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Oświadczenie Członka Grupy o przystąpieniu do Grupy  

(pozew o ustalenie odpowiedzialności  
przeciwko Bankowi Millennium S.A.) 

 
 

 
Data i miejsce:  

 
Członek Grupy: 
(imię, nazwisko, 
PESEL) 

 
 
 
 
 
 
 

Reprezentant Grupy: Miejski Rzecznik Konsumentów w Olsztynie  
 
reprezentowany przez  
adwokata Marcina Szymańskiego 
z Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp. k. 
ul. Belwederska 23 
00-761 Warszawa 
 

 
 
Oświadczam, że w związku z wymogami ustawy z 17 grudnia 2009r. o dochodzeniu roszczeń w 
postępowaniu grupowym (Dz. U. 2010, Nr 7, poz. 44, dalej „Ustawa o dochodzeniu roszczeń 
w postępowaniu grupowym”) w celu przystąpienia do grupy i dochodzenia roszczeń w 
postępowaniu grupowym z powództwa klientów Banku Millennium S.A. przeciwko temu 
Bankowi o ustalenie odpowiedzialności z tytułu stosowania niedozwolonych klauzul umownych 
dotyczących wysokości udzielonego kredytu oraz rat spłaty kredytu hipotecznego składam 
następujące oświadczenie: 
 
 
1. W sprawie oświadczenia o przystąpieniu do grupy: 

  
Oświadczam, że przystępuję do grupy osób („Grupa” lub „Członkowie Grupy”), które 
w postępowaniu grupowym dochodzą przeciwko Bankowi Millennium S.A. („Bank”) 
ustalenia odpowiedzialności Banku z tytułu stosowania przez ten Bank niedozwolonych 
klauzul umownych określających zasady indeksowania kredytu oraz wysokości rat spłaty 
według waluty obcej (franka szwajcarskiego). 
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2. W sprawie żądania: 
  

Oświadczam, że jako Członek Grupy dochodzę przeciwko Bankowi Millennium S.A. 
ustalenia odpowiedzialności Banku z tytułu stosowania przez ten Bank niedozwolonych 
klauzul umownych określających zasady indeksowania kredytu oraz wysokość rat spłaty 
według waluty obcej (franka szwajcarskiego) w zakresie, w jakim stosowanie 
niedozwolonych klauzul skutkowało pobieraniem rat spłaty kredytu w kwocie wyższej niż 
należna.  

 

3. Okoliczności faktyczne: 

  
W ramach oświadczenia o przystąpieniu do grupy wyjaśniam, że zasadność mojego 
żądania oraz przynależność do Grupy wynika z następujących okoliczności faktycznych: 
 
W dniu _________________________ pomiędzy mną a Bankiem została zawarta 
umowa o kredyt hipoteczny. Kredyt został udzielony w złotych polskich. 
 
Zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionej umowy o kredyt hipoteczny wysokość 
kredytu oraz rat spłaty miała być indeksowana w relacji do franka szwajcarskiego na 
podstawie tabeli kursu walut obcych ustalanej przez Bank. 
 
W okresie od zawarcia umowy kredytowej Bank pobierał ode mnie raty spłaty udzielonego 
kredytu obliczone z zastosowaniem wyżej opisanych zasad indeksacji. 
 
Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII AmC 426/09 (utrzymanym w mocy 
wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r., sygn. akt VI 
ACa 420/11) orzekł, że opisane postanowienia umowy kredytowej dotyczące indeksacji 
walutowej stanowią niedozwolone klauzule umowne i w konsekwencji zostały one 
wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Oznacza to, że przedmiotowe postanowienia 
umowne nie były wiążące. 
 
W związku z powyższym twierdzę, że Bank pobierał ode mnie raty w wysokości 
nienależnej i zawyżonej, a pobrana nadwyżka powinna zostać zwrócona. 
 
Twierdzę ponadto, że wobec faktu, że kredyt został udzielony w walucie polskiej, zaś 
postanowienia dotyczące zasad indeksowania kredytu i rat spłaty w stosunku do waluty 
obcej są niewiążące, to wysokość kredytu i wysokości rat spłaty powinny być obliczane 
jedynie w relacji do waluty polskiej. 
 
W konsekwencji uważam, że Bank ponosi wobec mnie odpowiedzialność, o której mowa 
w p. 2 niniejszego oświadczenia. 
 
 

4. Dowody: 

  
 
Na dowód sformułowanych twierdzeń powołuję następujące dokumenty:  
 



3 
 

 

1. Umowa kredytowa; 

2. Wyrok dotyczący uznania indeksacji za klauzulę niedozwoloną (załącznik do pozwu); 

3. Wyciąg z rejestru klauzul niedozwolonych (załącznik do pozwu). 

 
 
 

5. Zgoda co do osoby Reprezentanta Grupy 

  
Oświadczam również, że wyrażam zgodę co do reprezentowania Grupy przez Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów w Olsztynie, jak również na to, aby Reprezentant Grupy zawarł 
ewentualną ugodę w imieniu Grupy i jej Członków z Bankiem. Ponadto wyrażam zgodę 
na zawarcie przez Reprezentanta Grupy umowy o zastępstwo procesowe z kancelarią 
prawną Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp. k. w Warszawie, a także na wykonywanie 
zastępstwa procesowego w postępowaniu grupowym przez prawników z tej Kancelarii. 
 

 
 
 
___________________________ 
[czytelny podpis Członka Grupy] 
 
 
 
 
Załączniki: 
1/ umowa kredytowa 

 

 

 


