczono w pkt 1 sentencji wyroku, 

pozbawiając w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu 

egzekucyjnego wystawionego przeciwko Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Mxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx przez Raiffeisen Bank Polska S. A. w Warszawie dnia 11 września 2013 roku nr 

234HL/2013, któremu w sprawie o sygn. akt II Co 2132/13 nadana została w dniu 18 

października 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie 

klauzula wykonalności.  

Sąd w pozostałym zakresie oddalił żądanie dotyczące nakazania pozwanemu, aby 

skierował do Związku Banków Polskich wniosek o wykreślenie danych powoda 

Bxxxxxxxxxxxxxx i powódki Mxxxxxxxxxxxxx z Centralnej Bazy Danych ,,Bankowy 

Rejestr’’ prowadzonej przez Związek Banków Polskich. Bankom na podstawie art. 105 ust. 4 

ustawy Prawo Bankowe, przysługuje uprawnienie do tworzenia wspólnie z bankowymi 

izbami gospodarczymi instytucji upoważnionych do gromadzenia, przetwarzania i 

udostępniania wiadomości o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z 

dokonywaniem czynności bankowych.  Związek Banków Polskich jest upoważniony do 

przetwarzania informacji objętych tajemnicą bankową. Zdaniem Sądu, nie zostało również 

wykazane, że powodowie Bxxxxxxxxxxxxxxx i Mxxxxxxxxxxxxx zostali wpisani do 

przedmiotowego rejestru ze względu zobowiązanie wobec pozwanego, którego dotyczy 

sprawa, a nie ze względu na ich inne zobowiązania.  

Wobec powyższego, zgłoszone żądanie w tym zakresie nie było, w ocenie Sądu, 

uzasadnione i dlatego orzeczono jak w pkt 2 wyroku. 

 

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i § 2 k.p.c., zgodnie z którym 

strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty 

niezbędne do celowego dochodzenia praw. Z uwagi na fakt, że pozwany przegrał sprawę w 

całości, obowiązany był zwrócić solidarnie powodom te koszty w takim samym stosunku 

/zasada odpowiedzialności za wynik procesu/.  



Koszty poniesione przez stronę powodową, a podlegające zasądzeniu na jego rzecz od 

strony pozwanej to opłata od pozwu w wysokości 800 złotych, opłata skarbowa od 

pełnomocnictwa 17 zł oraz wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika w kwocie 2.400 

złotych ustalone w oparciu o § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 

września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb 

Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu 

(Dz. U. Nr 163, poz. 1349) - zważywszy, że pozew w sprawie został złożony w dniu 20 

listopada 2015 r., a zatem przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. 2015.1805).  

Nadto Sąd miał na uwadze, że powodowie zostali częściowo zwolnieni od kosztów 

sądowych, tj. od opłaty od pozwu ponad kwotę 800 zł i dlatego  w pkt 4 sentencji wyroku w 

oparciu o art.113 ust.1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, 

poz. 1398), nakazano pobrać od pozwanego Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie na 

rzecz Skarbu Państwa – konto bankowe Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w 

Warszawie kwotę 508 złotych tytułem opłaty od pozwu, od której powodowie byli zwolnieni.  

 

 

Zarządzenie:  

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powodów.  

 

 


