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……………, dnia …………… 

 

Sąd Okręgowy w …………… 

….Wydział Cywilny 

Ul. …………… 

…………… 

 

 

Powód: …………… 

…………… 

…………… 

          

  

Pozwany: …………… 

…………… 

…………… 

 

Sygn. …………….. 

 

 

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE 

w toku postępowania 

  

W imieniu własnym wnoszę o 

1) udzielenie zabezpieczenia powództwa o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez unormowanie 

praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania poprzez:  

a) wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu, wynikających z umowy wskazanej w pkt 

1 petitum, w wysokości i terminach określonych tą umową, w okresie od dnia udzielenia 

zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie, 

b) zakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia woli w przedmiocie wypowiedzenia umowy 

kredytu, 

c) zakazanie pozwanemu przekazywania do Biura Informacji Kredytowej oraz System Bankowy 

Rejestr informacji o niedokonywaniu przez powoda spłat rat kredytu w okresie od dnia udzielenie 

zabezpieczenia do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie. 

 

Uzasadnienie 

 

Zdaniem powoda, roszczenie o ustalenie nieważności umowy winno zostać uznane za 

uprawdopodobnione w niniejszej sprawie. Z załączonych do pozwu dokumentów, w tym w szczególności 

umowy kredytowej wynika, że kwota zobowiązania zwrotnego kredytobiorcy nie została w niej ściśle 

określona. Umowa zastrzegła bowiem dla banku możliwość dowolnego kształtowania wysokości kursów 

waluty, stosowanych do dokonywania przeliczeń umownych, w tym m.in. salda w CHF i wysokości 

miesięcznej raty. Brak możliwości ustalenia głównych świadczeń stron w umowie kredytu prowadzi do jej 

sprzeczności z art. 69 prawa bankowego, jak również powoduje jej sprzeczność z art. 3531 kc, poprzez 

przekroczenie zasady umów, przejawiającej się w naruszeniu natury stosunku zobowiązaniowego, która 

nakazuje, aby świadczenia strony były oznaczone, a kontrakt nie przewidywał nadrzędności jednej ze stron.  

 

Nawet jednak w przypadku uznania, że umowa kredytu nie jest nieważna z powołanych powyżej przyczyn, to 

w świetle pozostałych podniesionych w pozwie zarzutów stwierdzić należy, że całościowa klauzula 

indeksacyjna wprowadzająca do umowy ryzyko walutowe stanowi postanowienie niedozwolone. Tak samo 

klauzule kursowe określające sposoby wyliczenia salda zadłużenia i wysokości miesięcznej raty są 

postanowieniami niedozwolonymi w rozumieniu art. 3851 kc, gdyż oddają bankowi pełną swobodę w 

zakresie kształtowania wysokości kursu stosowanego do dokonywania przewidzianych umową przeliczeń. 

Należy podkreślić, że analogiczne normatywnie postanowienia wpisano do rejestru prowadzonego przez 

Prezesa UOKiK (np. 3178, 3179, 5743, 5622, 6380). Niewiążący charakter w/w postanowień umownych 

prowadzi zdaniem powoda do nieważności umowy, gdyż bez ich obecności ich w umowie nie ma możliwości 
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jej wykonania w założonym przez strony kształcie. Klauzule kursowe były również niezbędne do 

zastosowania oprocentowania opartego na stawce LIBOR, więc bez nich umowa nie zostałaby zawarta.  

 

Powód niewątpliwie posiada interes prawny w żądaniu ustalenia nieważności. Jak wynika z utrwalonego 

orzecznictwa sądowego jedynie powództwo o ustalenie nieważności umowy definitywnie zakończy wszelkie 

spory co do trwałości stosunku prawnego i udzieli odpowiedzi na pytanie, czy umowa, która wygenerowała 

długotrwały stosunek zobowiązaniowy, winna być dalej wykonywana, czy też nie. Powództwo o zapłatę tych 

wątpliwości w żadnym stopniu nie rozstrzygnie. Takie powództwo mogłoby jedynie udzielać odpowiedzi 

odnoszących się do stanu przeszłego i nie regulowałoby w sposób dostateczny wzajemnych relacji stron na 

przyszłość. Mając to na względzie, zdaniem powoda istnienie roszczenia o ustalenie nieważności umowy 

zostało przez niego uprawdopodobnione w rozumieniu art. 7301 §1 kpc. 

 

W zakresie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia powód podaje, że nieudzielenie 

zabezpieczenia w sprawie może co najmniej poważnie utrudnić osiągnięcie celu postępowania w 

sprawie. Powód zwrócił pozwanemu już więcej niż sam od niego otrzymał. Bank wypłacił …………….. zł, 

podczas gdy sam otrzymał wpłaty w łącznej wysokości …………… zł.  

 

Powyższe oznacza, że w przypadku ustalenia nieważności umowy, powodowi przysługiwać będą roszczenia 

o zwrot świadczeń nienależnych. Utrzymywanie obowiązku powoda do dalszego spłacania rat kredytowych 

prowadziłoby do dalszego bezpodstawnego wzbogacania pozwanego przez cały czas trwania niniejszego 

postępowania. Natomiast celem tego postępowania jest nie tyle potwierdzenie nieważności umowy kredytu, 

ale również właśnie zapobieżenie dalszego spełniania świadczeń na jej podstawie. „Odmowa 

zabezpieczenia oznaczałaby zatem zezwolenie sądu na realizację abuzywnej umowy i skutkowała 

koniecznością wytoczenia kolejnego powództwa o zapłatę” – postanowienie Sądu Okręgowego w 

Warszawie z dnia 01.06.2021 r., sygn. XXVIII Cz 5/21. Jak zauważono w tymże postanowieniu: „Taki proces 

należy traktować jako poważne utrudnienie realizacji celu postępowania.” Wydaje się to oczywiste, skoro 

powód może dochodzić aktualnie jedynie rat uiszczonych do dnia wniesienia pozwu. Dla uzyskania zwrotu 

rat spłacanych w toku niniejszego postępowania konieczne byłoby wytoczenie kolejnego powództwa o 

zapłatę (bądź sukcesywne rozszerzanie powództwa każdego kolejnego miesiąc), co oznaczałoby nałożenie 

– nie tylko na konsumenta, ale również na sam wymiar sprawiedliwości - dodatkowego ciężaru. 

 

Zgodnie z art. 755 §1 pkt 1 kpc w przypadku roszczenia niepieniężnego sąd może „unormować prawa i 

obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania”. Wskazany przez powoda 

sposób zabezpieczenia niewątpliwie mieści się w zakresie wskazanego przepisu. Oprócz zezwolenia 

powodowi na niespłacanie rat kredytu, niezbędnym jest zakazanie pozwanemu wypowiedzenia umowy 

kredytu, gdyż bez tego zastrzeżenia, zabezpieczenie nie odnosiłoby żadnego faktycznego skutku. 

Narażałoby bowiem powoda na wszelkie negatywne konsekwencje związane z nieterminowym 

wywiązywaniem się z obowiązku spłacania rat, włącznie z możliwością postawienia całego zadłużenia w 

stan natychmiastowej wymagalności. 

 

Analogicznie, dla pełnej skuteczności zabezpieczenia konieczne jest również zakazanie pozwanemu 

przekazywania do Biura Informacji Kredytowej oraz System Bankowy Rejestr informacji o tym, że 

powodowie zaprzestali spłacać raty kredytowe. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i 

wymianie danych gospodarczych przewiduje w art. 14 ust. 1, że wierzyciel ma prawo przekazać do biura 

informacji gospodarczych danych dotyczących nierealizowanych przez konsumenta zobowiązaniach, m.in. 

gdy łączna kwota zobowiązań wynosi co najmniej 2000 zł, a opóźnienie w płatnościach co najmniej 30 dni. 

 

Skoro więc wstrzymanie płatności odbyć miałoby się na mocy postanowienia sądu to powód nie powinien 

być traktowany jako dłużnik nierzetelnie wykonujący swoje umowne zobowiązania. Umożliwiałoby to bowiem 

pozwanemu przekazywanie do biur informacji o zadłużeniu, co skutkowałoby negatywnymi konsekwencjami 

dla powoda, np. negatywną oceną jego zdolności kredytowych i tym samym niemożnością pozyskania 

środków finansowych na zaspokajanie istotnych potrzeb życiowych. 

 

Warto również zauważyć, że w przypadku udzielenia zabezpieczenia nie dojdzie do zaspokojenia 

roszczenia, gdyż nie nastąpi efekt równoznaczny z ustaleniem nieważności umowy. W szczególności 

należy zwrócić uwagę na to, że bankowi nadal przysługuje hipoteka na nieruchomości powoda, korzystająca 

z domniemania zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym (art. 3 ust. 1 ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece). Skutki jakie zamierza osiągnąć powód są więc w niniejszej sprawie daleko dalej 
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idące, niż jedynie zaprzestanie spłacania kredytu. Nie można także pominąć tego, że nawet w przypadku 

udzielenia zabezpieczenia i ewentualnego przegrania przez powoda procesu, pozwany nadal będzie w pełni 

zabezpieczony. Ustanowiona na jego rzecz hipoteka będzie bowiem dawała mu możliwość zaspokojenia 

wszelkich roszczeń wynikających z umowy kredytu. Nie sposób wiec uznać, że pozwany zostałby obciążony 

ponad potrzebę w rozumieniu art. 7301 §3 kpc. 

 

 

 

           ……………………. 

 

Załączniki: 

- odpis pisma. 


