
Sygn. akt VI ACa 275/19

 

 
WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 14 lipca 2022 roku

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: 
Przewodniczący:      Sędzia Grażyna Kramarska 
Protokolant    Aleksandra Niewiadomska
po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2022 roku w Warszawie 
na rozprawie
sprawy z powództwa 
przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w
Warszawie 
o zapłatę
na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie 
z dnia 7 grudnia 2018r., sygn. akt III C 565/17
1.      zmienia zaskarżony wyrok w następujący sposób:
a) w punkcie  pierwszym zasądza  od Powszechnej  Kasy  Oszczędności
Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie na rzecz  kwotę
252.622 zł  12 gr  (dwieście  pięćdziesiąt  dwa tysiące  sześćset  dwadzieścia
dwa złote dwanaście groszy) oraz kwotę 28.216,95 CHF (dwadzieścia osiem
tysięcy  dwieście  szesnaście  franków  szwajcarskich  dziewięćdziesiąt  pięć
centymów), przy czym uznaje,  że Powszechnej Kasie Oszczędności  Bank
Polski  S.  A.  z  siedzibą  w  Warszawie  przysługuje  uprawnienie  do
zatrzymania świadczeń w kwotach 183.789 zł 99 gr (sto osiemdziesiąt trzy
tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć
groszy) i 21.878,12 CHF (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt
osiem tysięcy  franków szwajcarskich  dwanaście  centymów)  do  czasu,  aż

 nie  zaoferuje  zwrotu  kwoty  392.941,61  zł  (trzysta
dziewięćdziesiąt  dwa  tysiące  dziewięćset  czterdzieści  jeden  złotych
sześćdziesiąt jeden groszy) albo nie zabezpieczy roszczenia o jej zwrot oraz
że   Powszechnej  Kasie  Oszczędności  Bank  Polski  S.  A.  z  siedzibą  w
Warszawie przysługuje uprawnienie do zatrzymania świadczeń w kwotach
68.832 zł 13 gr (sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote
trzynaście groszy) i 6.338,83 CHF (sześć tysięcy trzysta trzydzieści osiem
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franków  szwajcarskich  osiemdziesiąt  trzy  centymy)  do  czasu,  aż  
 nie  zaoferuje  zwrotu  kwoty  122.520,09 zł  (sto  dwadzieścia  dwa

tysiące pięćset dwadzieścia złotych dziewięć groszy) albo nie zabezpieczy
roszczenia o jej zwrot;
b) w punkcie drugim oddala powództwo w pozostałym zakresie;
c) w punkcie trzecim zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank
Polski S. A. z siedzibą w Warszawie na rzecz  kwotę 11.817
zł  (jedenaście  tysięcy  osiemset  siedemnaście  złotych)  tytułem  zwrotu
kosztów procesu;
2. w pozostałym zakresie oddala apelację;
3. zasądza  od  Powszechnej  Kasy  Oszczędności  Bank  Polski  S.  A.  z
siedzibą  w Warszawie  na rzecz   kwotę 9.100 zł  (dziewięć
tysięcy sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.
 

Grażyna Kramarska




