
XII Wydział Cywilny

SĄDU OKRĘGOWEGO

W POZNANIU
ul. Hejmowskiego 2 61-736 Poznań

e-mail: wydzial12@poznan.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów

tel.  (61) 62 83 000
Czytelnia akt

tel.  (61) 62 83 000

Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów i Czytelni akt

poniedziałek 7.45 - 17.45           wtorek - piątek 7.45 - 15.15 

Informacje o sprawie dostępne są również przez Internet

po założeniu konta w Portalu Informacyjnym na stronie

https://portal.poznan.sa.gov.pl

E-DOR

Poznań, dnia 10 lutego 2023 r.
Sygnatura akt XII C 862/22/17
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

R. pr. Anna Godek

Kancelaria Rdcy Prawnego
ul. Tarłowska 12/15
31-102 KRAKÓW

DORĘCZENIE

     

Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w sprawie z powództwa 

 z siedzibą w Warszawie - roszczenia z umów bankowych

denominowanych/indeksowanych  do  franka  szwajcarskiego zgodnie  z  zarządzeniem  w

załączeniu doręcza odpis wyroku z dnia 26 stycznia 2023 roku.

NA ZARZĄDZENIE SĘDZIEGO

z up. Kierownika sekretariatu

p.o. stażysty Sylwia Kincel

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu na podstawie § 100a ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
18  czerwca  2019r.  -  Regulamin  urzędowania  sądów  powszechnych  jako  właściwie  zatwierdzone  w  sądowym
systemie teleinformatycznym.

Pismo sporządził: p.o. stażysty Sylwia Kincel

https://portal.poznan.sa.gov.pl/


Sygn. akt XII C 862/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2023 roku

Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XII Cywilny 

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia (del.) Sylwester Ksiądz

Protokolant

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia  2022 roku w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z powództwa  i  

przeciwko  w Warszawie

o zapłatę i ustalenie

1. ustala,  że  umowa  kredytu  mieszkaniowego  własny  kąt  hipoteczny  z  oprocentowaniem

zmiennym  nr   zawarta  pomiędzy  powodami  a

pozwanym w dniu 28 sierpnia 2008 r.  jest nieważna

2. zasądza  od pozwanego na  rzecz  powodów  i    łącznie  kwotę

191.511,52 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście złotych 52/100)  wraz z

odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie  liczonymi  od  dnia  9  września  2022  r.  do  dnia

zapłaty,

3. w pozostałym zakresie powództwo oddala,

4. zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie  kwotę 11.868,00 zł  tytułem kosztów

procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku

do dnia zapłaty.

sędzia (del) Sylwester Ksiądz



 




