
Sygn. akt I C 110/17 
 

POSTANOWIENIE 
                            Dnia 13 marca 2017 r. 

 
Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Wydział I Cywilny 
w składzie:   
Przewodniczący: SSR Anna Woźniak-Matysik 
po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2017 roku w Grodzisku Mazowieckim 
na posiedzeniu niejawnym  
sprawy z powództwa Joanny Piechoty i Radosława Sygockiego 
przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 
o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 
na skutek wniosku powodów o udzielenie zabezpieczenia roszczenia 
 

postanawia: 
 

- zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie 
Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim - Magdalenę Węgierską pod sygnaturą KM 3270/15 
do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. -            

                                                                                           
SSR Anna Woźniak-Matysik 

 
UZASADNIENIE 

 

Dnia 15 lutego 2017 r. powodowie, Joanna Piechota i Radosław Sygocki, składając w 
tut. Sądzie pozew przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o 
pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego 
wystawionego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 6 maja 
2015 r. (nr MG1413220930/HL/15), opatrzonego klauzulą wykonalności dnia 30 maja 2015 r. 
na mocy postanowienia wydanego dnia 29 maja 2015 r. przez tut. Sąd w sprawie o sygn. akt 
I Co 977/15, wnieśli o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania w niniejszej sprawie egzekucji wszczętej w 
oparciu o wyżej wymieniony tytuł i prowadzonej przeciwko nim przez Komornika Sądowego 
przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim – Magdalenę Węgierską w sprawie o 
sygn. akt KM 3270/15. 

W odnoszącym się do pozwu oraz wniosku o zabezpieczenie uzasadnieniu 
powodowie podnieśli, iż kwestionują istnienie obowiązku stwierdzonego w bankowym tytule 
egzekucyjnym, twierdząc że w ogóle nie powstał obowiązek zapłaty kwoty stwierdzony w 
bankowym tytule egzekucyjnym, ponieważ roszczenie pozwanego nie jest wymagalne w 
związku z bezskutecznością wypowiedzenia umowy o kredyt hipoteczny nr 
201106HL012691000566, a nadto wskazując, że poprzedzające wydanie bankowego tytułu 
egzekucyjnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest niezgodne z art. 97 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, bankowy tytuł egzekucyjny został sporządzony wbrew 
wymogom art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe oraz, że 
powodowie nie są związani wskazanymi postanowieniami „Regulaminu Kredytu 
Hipotecznego Udzielanego przez Polbank EFG”, na podstawie których pozwany sformułował 
wyżej wskazany tytuł w zakresie dotyczącym odsetek i wypowiedzenia umowy, ponieważ 
stanowią one niedozwolone klauzule umowne w rozumieniu art. 385 1 § 1 kc. 
 

Sąd zważył, co następuje: 
 Stosownie do treści art. 730 § 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej 
rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia, zaś zgodnie z art. 7301 § 1 
k.p.c., udzielenia takiego zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik 
postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu 
zabezpieczenia. Przedmiotowy interes prawny istnieje natomiast wtedy, gdy, jak wskazuje § 
2 art. 7301 k.p.c., brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie 
zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni 
osiągnięcie celu postępowania w sprawie. 



 Jednocześnie, według art. 755 § 1 k.p.c., jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest 
roszczenie pieniężne Sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do 
okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do 
zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w tym w szczególności Sąd może unormować prawa i 
obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania, ustanowić 
zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem, zawiesić egzekucję lub 
postępowanie wykonawcze, uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi 
czy też nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym 
rejestrze. 
 Zgodnie z art. 738 zd. 1 k.p.c., Sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia 
w jego granicach, biorąc za podstawę orzeczenia materiał zebrany w sprawie. 

W przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę złożony do akt sprawy materiał 
dowodowy, Sąd uznał, iż na tym etapie postępowania powodowie w dostateczny sposób 
uprawdopodobnili swoje roszczenia w kontekście art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c., przecząc 
zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, w tym kwestionując istnienie i 
wysokość obowiązku stwierdzonego bankowym tytułem egzekucyjnym, nie tylko przez 
pryzmat braku wymagalności roszczeń objętych kwestionowanym tytułem w kontekście 
braku skuteczności wypowiedzenia umowy przez pozwanego, ale również przez pryzmat 
niedozwolonych klauzul umownych w rozumieniu art. 385 1 § 1 kc. 

Powodowie uprawdopodobnili także swój interes prawny w udzieleniu 
zabezpieczenia, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę zastosowane przez Komornika 
sposoby egzekucji, wysokość dochodzonego roszczenia oraz fakt, iż ewentualne 
zaspokojenie wierzyciela uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania w niniejszej sprawie. 
 Wobec powyższego Sąd orzekł jak w sentencji. 
 

SSR Anna Woźniak-Matysik 
 
 
Zarządzenie:  

1. odpis postanowienia doręczyć wraz z uzasadnieniem: 
- pełnomocnikowi powodów, 
- pozwanemu z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia, 
2. odpis postanowienia niezwłocznie załączyć do akt I Co 581/16 (termin licytacji 

wyznaczony na dzień 14 marca 2017 r.), 
3. odnotować, 
4. zmienić pkt 3 zarządzenia z dnia 17.02.2017 r. ustalając opłatę sądową na 1.000,00 

zł (uiszczono), 
5. skierować do Kierownika Sekretariatu celem dokonania automatycznego przydziału 

do referenta spośród Sędziów,  
6. załączyć akta o sygn. I Co 977/15, 
7. zwrócić się do Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku 

Mazowieckim – Magdaleny Węgierskiej o wypożyczenie akt KM 3270/15, 
8. akta przedstawić do decyzji Sędziego referenta po wykonaniu pkt 6-7. 
 

13 marca 2017 r.  
                                                                        SSR Anna Woźniak-Matysik 


