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W Y R O K

W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Dnia 30 września 2022 roku

Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2022 roku w Częstochowie 

na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z powództwa T.C. i Ż.C.

przeciwko 

o zapłatę i ustalenie ewentualnie o ustalenie nieważności umowy i zapłatę

1. oddala powództwo główne w zakresie żądania o ustalenie;

2. ustala, że umowa (...), zawarta w dniu (...) roku pomiędzy T.C. i Ż.C. a 

(poprzednikiem prawnym pozwanego), jest nieważna;

3. zasądza od pozwanego

na rzecz powoda T.C. kwotę 122 016 zł 23 gr (sto dwadzieścia dwa tysiące 

szesnaście złotych dwadzieścia trzy grosze) oraz kwotę 1 742,45 CHF (jeden tysiąc 

siedemset czterdzieści dwa franków szwajcarskich czterdzieści pięć centymów) wraz z 

ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wysokości 5,60% w stosunku rocznym (tj. 

wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów 

procentowych) od dnia 15 grudnia 2020 roku do dnia 6 października 2021 roku,  w 

wysokości 6% w stosunku rocznym od dnia 7 października 2021 roku do dnia 19 

października 2021 roku;



4. zasądza od pozwanego

na rzecz powódki Ż.C. kwotę 122 016 zł 24 gr (sto dwadzieścia dwa tysiące 

szesnaście złotych dwadzieścia cztery grosze) oraz kwotę 1 742,45 CHF (jeden tysiąc 

siedemset czterdzieści dwa franków szwajcarskich czterdzieści pięć centymów) wraz z 

ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wysokości 5,60% w stosunku rocznym (tj. 

wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów 

procentowych) od dnia 15 grudnia 2020 roku do dnia 6 października 2021 roku, w 

wysokości 6% w stosunku rocznym od dnia 7 października 2021 roku do dnia 19 

października 2021 roku;

5. zastrzega, że wykonanie świadczeń zasądzonych na rzecz powodów T. C. i Ż.C. w punkcie 

trzecim i czwartym będzie uzależnione od jednoczesnej zapłaty przez powodów na rzecz 

pozwanego

kwoty 383 781 zł 13 gr (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden 

złotych trzynaście groszy) lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty;

6. oddala powództwo o zapłatę w pozostałej części;

7. zasądza od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwotę po 3 942 zł (trzy tysiące 

dziewięćset czterdzieści dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi 

odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.




