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W oczekiwaniu na zmiany
(od redaktor prowadzącej)

Tegoroczny konsumencki numer Ikar-a zdominowany został (słusznie!) przez zapowiedziane 
w kwietniu 2018 r. zmiany prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej. Planowane jest wprowadze-
nie dyrektywy o powództwach przedstawicielskich oraz znowelizowanie aż czterech kluczowych 
dyrektyw konsumenckich (dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych, dyrek-
tywa 93/13/WE o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich, dyrektywa 2011/83/UE 
o prawach konsumentów, dyrektywa 98/6/WE o podawaniu cen), a co za tym idzie – zmianom 
ulegną również przepisy polskie. Trudno powiedzieć, kiedy nowe regulacje zostaną uchwalone 
oraz jaki będzie ich ostateczny kształt. Póki co, propozycje Komisji Europejskiej zamieszczone 
w „Nowym ładzie dla konsumentów”, znanym głównie z nazwy angielskojęzycznej – New Deal 
for Consumers, prezentuje Agnieszka Kowalczyk-Zagaj. Nie dziwi jednak, że i w innych tekstach 
pojawia się odniesienie do oczekiwanych zmian. Wiele z nich będzie bowiem miało charakter 
przełomowy i może istotnie poprawić poziom ochrony konsumentów, dzięki zarówno zwiększe-
niu uprawnień konsumentów i ułatwieniu korzystania z nich, jak i nowym przepisom w zakresie 
dochodzenia roszczeń.

W oczekiwaniu na zmiany zajmujemy się też bieżącymi problemami prawa konsumenckiego. 
Niniejszy numer rozpoczyna artykuł, na który chciałabym zwrócić Państwa szczególną uwagę. 
Marta Dzieciuch ocenia polski proces legislacyjny w zakresie regulacji rynków fi nansowych. Autorka 
nie analizuje w nim słabości poszczególnych przepisów, lecz mankamenty samego procesu legis-
lacyjnego, które mogą mieć bezpośredni wpływ na ochronę konsumentów. Tematyka dotycząca 
fi nansowych aspektów prawa konsumenckiego kontynuowana jest w kolejnych tekstach. Bartosz 
Wyżykowski omawia zasady restrukturyzacji zadłużenia na podstawie przepisów ustawy o kredy-
cie hipotecznym, a Edyta Rutkowska-Tomaszewska wraz z Magdaleną Paleczną przedstawiają 
ideę odpowiedzialnego kredytowania na rynku niebankowych kredytów konsumenckich w Polsce. 
Przeglądu decyzji Prezesa UOKiK dotyczących naruszeń zbiorowych interesów konsumentów 
na rynku usług fi nansowych w 2017 r. dokonała Aleksandra Drożdż. Artur Tim analizuje regulację 
upadłości konsumenckiej w prawie polskim i niemieckim w kontekście praktyki forum shopping, 
natomiast Jan Ulański zastanawia się czy ubezpieczonemu przysługuje status konsumenta?

Problematyką nadal podstawową dla ochrony konsumentów jest zwalczanie nieuczciwych 
praktyk rynkowych, co widoczne jest też w liczbie tekstów dotyczących odpowiedniej regulacji 
polskiej i unijnej. W niniejszym numerze można przeczytać teksty powstałe w oparciu o wciąż 
toczące się postępowania. O pytaniach prejudycjalnych zadanych przez Sąd Najwyższy do 
Trybunału Sprawiedliwości dotyczących oceny przepisów o agresywnych praktykach rynkowych 
napisała Katarzyna Lis–Zarrias. Glosę do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 marca 
2018 r. (VII AGa 1356/18) poruszającego problematykę winy jako elementu nieuczciwości praktyki 
rynkowej przygotował Wojciech Janik. Autorzy tego numeru iKAR-a analizują również dochodzenie 
roszczeń konsumenckich, w szczególności wynikających z nieuczciwych praktyk rynkowych, i to 
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zarówno na drodze publicznoprawnej (Małgorzata Sieradzka), jak i prywatnoprawnej (Katarzyna 
Południak-Gierz). Rozważania Macieja Czaplińskiego i Aleksandry Kapnik o rzecznikach konsu-
mentów zainspirowało bliskie 20-lecie tej instytucji w Polsce. I w tym przypadku zmiany legislacyjne 
i pozalegislacyjne doprowadziłyby do skuteczniejszej ochrony konsumentów.

W świat nowych technologii konsumentów zabiera Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, pisząc 
o regulacji treści cyfrowych, również w świetle „Nowego ładu dla konsumentów”. Z każdym rokiem 
kwestie te będą zyskiwać na znaczeniu, również ze względu na zwiększającą się świadomość 
konsumentów na temat przysługujących im praw, do czego przyczynia się również iKAR.

Warto też zajrzeć do sprawozdań z trzech konferencji dotykających tematów istotnych 
dla konsumentów. Ponieważ uczestniczyłam w każdej z nich, wiem, że były niezwykle udane. 
Lekturę polecam zwłaszcza tym Czytelnikom, którzy nie mieli możliwości uczestniczenia w tych 
wydarzeniach.

Czekając na nowości legislacyjne, warto przeczytać monografi ę Rethinking EU Consumer 
Law (Geraint Howells, Christian Twigg-Flesner, Thomas Wilhelmsson), którą recenzuje w tym 
numerze Agnieszka Kubiak-Cyrul. Lektura tej pozycji pozwala na ponowne przemyślenie pra-
wa konsumenckiego. Zapraszam do podzielenia się wnioskami w przyszłorocznym numerze 
iKAR-a poświęconym prawu konsumenckiemu. Cieszę się też na inne teksty, na które czekam 
do 15 września 2019 r. Z pewnością będzie o czym pisać!

Łódź, 1.09.2018 r.

dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ
Kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego 

w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ
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I. Wstęp
W obliczu ostatnich zmian w procesie stanowienia polskich regulacji fi nansowych, w artyku-

le pragnę rozważyć kształt procesu legislacyjnego z perspektywy aktywnego obserwatora rynku 
fi nansowego, oceniającego zachodzące zmiany w prawie i otoczeniu regulacyjnym, wpływające 
na funkcjonowanie sektora. Szczególną uwagę zwraca w ostatnim czasie infl acja regulacji praw-
nych, głównie w sferze przepisów normujących prowadzenie działalności przez podmioty z sek-
tora bankowego. Proces legislacyjny nie był dotąd przedmiotem ożywionej debaty publicznej czy 
dyskursu politycznego. Zmienność otoczenia prawnego i regulacyjnego sektora bankowego daje 
jednak podstawę do twierdzenia, iż proces ten odgrywa istotną rolę w podejmowanych przez 
podmioty rynku fi nansowego decyzjach biznesowych oraz bezpośrednio oddziałuje na sposób 
ich działania. W tym stanie rzeczy podmioty rynku fi nansowego dostrzegają potrzebę przebudo-
wy rządzących procesem legislacyjnym reguł, w szczególności przez weryfi kację i udoskonalenie 
etapu inicjatywy ustawodawczej oraz konsultowania projektowanych regulacji z sektorem oraz 
wydłużenie procesu legislacyjnego na tyle, aby nagminność nowelizacji nie zaskakiwała podmio-
tów najbardziej nimi zainteresowanych. Kształt procesu legislacyjnego ma również zasadnicze 
znaczenie dla konsumentów, na których, jako klientów instytucji rynku fi nansowego, zmiany te 
bezpośrednio oddziałują. To konsumenci są adresatami wprowadzanych przez podmioty sekto-
ra bankowego zmian legislacyjnych, co w konsekwencji oznacza, że sposób ich wdrożenia czy 
stosowania w praktyce instytucji fi nansowych bezpośrednio przekłada się na ich uprawnienia 
i obowiązki. Determinuje to pytanie o mankamenty polskiego procesu legislacyjnego, których po-
znanie umożliwi podjęcie próby znalezienia właściwego panaceum na zidentyfi kowane uchybienia 
i niedoskonałości.

Na przestrzeni lat 2015–2017 doszło do transformacji w podejściu do stanowienia przepisów 
prawa w Polsce. Sam proces legislacyjny uległ modyfi kacji z uwagi na nowelizację Zasad Techniki 
Prawodawczej (dalej: ZTP), a w praktyce legislacyjnej dostrzega się odchodzenie od przeprowa-
dzania konsultacji społecznych w sprawach, które z uwagi na wagę i doniosłość podejmowanych 
zagadnień powinny być przedmiotem oceny opinii publicznej, w związku z utrzymaniem w do-
tychczasowej wersji brzmienia § 36 Regulaminu pracy Rady Ministrów. Powołany przepis daje 
możliwość skierowania projektu ustawy do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych 
podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska, co w praktyce oznacza brak 
obowiązku po stronie projektodawcy, aby w stosunku do projektu nowej regulacji przeprowadzać 
konsultacje publiczne. ZTP to zbiór dyrektyw skierowanych do prawodawcy, wskazujących jak 
poprawnie wyrażać normy prawne w przepisach prawnych i jak je grupować w aktach normatyw-
nych. Tworzenie prawa zgodnie z ZTP nie ma natomiast wpływu na to czy stanowione prawo jest 
ważne, czy nie1. Niemniej jednak ZTP stanowią istotną wskazówkę, w jaki sposób tekst prawny 
należy redagować, aby we właściwej formie przedstawić podjęte przez prawodawcę decyzje 
prawne i konstruować je w formie tekstu prawnego. ZTP odnoszą się do technicznej strony bu-
dowy tekstu prawnego, a także do jego poprawności językowej, logicznej i strukturalnej. W tym 
miejscu należy podkreślić, iż proces legislacyjny to nie tylko stosowanie lub nie zasad techniki 
legislacyjnej, ale przede wszystkim poprawność proceduralna prac nad projektem aktu prawnego 

1 Wyr. NSA z dnia 13.12.2012 r., II GSK 1886/11.
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na poszczególnych etapach procesu legislacji, w zależności od rodzaju procedowanego projek-
tu – rządowego lub poselskiego. Zasady Techniki Prawodawczej z dniem 1 marca 2016 r. uległy 
istotnym zmianom. Zakres wprowadzonych modyfi kacji objął między innymi § 12 ZTP, określający 
wymogi, jakie winno spełniać uzasadnienie projektu ustawy, w szczególności w zakresie potrzeby 
wydania projektowanego aktu prawnego oraz działań podjętych przed inicjatywą ustawodawczą. 
Nowelizacja ZTP wprowadziła także nowe rodzaje przepisów, a mianowicie przepisy epizodyczne, 
które stanowią czasowe odstępstwo od określonych przepisów oraz przepisy o karach pieniężnych 
wraz ze wskazaniem sposobu ich formułowania w treści aktu prawnego.

Podejmując się oceny procesu stanowienia ustawodawstwa dla rynków fi nansowych w Polsce 
na przestrzeni lat 2015–2017, pragnę przedstawić listę kluczowych w mojej opinii wad i uchy-
bień procesu legislacyjnego w odniesieniu do regulacji rynków fi nansowych, w ramach których 
dokonam oceny obecnie funkcjonującej praktyki wraz z wnioskami de lege lata i de lege ferenda. 
Analiza polskiego procesu legislacyjnego została przeprowadzona w oparciu o kryterium czasu 
procedowania danego aktu prawnego, trybu prac nad projektami aktów prawnych, komplekso-
wości i kompletności wprowadzanych zmian, ich skutków prawnych i ekonomicznych oraz ich 
wpływu na sytuację prawną i faktyczną konsumentów – klientów instytucji rynku fi nansowego. 
Podstawą oceny procesu legislacyjnego na przykładzie ostatnich nowelizacji i reform prawa ryn-
ków fi nansowych były spostrzeżenia podmiotów rynku fi nansowego co do skali i powszechności 
wprowadzanych zmian legislacyjnych. Ramy przedmiotowej analizy odpowiadają zakresowi pro-
cesu legislacyjnego, tj. od projektu ustawy przez konsultacje i uzgodnienia, na uchwaleniu ustawy 
kończąc.

II. Słabości procesu legislacyjnego regulacji fi nansowych

1. Szybkość stanowienia prawa

Pierwszą słabością polskiego procesu legislacyjnego jest szybkość stanowienia prawa. Na 
wstępie należy wskazać, iż proces legislacyjny na etapie rządowym od 1 czerwca 2016 r. uległ 
istotnym zmianom z uwagi na rezygnację z tworzenia ustaw na podstawie założeń oraz przygoto-
wywania oceny skutków regulacji2. Obserwuje się także wzmożoną praktykę zgłaszania projektów 
rządowych jako inicjatywy poselskie, przez co projekty te nie przechodzą procesu uzgodnień mię-
dzyresortowych oraz niezbędnych konsultacji. Ma to bezpośrednie przełożenie na długość procesu 
stanowienia prawa z uwagi na fakt, iż prace nad poselskimi projektami ustaw trwają zdecydowa-
nie krócej niż ma to miejsce w przypadku rządowych projektów ustaw. Z raportu Obywatelskiego 
Forum Legislacji wynika, że w okresie od 16 maja 2016 r. do 10 września 2016 r. Sejm przyjął 
64 ustawy, z czego niemal 40 proc. stanowiły projekty poselskie wniesione przez posłów partii 
rządzącej (Obywatelskie Forum Legislacji, 2016, s. 2). Z Barometru stabilności otoczenia praw-
nego w polskiej gospodarce z 2017 r., przygotowanego przez Grant Thornton, wynika natomiast, 
że w samym 2016 r. weszło w życie nieomal 32 tys. stron nowych aktów prawnych, co oznacza 
7% wzrost objętości uchwalanego prawa w stosunku do rekordowego pod tym względem 2015 r. 
(Grant Thornton, 2017). 

2 Uchwała Nr 62 Rady Ministrów z dnia 01.06.2016 r. zmieniająca uchwałę – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 2016, poz. 494).
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Obserwacja procesu legislacyjnego regulacji rynków fi nansowych na etapie sejmowym i se-
nackim pozwala na postawienie tezy o zbyt szybkim procedowaniu projektów ustaw poselskich. 
Również komunikacja na temat nowelizacji i projektowanych rozwiązań nie spełnia oczekiwań 
stawianych wobec procesu stanowienia prawa. Konieczny wydaje się w tym względzie sprawny 
system monitorowania prac legislacyjnych, co czyni m.in. Związek Banków Polskich. Z obserwacji 
praktyk procesu legislacyjnego wynika jednak, iż często na etapie konsultacji międzyresortowych 
i publicznych dochodzi do nieprawidłowej identyfi kacji podmiotów, na które będzie oddziaływać 
dana regulacja, co implikuje ograniczenia kręgu instytucji i organizacji, które zaprasza się do udziału 
w konsultacjach publicznych (Obywatelskie Forum Legislacji, 2016, s. 13, 18). Niejednokrotnie do 
konsultacji tych zmian nie są zapraszane organizacje reprezentujące konsumentów, nie bacząc 
na ich niebagatelny wpływ na sytuację klientów korzystających z usług instytucji fi nansowych. 
Rozwiązaniem tego problemu mogłaby być współpraca sektora oraz przedstawicieli konsumen-
tów z projektodawcą już na wstępnym etapie prac koncepcyjnych nad daną regulacją, przez 
zasięgnięcie opinii podmiotów rynku fi nansowego, objętych zakresem interwencji ustawowej. 
Przykładem dobrej praktyki w dyskutowanym zakresie były prace nad prezydenckim projektem 
ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki 
(jedna z wersji prezydenckiego projektu z 2 sierpnia 2016 r., znana pod nazwą projekt ustawy 
o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk sejmowy 811), 
jak również nad projektem zmieniającym ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się 
w trudnej sytuacji fi nansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych (druk sejmowy 1863). Do prac nad tymi projektami, jeszcze przed 
skierowaniem ich do Sejmu, zaproszono przedstawicieli sektora bankowego, reprezentowanych 
przez Związek Banków Polskich. Projekty te powstały z uwzględnieniem konsultacji nie tylko 
z Narodowym Bankiem Polskim i Komisją Nadzoru Finansowego, lecz także z bankami i kredy-
tobiorcami, najbardziej zainteresowanymi proponowanymi modyfi kacjami. Umożliwiło to autorom 
projektów tych ustaw dostrzeżenie stanowiska sektora bankowego i konsumentów, co należy 
pozytywnie ocenić. Także w przypadku prac nad rządowym projektem ustawy o ochronie danych 
osobowych (druk sejmowy 2410), koordynowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, przeprowa-
dzono szerokie konsultacje publiczne z przedstawicielami rozmaitych sektorów, mające na celu 
uwzględnienie uwag i głosów interesariuszy z różnych stron rynku, ale również uświadomienie 
przedsiębiorców, których zmiany te dotyczą co do ich zakresu i wpływu na prowadzoną przez nich 
działalność.

Przykładem zbyt dużego pośpiechu w stanowieniu prawa na etapie sejmowym jest większość 
ustaw dotyczących sektora bankowego, które zostały uchwalone przez Sejm w dniu 5 maja 2015 r., 
ale również tych uchwalanych w latach 2016–2017. Zwraca uwagę bardzo szybki tryb prac nad 
następującymi projektami poselskimi na etapie sejmowym:
1) ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku fi nanso-

wego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 892) – I czytanie 11 czerwca 2015 r.; 
II czytanie 8 lipca 2015 r.; III czytanie i uchwalenie ustawy przez Sejm 10 lipca 2015 r. – 30 dni;

2) poselskim projektem ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów 
mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmia-
nie niektórych ustaw – I czytanie 23 lipca 2015 r.; II czytanie 4 sierpnia 2015 r.; III czytanie 
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i uchwalenie ustawy 5 sierpnia 2015 r. (ostatecznie ustawa nie została przyjęta przez Sejm 
po poprawkach Senatu) – 13 dni;

3) ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej 
sytuacji fi nansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. 2015, poz. 1925) – I czy-
tanie 10 września 2015 r.; II czytanie 23 września 2015 r.; III czytanie 25 września 2015 r. 
– 15 dni;

4) ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji fi nansowych (Dz.U. 2016, 
poz. 68 z późn. zm.) – I czytanie 17 grudnia 2015 r.; II czytanie 29 grudnia 2015 r.; III czytanie 
29 grudnia 2015 r. – 12 dni;

5) ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 62 z późn. zm.) – I czytanie 11 października 2017 r.; 
II czytanie 8 listopada 2017 r.; III czytanie 9 listopada 2017 r. – 29 dni.
Wskazane wyżej przykłady projektów ustaw regulujących polski sektor fi nansowy determi-

nują twierdzenie, iż proces legislacyjny w jego parlamentarnej fazie trwa średnio od 12 do 30 dni. 
Szybkie stanowienie prawa na tym etapie umożliwiają uznaniowe reguły czasowe wynikające 
z Regulaminu Sejmu, które zezwalają na przystąpienie do pierwszego czytania niezwłocznie po 
otrzymaniu przez posłów projektu, przystąpienie do drugiego czytania niezwłocznie po zakończe-
niu pierwszego bez odsyłania projektu do komisji i wreszcie, przystąpienie do trzeciego czytania 
niezwłocznie po otrzymaniu przez posłów druku sprawozdania komisji. Należy także zwrócić 
uwagę na dyskrecjonalną władzę kierowniczych organów Sejmu, m.in. Marszałka Sejmu, który 
może wpływać na tempo rozpatrywanych projektów (Goetz i Zubek, 2005). 

2. Brak kompleksowych uzasadnień do projektów ustaw

Kolejnym zastrzeżeniem pod adresem polskiego procesu legislacyjnego jest brak komplekso-
wych uzasadnień do projektów ustaw, w szczególności do projektów poselskich procedowanych 
w Sejmie. Uzasadnienia, które powstają nie są całościowe i kompletne, tzn. nie odnoszą się do 
wszystkich przepisów prawnych stanowionych w danym akcie prawnym, a jedynie określają ogólny 
cel i potrzebę ustawodawcy do wprowadzenia konkretnych przepisów (ratio legis). W przypadku 
wątpliwości powstających na etapie wykładni językowej tekstu prawnego rodzi to ryzyko, a zarazem 
konieczność interpretowania niejasnych przepisów w zgodzie z ogólnym celem, jaki przyświecał 
ustawodawcy wprowadzającemu daną regulację. Zastosowanie wykładni celowościowej, systemo-
wej czy funkcjonalnej tekstu prawnego w przypadku wątpliwości w ustaleniu znaczenia i zakresu 
przepisu prawnego w oparciu o wykładnię dosłowną, może prowadzić do niewłaściwych wniosków, 
często wręcz wykładni contra legem oraz może być źródłem rozbieżności w interpretacji przepi-
sów przez stosujące je w praktyce obrotu podmioty. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego 
wyrażonym w uchwale z dnia 1 marca 2007 r., o sygn. akt III CZP 94/06 „wykładnia celowościowa 
i systemowa nie powinny negować jednoznacznego wyniku poprawnie dokonanej wykładni języ-
kowej i poprowadzić do niedopuszczalnego wykreowania mocą orzeczenia sądowego pożądanej, 
ale niewyrażonej w przepisie normy prawnej”. Sąd Najwyższy dostrzega zatem ryzyko wykładni 
rozszerzającej tekstu prawnego w przypadku nieuprawnionego zastosowania metod wykładni po-
zajęzykowej, z pominięciem literalnego sensu przepisu. W tym miejscu należy przywołać brzmienie 
art. 34 Regulaminu Sejmu, który określa, że uzasadnienie do projektu ustawy powinno zawierać:
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1) wyjaśnienie i cel wydania ustawy,
2) przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana,
3) wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
4) przedstawienie przewidywalnych skutków społecznych, gospodarczych, fi nansowych (OSR).

Istotne braki w uzasadnieniach projektów ustaw dotyczących rynków fi nansowych można 
dostrzec na przykładzie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1854), która uchyliła możliwość wystawiania przez banki 
bankowych tytułów egzekucyjnych w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
14 września 2015 r. o sygn. akt P 45/12, a jednocześnie nałożyła na banki obowiązek restruk-
turyzacji zadłużenia kredytobiorców i pożyczkobiorców na wniosek klienta banku, przez zmianę 
określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu. Podczas prac nad ustawą dodano 
nowy ustęp 1a do art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(t.j. Dz.U. 2016, poz. 623), przewidujący ograniczenie wysokości opłaty stosunkowej do 1000 zł 
w sprawach o roszczenia z czynności bankowych. W praktyce sektora bankowego nowe prze-
pisy budziły wątpliwości interpretacyjne, w szczególności obowiązek restrukturyzacji zadłużenia 
przed wypowiedzeniem umowy kredytu lub pożyczki oraz przed skierowaniem sprawy na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego. Braki w uzasadnieniu do projektu ustawy w zakresie 
zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów w toku prac sejmowych nowych przepisów nie 
pozwalały na ustalenie ratio legis wprowadzanych propozycji3. Wątpliwości interpretacyjne były 
w efekcie uzgadniane i rozwiązywane przez sektor bankowy w ramach Związku Banków Polskich 
(ZBP, 2015), ale także przez samego regulatora, który w swoim stanowisku do prezesów zarządów 
banków (KNF, 2016) wskazał, w jaki sposób komentowany obowiązek restrukturyzacji zadłużenia 
należy realizować. Podobne niedociągnięcia w uzasadnieniu projektu ustawy można dostrzec 
w przypadku ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji fi nansowych. 
(Dz.U. poz. 68 z późn. zm.). Uzasadnienie do przedmiotowego projektu ustawy było literalnym 
przytoczeniem brzmienia proponowanego w nowym akcie normatywnym tekstu prawnego, bez 
szczegółowego komentarza do poszczególnych jego postanowień, co należy ocenić negatyw-
nie. Kolejnym przykładem zmiany legislacyjnej, której uzasadnienie nie pozwalało na ustalenie 
obowiązków nałożonych na kredytodawców była ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipo-
tecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. W uzasadnieniu do 
projektu tejże ustawy, odnoszącym się do zmian w ustawie o kredycie konsumenckim, znalazły 
się lapidarne wyjaśnienia, w dużej mierze dotyczące konieczności dokonania rewizji z uwagi na 
zalecenia Komisji Europejskiej, które nie pozwalały na dokonanie jednoznacznej i spójnej wykładni 
znowelizowanych przepisów. Komentowana nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim była 
również przedmiotem wnikliwej analizy ze strony sektora bankowego, mającej na celu określenie 
obowiązków informacyjnych kredytodawców względem konsumentów w zakresie prezentowania 
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania za pomocą reprezentatywnego przykładu. 

W komentowanym obszarze można zaproponować polskiemu ustawodawcy obowiązek uzu-
pełniania uzasadnień do projektów ustaw, w przypadku gdy podczas prac legislacyjnych zmienią 
się one na tyle, że pierwotne uzasadnienie nie będzie w sposób całościowy obejmować wszyst-
kich wprowadzanych daną regulacją modyfi kacji. 
3 Uzasadnienia do projektów ustaw, zawartych w drukach sejmowych nr 1441, 3425, 3426, rozpatrywanych wspólnie.
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3. Brak konsultacji publicznych

Kolejną niedoskonałością projektów ustaw regulujących działalność sektora rynków fi nan-
sowych jest brak konsultacji publicznych regulacji, które są istotne z punktu widzenia zarówno 
sektora, jak i konsumentów korzystających z usług sektora fi nansowego. 

Przykładowo, podczas prac sejmowych nad projektem ustawy o podatku od niektórych insty-
tucji fi nansowych zwracano szczególną uwagę na normę wynikającą z art. 14 tejże ustawy, który 
miał zapewniać, że koszty podatku bankowego nie zostaną przerzucone na klientów banków. 
Podnoszono wówczas, że sama idea wprowadzenia podatku bankowego do polskiego syste-
mu prawnego nie jest zła, jednak wdrożenie takiego rozwiązania może się negatywnie odbić na 
wysokości opłat i prowizji za czynności bankowe, a także spowolnić akcję kredytową banków4. 
Projektodawcy zapewniali, że taki efekt nie będzie mieć miejsca z uwagi na zakaz wynikający 
wprost z przepisu ustawy, który przewidywał, że wprowadzenie podatku bankowego nie może 
stanowić podstawy zmiany warunków świadczenia usług fi nansowych i ubezpieczeniowych wy-
konywanych w oparciu o umowy cywilnoprawne zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy. Należy podkreślić, iż przepis ten budził wątpliwości co do jego zgodności z Konstytucją, 
podnoszone przez niektórych prawników. Dziś z perspektywy czasu możemy skonstatować, że 
zapewnienia projektodawców nie do końca znalazły odzwierciedlenie w praktyce sektora banko-
wego i ubezpieczeniowego (Siudek, 2011). 

4. Brak rzetelnej oceny skutków regulacji oraz obciążeń fi nansowych dla sektora

Kolejną ułomnością procesu legislacyjnego regulacji fi nansowych jest brak rzetelnej oceny 
skutków regulacji oraz obciążeń fi nansowych dla sektora, związanych z wprowadzeniem konkret-
nych rozwiązań ustawowych. 

Problem ten można zauważyć szczególnie przy szacowanych kosztach wpływu kolejnych 
projektów ustaw, mających na celu rozwiązanie problemu tzw. kredytów frankowych. W przy-
padku pierwszej wersji prezydenckiego projektu ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o sposobach 
przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki Narodowy Bank Polski 
w swojej opinii ocenił, że szacowane koszty obciążeń dla sektora fi nansowego wyniosą około 
44 lub 38 mld zł, w zależności od przyjętego wariantu (NBP, 2016, s. 120–125), natomiast Komisja 
Nadzoru Finansowego w informacji w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywróce-
nia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki5 oszacowała koszty projektowanej 
ustawy na poziomie prawie 67 mld zł. W odniesieniu do procedowanej w Sejmie drugiej wersji 
projektu ustawy o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk 
sejmowy 811), przedstawionej na początku sierpnia 2016 roku, projektodawcy ocenili, że rozwią-
zania ustawowe polegające na zwrocie nienależnych spreadów wraz z odsetkami będą kosztować 
sektor od 3,6 do 4 mld zł6. Natomiast w ocenie sektora bankowego wdrożenie projektowanej re-
gulacji będzie kosztować banki znacznie więcej niż wskazała Kancelaria Prezydenta RP. Zdaniem 

4 Opinia Związku Banków Polskich przedstawiona do projektu ustawy (druk 75) z dnia 10.12.2015 r. Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki
8ka.nsf/0/515C60AF5C9D6CE3C1257F1E0046A1CE/%24File/75-003.pdf.
5 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2016, Informacja w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych 
umów kredytu i umów pożyczki. Wpływ na instytucje kredytowe.
6 Komunikat o projekcie ustawy ze strony internetowej Prezydenta RP z 02.08.2016 r. Pozyskano z: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/
art,307,-prezentacja-projektu-ustawy-frankowej.html.
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Związku Banków Polskich koszt wdrożenia ustawy miał wynieść od 8 do 10 ml zł7. Obciążenie 
sektora bankowego prezydenckim projektem ustawy w wersji zaprezentowanej w sierpniu 2016 
roku ocenił także Narodowy Bank Polski, który wskazał, że koszty wdrożenia nowej regulacji mogą 
być nawet ponad dwa razy wyższe8 niż szacowane przez projektodawców. Opinię do projektu 
ustawy wydała także Komisja Nadzoru Finansowego, która w piśmie z dnia 7 października 2016 r. 
wskazała, iż łączne koszty dla banków w wyniku wprowadzenia projektowanej ustawy zostały 
oszacowane na poziomie 9,3 mld zł9. W 2017 r. podjęto dalsze prace nad projektem ustawy, ma-
jącym rozwiązać problemy kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne w walucie obcej. 
W dniu 2 sierpnia 2017 r. Prezydent przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kre-
dytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji fi nansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkanio-
wy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk sejmowy 1863), który do dnia 
dzisiejszego jest przedmiotem prac w Sejmie. Zgodnie z wydaną do proponowanej ustawy opinią 
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 października 2017 r., ustawa, w zależności od wariantu 
wysokości składki kwartalnej na Fundusz Konwersji, ma mieć istotny wpływ na wynik fi nansowy 
banków (od 1,7 mld zł do 2,8 mld zł)10. Zdaniem pomysłodawców projektu ustawy, w związku z jej 
wejściem w życie, kredytodawcy poniosą około 3,2 mld zł rocznie11.

Analizując powyższe dane należy zadać pytanie o źródło tak znacznych rozbieżności pomiędzy 
obliczeniami projektodawców, sektora bankowego oraz organów nadzoru. Czy przedstawiana przez 
projektodawców ocena kosztów obciążenia dla sektora bankowego jest rzetelna i wiarygodna? 
I wreszcie – czy projektodawca powinien ponosić odpowiedzialność za skutki niedoszacowania 
lub przeszacowania oceny skutków fi nansowych danej regulacji? Wydaje się, że odpowiedź na 
ostatnie pytanie powinna być twierdząca. Wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontrol-
nych na etapie oceny skutków regulacji i wpływu projektu ustawy na sektor fi nansowy oraz zobli-
gowanie projektodawców do konsultowania tej oceny z organami nadzorczymi oraz instytucjami 
odpowiadającymi za stabilność fi nansową na etapie prac koncepcyjnych nad projektem ustawy, 
powinno uchronić projektodawców przed upublicznianiem szacowanych obciążeń dla sektora, 
które w rażący sposób odbiegają od realnych kosztów będących konsekwencją wprowadzenia 
nowej regulacji. Mechanizmy te były już stosowane w ramach prac Departamentu Programowania 
i Oceny Skutków Regulacji, działającego w strukturach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jednym 
z głównych zadań wspomnianego departamentu było opiniowanie testów regulacyjnych oraz ocen 
skutków regulacji (OSR) do projektów ustaw i założeń projektów ustaw, a także rekomendowanie 
pogłębionej oceny wpływu w stosunku do projektów aktów normatywnych zgłaszanych do wy-
kazu pracy Rady Ministrów. Realizowane przez Departament Programowania i Oceny Skutków 
Regulacji działania kontrolne, polegające na ocenie i zalecaniu ponownej weryfi kacji testów re-
gulacyjnych i OSR, przedstawianych do projektów ustaw, służyły przede wszystkim zwiększeniu 
jakości i transparentności przekazywanych przez projektodawców informacji o planowanych 
 7 Opinia Związku Banków Polskich przedstawiona do projektu ustawy (druk 811) z 12.09.2016 r. Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki
8ka.nsf/0/52D5B5135D99282DC125802F002C88FD/%24File/811-003.pdf, s. 3.
 8 Opinia Narodowego Banku Polskiego przedstawiona do projektu ustawy (druk 811) z 05.09.2016 r. Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.
nsf/0/A322E542A4711AB7C125802C0028E8B0/%24File/811-001.pdf, s. 5.
 9 Opinia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przedstawiona do projektu ustawy (druk 811) z dnia 07.10.2016 r. Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.
pl/Druki8ka.nsf/0/5AAC73C98996A266C125804B0048770F/%24File/811-006.pdf, s. 13.
10 Opinia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przedstawiona do projektu ustawy (druk 1863) z dnia 06.10.2017 r. Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.
pl/Druki8ka.nsf/0/087D7274F140A994C12581B40040D300/%24File/1863-002.pdf, s. 11–12.
11 http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,15,prezydent-andrzej-duda-proponuje-kolejne-regulacje-korzystne-dla-kredytobiorcow.html.
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nowelizacjach czy reformach przepisów prawa. Projektodawca powinien także ponosić odpo-
wiedzialność za przedstawiane obliczenia, a w przypadku oczywistych błędów w założeniach 
obliczeń skutków fi nansowych projektowanej regulacji, powinien upublicznione dane niezwłocz-
nie prostować i aktualizować, aby uniknąć ryzyka konfuzji mogącego pojawić się u odbiorców 
i komentatorów rynku. 

5. Brak konsultacji projektów ustaw z Europejskim Bankiem Centralnym

Kolejną wadą polskiego procesu legislacyjnego, którą dostrzegłam na przykładzie projektów 
ustaw dotyczących rynków fi nansowych, jest brak konsultacji projektów ustaw, które mają wpływ 
na stabilność fi nansową państwa, z Europejskim Bankiem Centralnym (dalej: EBC). Konieczność 
zasięgnięcia opinii Europejskiego Banku Centralnego wynika z art. 127 ust. 4 Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej12. Nadto, na podstawie art. 4 decyzji 98/415/WE, notyfi kacja projektu 
aktu prawnego EBC powinna nastąpić na etapie umożliwiającym władzy rozpoczynającej opra-
cowywanie projektu prawnego rozważenie opinii EBC przed podjęciem merytorycznych decyzji.

Konsultacje te do tej pory miały miejsce m.in. w odniesieniu do ustaw: o rozpatrywaniu re-
klamacji przed podmioty rynku fi nansowego i o Rzeczniku Finansowym, o podatku od niektórych 
instytucji fi nansowych oraz do kolejnych projektów tzw. ustaw frankowych. W przypadku ustawy 
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku fi nansowego i o Rzeczniku Finansowym EBC 
postanowił nie wydawać opinii z uwagi na fakt, iż ustawy dotyczące ochrony konsumentów nie 
są objęte kompetencją EBC konsultacji udzielanych władzy krajowej w sprawie projektów prze-
pisów prawnych13. Jednocześnie należy zauważyć, że ustawa została uchwalona przez Sejm 
w dniu 10 lipca 2015 r., a więc przed otrzymaniem odpowiedzi od EBC w sprawie konsultacji 
projektu. W toku prac sejmowych nad ustawą o podatku od niektórych instytucji fi nansowych 
Sejm złożył wniosek do EBC o wydanie opinii w sprawie procedowanego projektu. EBC w opinii 
wydanej 12 stycznia 2016 r. zalecił polskiemu ustawodawcy kompleksową analizę skutków pro-
ponowanego podatku oraz wskazał możliwe konsekwencje wprowadzenia podatku w zakładanym 
kształcie dla rynku fi nansowego14. Nie przeszkodziło to jednak polskiemu ustawodawcy we wręcz 
ekspresowym przyjęciu ustawy przez Sejm zaledwie po trzech dniach od otrzymania opinii EBC, 
podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP jeszcze w tym samym dniu, tak aby nowy podatek mógł 
obowiązywać już od 1 lutego 2016 r. Zarówno poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach 
restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych 
do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw15, którym Sejm zajmował się w 2015 r., jak 
i poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do 
waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów16 były 

12 Władze Państw Członkowskich zasięgają opinii i EBC w sprawie każdego projektu przepisu prawnego w dziedzinach podlegających jego kompe-
tencji, zgodnie z Traktatem, szczególnie odnośnie do: spraw walutowych, środków płatności, krajowych banków centralnych, gromadzenia, tworzenia 
i upowszechniania systemów walutowych, fi nansowych, bankowych, płatności oraz statystyk bilansów płatniczych, systemów płatności i rozliczeń, zasad 
mających zastosowanie do instytucji fi nansowych, w zakresie, w jakim wywierają istotny wpływ na stabilność instytucji fi nansowych i rynków.
13 Opinia EBC do projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku fi nansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk nr 3430). Pozyskano 
z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/5A4351AB77FD7518C1257E97004640AD/%24File/3430-009.pdf.
14 Opinia EBC do projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji fi nansowych (druk nr 75). Pozyskano z: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/
pl_con_2016_1_f_sign.pdf.
15 Opinia EBC do projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut 
obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw. Pozyskano z: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/pl_con_2015_26_f_sign.pdf.
16 Opinia EBC do projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowa-
dzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729). Pozyskano z: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/pl_con_2016_39_f_sign.pdf.
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konsultowane z EBC, co należy pozytywnie ocenić. Projekty te wywierały istotny wpływ na sta-
bilność instytucji fi nansowych i rynków, co dobitnie podkreśliła Komisja Nadzoru Finansowego 
w swoim stanowisku do pierwszej wersji prezydenckiego projektu ustawy z 15 stycznia 2016 r.17, 
dlatego też wydanie opinii przez EBC było w odniesieniu do tych regulacji co najmniej oczekiwa-
ne. Również w stosunku do projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znaj-
dujących się w trudnej sytuacji fi nansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, obecnie procedowanym w Sejmie, EBC wydał opinię 
w dniu 9 listopada 2017 r.18.

Podsumowując komentowaną wyżej kwestię, należy uznać, iż w zakresie wnioskowania do 
EBC o wydanie opinii do projektów ustaw regulujących sektor fi nansowy w latach 2016–017 dużo 
się zmieniło. Projekty te były częściej kierowane do konsultacji, a świadomość obowiązku takiej 
konsultacji była o wiele większa w porównaniu z 2015 r. 

6. Niezgodność projektów ustaw z Konstytucją RP

Istotną wadą procesu legislacyjnego regulacji fi nansowych jest niezgodność z Konstytucją 
RP procedowanych aktów prawnych. 

Do kwestionowania konstytucyjności rozwiązań ustawowych doszło m.in. podczas prac 
nad kolejnymi projektami, mającymi na celu rozwiązanie problemu tzw. kredytów frankowych, 
w szczególności projektami, które miały na celu przewalutowanie kredytów denominowanych lub 
indeksowanych do waluty obcej na kredyty złotowe. Podstawowym zarzutem do proponowanych 
projektów było naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP), 
z której orzecznictwo TK wywodzi zasadę prawidłowej legislacji, zasadę odpowiedniego vacatio 
legis, zasadę niedziałania prawa wstecz, zasadę proporcjonalności czy ochronę praw naby-
tych, ale także zasadę zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa, zasadę społecznej 
gospodarki rynkowej oraz zasadę wolności działalności gospodarczej. Wewnętrzny sprzeciw 
środowiska prawniczego budziło i nadal budzi bezrefl eksyjne ingerowanie ustawodawcy w istnie-
jące i ważne stosunki prawne19, ale także stosunki już zakończone, wygasłe czy wypowiedzia-
ne tylko dlatego, że pewna, wąska grupa konsumentów w momencie uwolnienia kursu franka 
szwajcarskiego przez Bank Centralny Szwajcarii znalazła się w gorszej sytuacji. Popularnym 
argumentem prawnym w „sporze” z ustawodawcą było także kwestionowanie zasady równości 
wobec prawa, wywodzonej z zasady sprawiedliwości społecznej, wynikającej z art. 2 Konstytucji 
RP. W mojej ocenie kolejne projekty tzw. ustaw frankowych pokazują, że racjonalny ustawo-
dawca skupiony na interesach jednej grupy społecznej – tzw. frankowiczów – nie dostrzega 
problemów także pokrzywdzonej grupy kredytobiorców złotowych, być może w gorszej sytuacji 
fi nansowej. 

17 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2016, Informacja w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych 
umów kredytu i umów pożyczki. Wpływ na instytucje kredytowe.
18 Opinia EBC w sprawie wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji fi nansowej oraz wsparcia dobrowolnej restrukturyzacji kredy-
tów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut obcych. Pozyskano z: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/
pl_con_2017_48_f_sign.pdf.
19 Opinia prof. M. Chmaja dotycząca konstytucyjności rozwiązań zawartych w prezydenckim projekcie ustawy, przedstawiona łącznie z opinią Związku 
Banków Polskich przedstawioną do projektu ustawy (druk 811). Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/52D5B5135D99282DC125802
F002C88FD/%24File/811-003.pdf.
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III. Zmienność otoczenia prawnego instytucji fi nansowych
Przechodząc do bardziej ogólnych ocen na temat procesu legislacyjnego regulacji fi nanso-

wych, pragnę zwrócić uwagę na wysoki poziom niepewności wprowadzanych zmian.
Mimo wdrożenia przez Polskę unijnego programu Better regulation, prawo rynków fi nanso-

wych jest tworzone niedbale, bez długoterminowej wizji rozwoju sektora. Nadto, nowo powstające 
regulacje prawne zazwyczaj odpowiadają tylko na bieżące potrzeby, w dużej mierze polityczne. 
Prawo regulujące polski sektor bankowy nie jest w mojej ocenie jakościowo dobre, jest często 
uchylane i zmieniane, a sektor nie jest w stanie realnie przygotować się na kolejne reformy i no-
welizacje. Znamienna w tym kontekście była poprawka zgłoszona przez posła Wincentego Elsnera 
w sierpniu 2015 r. podczas sejmowych prac nad ustawą o szczególnych zasadach restrukturyzacji 
walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty pol-
skiej. Poprawka zgłoszona na tym etapie prac nad projektem obciążała sektor bankowy w 90%, 
a nie jak dotychczas zakładano w projekcie ustawy – w 50% i została wprowadzona mimo braku 
merytorycznej debaty oraz negatywnej opinii sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W ciągu 
jednej nocy prac nad ustawą wpływ nowej regulacji na sektor bankowy diametralnie się zmie-
nił, co następnego dnia odczuła warszawska giełda i inwestorzy. Poprawka zgłoszona podczas 
nocnych prac w Sejmie spowodowała, że następnego dnia ceny akcji banków spadły średnio 
o 7%20. Forum Obywatelskiego Rozwoju w jednej ze swoich publikacji na temat tego przypadku 
nazwał ustawę o frankowiczach przykładem nieprzewidywalności polskiego prawa oraz dążenia 
polityków do realizacji, zamiast tworzenia warunków do rozwoju systemu fi nansowego, własnych 
celów politycznych – przypodobania się wyborcom (Czepiel, 2015). 

Nieprzewidywalność związana z procesem stanowienia prawa w Polsce to także stosunkowo 
krótkie okresy vacatio legis, które utrudniają implementowanie zmian przez sektor, szczególnie 
gdy konieczna jest modyfi kacja systemów informatycznych lub stworzenie nowych procesów. 
Dotykając problemu vacatio legis, należy także zwrócić uwagę na częste pomijanie przez pra-
wodawcę w projektach ustaw zmieniających dotychczasowe ustawy, przepisów przejściowych 
(intertemporalnych). Są one istotne w praktyce stosowania prawa, szczególnie w sytuacji, gdy na 
podstawie obowiązujących zasad stosowania przepisów ustawy starej i nowej uczestnicy obrotu nie 
są w stanie kategorycznie stwierdzić, które przepisy w danym stanie faktycznym należy stosować. 

Ogromna ilość regulacji, wytycznych i opinii, mających charakter soft law, ma na celu do-
precyzowanie obowiązków nałożonych na instytucje fi nansowe w obszarze Unii Europejskiej, 
ale także zapewnienie, że regulacje te będą w taki sam sposób wdrażane i stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich. Odnosząc się do lokalnego porządku prawnego nale-
ży skonstatować, że proces implementacji unijnych przepisów regulujących sektor fi nansowy 
odbywa się często z opóźnieniem – tak jak w przypadku dyrektywy BRRD21 i DGS22, dyrekty-
wy o kredytach związanych z nieruchomościami23, rozporządzenia MAR24, dyrektywy ADR25, 
20 http://www.money.pl/gielda/komentarze/artykul/gpw-masakra-akcji-bankow-po-ustawie-o,95,0,1874271.html.
21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15.05.2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i fi rm inwestycyjnych.
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16.04.2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.
23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 04.02.2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nierucho-
mościami mieszkalnymi.
24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.
25 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21.05.2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich.
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dyrektywy MiFID226 oraz dyrektywy PSD227. Polska systematycznie nie wdraża na czas przepi-
sów unijnych, w następstwie czego władze krajowe zostały pozwane przez KE w październiku 
2015 r.28. Sprawa Polski została wycofana z Trybunału Sprawiedliwości po tym, jak dyrektywy 
BRRD i DGS zostały transponowane do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 10 czerwca 
2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przy-
musowej restrukturyzacji. Sposób, w jaki polski ustawodawca podchodzi do implementacji prze-
pisów unijnych do krajowego porządku prawnego, także nie spełnia standardów dobrej legislacji. 
W wielu przypadkach projekt ustawy, który ma na celu wdrożenie nowej regulacji unijnej to nowy 
akt prawny, który co prawda zmienia obowiązujące ustawy, ale jednocześnie tworzy nowe insty-
tucje i rozwiązania nie do końca odpowiadające polskim realiom, tak jak miało to miejsce w przy-
padku ustawy o usługach zaufania oraz identyfi kacji elektronicznej, mającej na celu realizację 
rozporządzenia unijnego w sprawie identyfi kacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS)29. Ustawodawcy polskiemu bra-
kuje często znajomości obecnego stanu prawnego, przez co implementacja unijnych przepisów 
opiera się w dużej mierze na przetłumaczeniu treści aktu unijnego na język polski i bezmyślnym 
przepisaniu regulacji unijnych w nowo proponowanej ustawie polskiej. 

IV. Podsumowanie
Konkludując powyższe rozważania należy stwierdzić, że obecny kształt procesu legisla-

cyjnego regulacji fi nansowych ma wiele wad i niedociągnięć oraz nie spełnia wymogów dobrej 
legislacji, co było widoczne na etapie prac nad poszczególnymi projektami ustaw dotyczących 
rynków fi nansowych. Polski ustawodawca powinien dążyć do modelu legislacji odpowiedzialnej, 
w ramach którego nowo tworzone prawo będzie jasne i zrozumiałe, spójne z lokalnym porządkiem 
prawnym, będzie konsultowane z podmiotami, których zmiany dotyczą, a ocena potencjalnego 
wpływu wprowadzanych regulacji będzie rzetelna i wiarygodna. Polski ustawodawca powinien 
także korzystać w tym zakresie z dobrych wzorców ustawodawstwa zachodniego. Szczególna 
staranność polskiego ustawodawcy o zgodność nowych projektów ustaw z Zasadami Techniki 
Prawodawczej oraz o poprawność proceduralną procesu legislacyjnego powinna pozytywnie 
wpłynąć na jakość tworzonego w Polsce prawa oraz dobro podmiotów i uczestników sektora 
 fi nansowego, w tym konsumentów.
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Streszczenie
Przedmiotem rozważań są przepisy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośred-
nikami kredytu hipotecznego i agentami, które przewidują, że w ściśle określonych okolicznościach 
kredytodawca obowiązany jest poinformować konsumenta o możliwości złożenia wniosku o restruk-
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I. Wprowadzenie
Celem artykułu jest analiza nowych przepisów ustawy o kredycie hipotecznym1 regulujących 

zasady restrukturyzacji zadłużenia wynikającego z umów kredytu2. Przewidują one, że w określo-
nych wypadkach, kredytodawca (art. 4 pkt 8) powinien umożliwić konsumentowi (art. 4 pkt 7) – 
o ile jest to uzasadnione jego sytuacją majątkową – restrukturyzację zadłużenia. Jest to możliwe, 
po pierwsze, gdy konsument opóźnia się ze spłatą swojego zobowiązania (art. 33 ust. 1–3). Po 
drugie – w przypadku niedotrzymania przez konsumenta warunków udzielenia kredytu hipotecz-
nego (art. 37 ust. 1, 4 i 5). Po trzecie – w przypadku utraty przez konsumenta zdolności kredyto-
wej (art. 37 ust. 1, 4 i 5). 

Przepisy te znajdują zastosowanie tylko do umów kredytu zawartych na podstawie przepisów 
ukh (art. 85 ust. 2), stanowiącej implementację dyrektywy 2014/17/UE3. Regulacje wprowadza-
jące bardziej restrykcyjne zasady udzielania kredytów i wykonywania umów kredytowych4, nie 
tylko zmierzają do zwiększenia ochrony jednostek (a więc praw i interesów indywidualnych kon-
sumentów), lecz także mają na celu zapewnienie stabilności rynku fi nansowego5 i przywrócenie 
(zwiększenie) do niego zaufania uczestników6. Prawodawca unijny dostrzegł, że jakkolwiek nie-
które z najpoważniejszych problemów związanych z kryzysem fi nansowym wystąpiły poza Unią, to 
konsumenci w Unii są bardzo zadłużeni, a ich zadłużenie stanowią w dużej mierze właśnie kredyty 
związane z nieruchomościami mieszkalnymi (motyw 3 i 22 zd. 4 i nast. dyrektywy 2014/17/WE). 
Przeciwdziałanie temu zjawisku możliwe jest w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze – na etapie 
przedkontraktowym, a więc przed zawarciem umowy kredytu, poprzez staranne badanie zdol-
ności kredytowej i rzetelne oraz wyczerpujące informowanie konsumentów o kluczowych rodza-
jach ryzyka i skutkach ekonomicznych wynikających z zawieranych przez nich umów kredytu7. 
Należy bowiem pamiętać, że kredytodawca zwykle posiada nad kredytobiorcą znaczną przewagę 

1 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017, poz. 819); 
dalej: ukh.
2 Chodzi o umowy kredytu w rozumieniu art. 3 ukh (dalej: umowa kredytu, kredyt). Art. 2 ukh wskazuje natomiast na rodzaje umów do których ustawa 
ta nie znajduje zastosowania. 
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nierucho-
mościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz. Urz. L 60, 28.2.2014, p. 34–85); 
dalej: dyrektywa 2014/17/UE. Głównym jej celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów zawierających umowy o kredyt związane 
z nieruchomościami (motyw 15 zd. 1 dyrektywy 2014/17/UE).
4 W tym również regulacje ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2018, poz. 993; dalej: ukk). 
5 Dyrektywa 2014/17/UE w motywie 3 zd. 6, 17 zd. 2, 27 zd. 1, 66 zd. 1, 67 zd. 1 oraz 75 zd. 1 odwołuje się do celu jakim jest stabilność fi nansowa. 
Zob. też Nierodka, 2014, s. 85, 95.
6 Dyrektywa 2014/17/UE w motywie 3, 31 i 35 odwołuje się do konieczności zapewniania zaufania konsumentów do sektora fi nansowego. Z kolei 
w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druk nr 1210, 
Sejm VIII kadencji) (dalej: projekt ustawy o kredycie hipotecznym) wskazano, że: Na rynku mieszkaniowych kredytów hipotecznych w Unii Europejskiej 
stwierdzono występowanie przypadków nieodpowiedzialnego udzielania i zaciągania kredytów oraz nieodpowiedzialnego zachowania uczestników tego 
rynku. Wskazano w szczególności: nieporównywalne, niepełne i niejasne materiały reklamowe, brak dokonywania odpowiedniej oceny adekwatności 
oferowanych produktów do potrzeb klienta oraz niewystarczającą weryfi kację zdolności kredytowej klientów. Wśród pozostałych kwestii problematycznych 
szczególną uwagę zwrócono na nieskuteczność, niespójność lub wręcz brak systemów regulujących działalność pośredników kredytowych i instytucji 
niekredytowych, oferujących kredyty związane z nieruchomościami mieszkalnymi. Pozyskano z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1210. To 
właśnie w nieodpowiedzialnym udzielaniu kredytów hipotecznych (kredytów subprime) upatruje się jedną (spośród wielu innych) przyczyn światowego 
kryzysu fi nansowego, którego początek przypada na lata 2007–2008 (Grocholski, 2016, s. 355 i nast.; Skabińska-Fabrowska, 2017, s. 68). Ponadto 
nadmierna ekspansja kredytowa może prowadzić do negatywnych zjawisk na rynku, takich jak niewypłacalność konsumentów [utrata zdolności do wy-
konywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2017, poz. 2344); 
dalej: pr. upadłościowe], czy powstawanie baniek spekulacyjnych (Grocholski, 2016, s. 137 i 139; Sieroń, 2017, s. 121 i 129). Mianem kredytów subprime 
(subprime loan) określa się kredyty wysokiego ryzyka, udzielane w Stanach Zjednoczonych Ameryki na początku XXI wieku (do roku 2008) osobom 
(konsumentom), niemającym lub mającym bardzo niską zdolność kredytową. Pobrano z Portalu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego: 
https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/kredyt-subprime.
7 W zakresie usług doradczych zob. art. 27 ust. 4–6 ukh. Należy też pamiętać, że zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2018, poz. 798): Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne 
z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności: naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej 
i pełnej informacji.
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(Czech, 2016, s. 66), zwłaszcza informacyjną8. W tym zakresie dyrektywa 2014/17/UE (Nierodka, 
2014, s. 85–95 i 100), a w ślad za nią ukh wprowadza nowe rozwiązania mające na celu za-
pewnienie, aby kredytodawcy dokonywali rzetelnej analizy zdolności kredytowej konsumentów9, 
a ponadto informowali ich odpowiednio o rodzajach ryzyka wiążących się z zawarciem umowy 
kredytu, zarówno w reklamach, na etapie przedkontraktowym sensu stricto, jak i w treści samej 
umowy kredytu10. Jako szczególnie istotny należy uznać – wynikający z art. 18 ukh – obowiązek 
zapewnienia konsumentowi tzw. asysty przedkontraktowej11, w szczególności w związku z prze-
kazaniem przed zawarciem umowy kredytu formularza informacyjnego (Nierodka, 2014, s. 89–95, 
98 i 99; Rogoń, 2017). Wpisuje się to również w postulat zapewnienia materialnej12 i formalnej13 
transparentności umowy. Natomiast w przypadku problemów ze spłatą kredytu, strony umowy 
kredytu powinny – w miarę możliwości – podejmować odpowiednie działania w celu restruktury-
zacji zadłużenia (Nierodka, 2014, s. 101 i 102). Wypowiedzenie umowy kredytu i w konsekwencji 
postawienie całej wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności powinno mieć charakter 
ultima ratio, co znajduje odzwierciedlenie w przepisach ukh, a także w judykaturze. Oprócz tego, 
ukh przyznaje konsumentom nowe prawo, a mianowicie możliwość sprzedaży nieruchomości 
stanowiącej zabezpieczenie kredytu przed podjęciem przez kredytodawcę czynności zmierza-
jących do odzyskania należności. Uprawnienie to nie stanowi elementu restrukturyzacji sensu 
stricto, niemniej wpisuje się w postulat, aby dochodzenie należności na drodze sądowej było 
ostatecznością14. 

II. Prawo konsumenta do zawnioskowania 
o restrukturyzację zadłużenia

Zgodnie z przepisami ukh, jeżeli konsument opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu 
udzielonego kredytu, kredytodawca powinien go wezwać do dokonania spłaty, wyznaczając termin 

 8 Chodzi np. o przekazanie informacji o ryzyku zmiany stopy oprocentowania (art. 7 ust. 5 oraz art. 20 ust. 2 ukh, a także załącznik nr 2 do ukh sekcja 
3 pkt 1), ryzyku zmiany wartości zabezpieczeń, ryzyku pogorszenia się zdolności kredytowej czy – w odpowiednich przypadkach – ryzyku zmiany kursu 
walutowego (art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 29 ust. 8 ukh, a także załącznik nr 2 do ukh sekcja 3 pkt 2). Zwłaszcza obecnie, w okresie historycznie niskich 
stóp procentowych NBP – kredytodawcy powinni kłaść szczególny nacisk na informowanie kredytobiorców o ryzyku związanym z możliwym (i to nawet 
znacznym) podwyższeniem się oprocentowania kredytu, mającym wpływ na wysokość ich zobowiązania. Dlatego dobrą praktyką byłoby prezentowanie 
przez kredytodawców symulacji obrazujących, w jakiej wysokości każdorazowo kształtować się będą raty kredytu w przypadku odpowiednich wzrostów 
oprocentowania na poszczególnych etapach wykonywania umowy kredytu (Nierodka, 2014, s. 100). „Sucha” informacja o istniejącym ryzyku związanym 
z potencjalnym wzrostem stopy oprocentowania może być oceniana jako niewystarczająca. Przykładowo, podstawowa stopa procentowa NBP, tzw. stopa 
referencyjna wynosi od dnia 5.03.2015 r. 1,50%. Pozyskano z: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm.
Wysokość stopy referencyjnej NBP ma bezpośredni wpływ na wysokość odsetek ustawowych, maksymalnych odsetek ustawowych [art. 359 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2018, poz. 1025) (dalej: k.c.), odsetek za opóźnienie, maksymalnych odsetek za opóźnienie (art. 481 k.c.) 
oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych [art. 4 pkt 3 i 11b ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych (Dz.U. 2016 poz. 684)].
 9 Zgodnie z art. 21 ust. 7 ukh, ocena zdolności kredytowej dokonywana przez kredytodawcę co do zasady nie może opierać się w głównej mierze na 
założeniu, że wartość rynkowa nieruchomości przewyższa kwotę kredytu hipotecznego lub wzrośnie.
10 Zgodnie z motywem 22 zd. 5 dyrektywy 2014/17/UE: W tym kontekście należy wzmocnić przepisy dotyczące oceny zdolności kredytowej w porów-
naniu z przepisami dotyczącymi kredytu konsumenckiego, pośrednicy kredytowi powinni również przekazywać bardziej dokładne informacje na temat 
ich statusu i powiązań z kredytodawcami, aby ujawnić potencjalne konfl ikty interesów, a wszystkie podmioty biorące udział w zawieraniu umów o kredyt 
związanych z nieruchomościami powinny być odpowiednio dopuszczone do działalności i być objęte nadzorem. Dodatkowo w dyrektywie 2014/17/UE 
znalazły się regulacje dotyczące pośredników kredytowych (Nierodka, 2014, s. 95–98).
11 Obowiązki związane z zapewnieniem asysty przedkontraktowej sensu largo zawarte są w art. 11–13, oraz art. 17 i 18 ukh, a w przypadku świad-
czenia usług doradczych również art. 26–28 ukh.
12 Wyr. TS z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 21, 50 i 51; wyr. TS z 21.03.2013 r. 
w sprawie C-92/11 (ECLI:EU:C:2013:180) pkt 44; wyr. TS z 30.04.2014 r. w sprawie C-26/13 (ECLI:EU:C:2014:282) pkt 74; wyr. TS z 23.04.2015 r. 
w sprawie C-96/14 (ECLI:EU:C:2015:262) pkt 47. W sprawie zasady materialnej przejrzystości umowy zob. Romanowski, 2017, rozdz. VI. 
13 Wymóg wyrażania warunków umowy prostym i zrozumiałym językiem wynika z motywu 20, art. 4 ust. 2 i art. 5 dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. 
w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (OJ L 95, 21.4.1993, p. 29–34); dalej: dyrektywa 93/13.
14 Zgodnie z art. 28 ust. 1 dyrektywy 2014/17/UE: Państwa członkowskie przyjmują środki zachęcające kredytodawców do wykazania należytej cierp-
liwości przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
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nie krótszy niż 14 dni roboczych15 (art. 33 ust. 1). Przepis ten powinien być interpretowany wąsko 
jako odnoszący się wyłącznie do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy kredytu po-
legającego na braku spłaty zobowiązań kredytu (kapitału, odsetek, prowizji lub innych kosztów), 
a więc świadczenia pieniężnego16. Jego dyspozycja nie obejmuje natomiast innych naruszeń 
umowy kredytu lub ustaw. Art. 37 ust. 5 w zw. z ust. 1 i ust. 4 przewidują natomiast obowiązek 
zawiadomienia konsumenta o niedotrzymaniu przez niego warunków udzielenia kredytu hipo-
tecznego albo utracie zdolności kredytowej. W wezwaniu (art. 33 ust. 2) i zawiadomieniu (art. 37 
ust. 5) powinna się również znaleźć informacja o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację 
zadłużenia w terminie 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania przez konsumenta. W ujęciu 
normatywnym nie powinno budzić wątpliwości, co należy rozumieć przez utratę zdolności kredy-
towej. W świetle art. 4 pkt 11 ukh chodzi o utratę zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego 
kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie kredytu17. Niemniej 
należy pamiętać, że defi nicja ta jest bardzo ogólna i w praktyce kredytodawcy – w zależności od 
poziomu akceptowanego ryzyka (risk appetite) – przyjmują różne metody i parametry służące 
określeniu zdolności kredytowej konsumenta. Natomiast przez warunki udzielenia kredytu na-
leży – jak się wydaje – szeroko rozumieć wszelkie postanowienia umowy kredytu. Najczęściej 
będzie chodzić o postanowienia nakładające na konsumenta określone obowiązki, ograniczenia 
lub zakazy. Na tle art. 33 ust. 2 oraz art. 37 ust. 5 ukh powstaje wątpliwość, kiedy uznać, że kon-
sument zachował 14-dniowy termin na złożenie wniosku o restrukturyzację. Pojawia się pytanie, 
co w przypadku, gdy wniosek został co prawda nadany pocztą w ww. terminie, lecz doręczony 
został kredytodawcy po upływie tego terminu18. Prokonsumencka wykładnia przepisów mogłaby 
przemawiać za przyjęciem, iż w takim wypadku, termin został dochowany. Natomiast w świetle 
ogólnych zasad prawa cywilnego w takich wypadkach należałoby stosować art. 61 k.c. regulujący 
zasady składania oświadczeń woli i wiedzy19.

Kredytodawca obowiązany jest umożliwić restrukturyzację zadłużenia, jeżeli jest to uza-
sadnione oceną sytuacji majątkowej konsumenta (art. 33 ust. 3 oraz odpowiednio art. 37 ust. 6 
w zw. z art. 33 ust. 3), przy czym restrukturyzacja ta powinna być dokonana na warunkach 
uzgodnionych przez obie strony umowy kredytu (art. 33 ust. 4 oraz odpowiednio art. 37 ust. 6 
w zw. z art. 33 ust. 4). Posłużenie się pojęciem „umożliwia”, nie zaś „może umożliwić” statuu-
je po stronie kredytodawcy obowiązek restrukturyzacji, z tym zastrzeżeniem, że pozwala na to 

15 Niestety ukh nie defi niuje pojęcia „dzień roboczy”, które występuje w art. 33 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 5 oraz w art. 38 ust. 3 tej ustawy. W związku z tym 
zasadne jest odwołanie do ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2015, poz. 90), która określa dni wolne od pracy. Zatem 
wszystkie dni inne niż dni wolne od pracy w rozumieniu art. 1 tej ustawy powinny być traktowane jako dni robocze.
16 Mowa jest o opóźnieniu, przez co należy rozumieć niezawiniony przez konsumenta brak spłaty (art. 476 k.c.). W doktrynie wskazuje się, że jeżeli 
dłużnik nie spełnia świadczenia, za które nie ponosi odpowiedzialności, popada w opóźnienie, natomiast gdy opóźnienie wynika z przyczyn, za które 
dłużnik odpowiedzialność ponosi, znajduje się on w stanie kwalifi kowanego opóźnienia, czyli zwłoki (Kondek, w: Osajda, 2018, komentarz do art. 476 k.c.). 
Na zasadzie argumentum a maiori ad minus należałoby przyjąć, że art. 33 ust. 1 ukh znajdzie również zastosowanie do zawinionego przez konsumenta 
opóźnienia (zwłoki).
17 Nie jest zrozumiałe, dlaczego defi nicja zdolności kredytowej odwołuje się tylko i wyłącznie do zdolności konsumenta do spłaty kapitału kredytu i od-
setek, pomijając wszelkie pozostałe koszty składające się na całkowity koszt kredytu hipotecznego (w rozumieniu art. 4 pkt 5 ukh).
18 Podobne wątpliwości mogą się też przykładowo pojawić w przypadku wysłania przez konsumenta wniosku o restrukturyzację drogą mailową w 14 dniu 
o którym mowa w art. 33 ust. 2 oraz art. 37 ust. 5 ukh, lecz na przykład o godz. 23:00, a więc poza godzinami pracy kredytodawcy. Zapoznanie się z ta-
kim wnioskiem realnie możliwe będzie dopiero w kolejnym dniu roboczym, a więc po upływnie 14 dniowego ustawowego terminu. Niemniej treść art. 61 
§ 2 k.c. sugerowałaby, że w takim wypadku termin zostałby zachowany.
19 De lege ferenda można by rozważyć wprowadzenie w tym zakresie analogicznego rozwiązania, jakie zostało przyjęte dla oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy kredytu w art. 42 ust. 4 ukh (podobnie art. 53 ust. 4 ukk). Wówczas dla zachowania terminu na złożenie wniosku o restrukturyzację wystar-
czające byłoby nadanie oświadczenia przez konsumenta przed jego upływem przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie u operatora pocztowego 
(w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481). Jeszcze dalej idącym rozwiązaniem byłoby 
wprowadzenie analogicznej regulacji jaka przewidziana została w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017, 
poz. 683); dalej: u.p.k. Wówczas do zachowania terminu wystarczyłoby wysłanie oświadczenia przed jego upływem.



25 Bartosz Wyżykowski           Zasady restrukturyzacji zadłużenia na podstawie przepisów ustawy o kredycie hipotecznym…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 6(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.7.2

sytuacja majątkowa konsumenta (co rzecz jasna ma charakter ocenny), a także pod warunkiem, 
że stronom uda się uzgodnić warunki restrukturyzacji20. Warto dodać, że omawiane przepisy po-
sługują się pojęciem „warunków restrukturyzacji”21, przez które należy rozumieć postanowienia 
aneksu, na podstawie którego następują zmiany umowy kredytu lub postanowienia ugody za-
wieranej przez strony umowy kredytu. W dalszej części artykułu mowa będzie zarówno o warun-
kach restrukturyzacji (w ślad za terminologią przyjętą w ukh), jak i o postanowieniach aneksów 
lub ugód zawieranych przez strony22 (nawiązując do tradycyjnych pojęć prawa cywilnego w tym 
zakresie). 

Omawiane regulacje stanowią częściowe odzwierciedlenie obowiązującego już wcześniej 
art. 75c23 ustawy – Prawo bankowe (dalej: pb)24, który znajduje zastosowanie do kredytów i po-
życzek (art. 75c ust. 6 pb), udzielanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kre-
dytowe (SKOK)25. W ukh dookreślono natomiast sposoby i zasady, na jakich powinna nastąpić 
restrukturyzacja. W tym celu kredytodawca powinien zaoferować konsumentowi możliwość cza-
sowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego, zmianę wysokości rat kapitałowo-odsetkowych 
kredytu hipotecznego, wydłużenie okresu kredytowania lub podjąć inne działania umożliwiające 
spłatę zobowiązania (odpowiednio art. 33 ust. 5 oraz art. 37 ust. 6 w zw. z art. 33 ust. 5). W art. 33 
ust. 2–4 oraz ust. 5 in principio, a także w art. 37 ust. 4–7 ukh mowa jest o restrukturyzacji zadłu-
żenia. Brzmienie tych przepisów mogłoby zatem sugerować, że restrukturyzacja powinna obej-
mować tylko i wyłącznie należności, które stały się wymagalne i ze spłatą których konsument się 
opóźnia (jest w zwłoce). Tymczasem sposoby restrukturyzacji wskazane w art. 33 ust. 5 pkt 1–4 
ukh przesądzają, że w istocie restrukturyzacja może dotyczyć nie tylko zadłużenia, lecz także 
wierzytelności niewymagalnej. Zresztą na podstawie art. 33 ust. 5 pkt 4 ukh dopuszczalne jest 
każde działanie zgodne z prawem, jeżeli umożliwi ono spłatę zobowiązania. Ponadto, w świetle art. 
37 ust. 4 ukh, restrukturyzacja zadłużenia powinna nastąpić również w razie utraty przez konsu-
menta zdolności kredytowej. W takim przypadku nie zawsze będzie się to wiązało z nienależytym 

20 W tym kontekście jako zbyt daleko idące – w szczególności w odniesieniu do mających prokonsumencki charakter przepisów ukh – należy ocenić 
stanowisko, zgodnie z którym: Art. 75c ust. 3 ustawy – prawo bankowe co prawda nakazuje bankowi verba legis „umożliwienie” kredytobiorcy restruktu-
ryzacji zadłużenia na jego wniosek, norma ta ma jednak (…) charakter wyłącznie instrukcyjny (leges imperfectae) i nie nakłada na bank prawnego obo-
wiązku podejmowania takich kroków. (…) Tym samym ewentualna restrukturyzacja będzie miała w tym trybie zawsze dobrowolny charakter (Bartosiewicz, 
2017). Oczywiście, przepisami ukh nie sposób „wymusić” restrukturyzacji zadłużenia, gdy strony nie są w stanie dojść do porozumienia w przedmiocie 
jej warunków. Niemniej, na kredytodawcy ciąży obowiązek dążenia (podejmowania w dobrej wierze odpowiednich czynności celem doprowadzenia) do 
restrukturyzacji zadłużenia, jeżeli sytuacja majątkowa konsumenta na to pozwala (podobnie: Czech, 2016, s. 76). W praktyce restrukturyzacja może się 
wiązać z koniecznością zmiany dotychczasowego lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
21 Nie powinno budzić wątpliwości, że warunków restrukturyzacji nie wolno utożsamiać z warunkiem, o którym mowa w art. 89 k.c., wszak w polskim 
prawie cywilnym przez warunek rozumie się zdarzenie przyszłe i niepewne. Nie wyklucza to a priori możliwości umieszczenia w aneksie do umowy 
kredytu lub w ugodzie warunku lub warunków w rozumieniu art. 89 k.c.
22 Jeżeli restrukturyzacja następuje na podstawie przepisów ukh, to w związku z zawarciem aneksu lub ugody konsument nie powinien ponosić 
kosztów, jako że podjęcie tych czynności – z perspektywy kredytodawcy – stanowi wykonanie ustawowego obowiązku. Konsument korzysta natomiast 
z przysługującego mu na podstawie ukh uprawnienia. 
23 Przepis ten wprowadzony został ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, 
poz. 1854), która weszła w życie 27 listopada 2015 r.
24 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 2017, poz. 1876); dalej: pb.
25 Art. 36 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. 2017, poz. 2065; dalej: uskok). 
Przepis ten należy stosować do kredytu konsumenckiego udzielanego przez banki i SKOK-i (Stanowisko Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków 
Polskich dotyczące wybranych zagadnień problemowych na tle art. 75c Prawa bankowego, Warszawa, dnia 27 listopada 2015 r., LEX). Za takim stanowi-
skiem przemawia również art. 78a pb (choć brak jest jego odpowiednika w uskok). Jakkolwiek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48 WE 
z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG o kredycie konsumenckim (OJ L 133, 
22.5.2008, p. 66–92) ma charakter dyrektywy maksymalnej harmonizacji, to przecież jej naczelnym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów. Skoro w polskim systemie prawnym obowiązują przepisy uprawniające kredytobiorców do złożenia wniosku o restrukturyzację (a więc 
zwiększające prawa kredytobiorców), to odmówienie takiego prawa konsumentom zaciągającym kredyt konsumencki nie jest przekonujące. Wadą takiego 
stanowiska jest natomiast nierówne traktowanie konsumentów w zależności od tego, jaki podmiot – bank, czy też np. instytucja pożyczkowa – udzieliła 
kredytu konsumenckiego. Brak odpowiednika art. 75c pb w ukk oznacza bowiem, że nie znajdzie on zastosowania do kredytów konsumenckich udzie-
lanych przez instytucje pożyczkowe. De lege ferenda warto więc rozważyć wprowadzenie analogicznej regulacji do ukk.
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wykonaniem umowy kredytu przez konsumenta26. Z kolei zadłużenie, o którym mowa w art. 35 
ust. 2 in principio ukh zdaje się odnosić do całej należności kredytodawcy wobec konsumenta 
(kapitału i kosztów kredytu). W dalszej części artykułu, w ślad za terminologią przyjętą w ukh, co 
do zasady mowa będzie zatem o restrukturyzacji zadłużenia, choć w konkretnych okolicznościach 
należy przez to rozumieć – również lub jedynie – restrukturyzację kredytu27. Należy pamiętać, że 
art. 33–35 i art. 37 ukh wprowadzają szczególny reżim, w ramach którego strony umowy kredytu 
powinny podejmować wspólne działania w celu zrestrukturyzowania zadłużenia konsumenta, na-
kładając przy tym na kredytodawców ściśle określone obowiązki, aktualizujące się w okolicznoś-
ciach wskazanych w tych przepisach. Nie powinno natomiast budzić wątpliwości, że konsument 
na zasadzie swobody umów w każdym czasie może się zwrócić do kredytodawcy o zmianę treści 
umowy kredytu. Wówczas jednak negocjacje stron i ewentualne zmiany umowy kredytu (restruk-
turyzacja) – co do zasady – odbywać się będą poza omawianymi ramami prawnymi. 

III. Poinformowanie konsumenta o możliwości złożenia wniosku 
o restrukturyzację

W praktyce pojawia się pytanie, czy wezwanie do zapłaty (zawiadomienie28) kredytodaw-
ca powinien wystosowywać w każdym wypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 33 ust. 1 
i ust. 2 oraz w art. 37 ust. 5 ukh, a także, czy w każdym wezwaniu (zawiadomieniu) kierowanym 
do konsumenta, ten powinien być informowany o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację 
zadłużenia. W doktrynie na tle art. 75c pb wskazano, że wymogi odnośnie do poinformowania 
o możliwości złożenia takiego wniosku powinny być spełnione tylko w odniesieniu do wezwań do 
dokonania spłaty z rygorem obniżenia kwoty przyznanego kredytu bądź wypowiedzenia umowy 
kredytu29. Taki pogląd wydaje się jednak uproszczony. Istotnie, mimo iż treść art. 33 ust. 1 ukh 
mogłaby prowadzić do odmiennych wniosków, nie jest zasadnym, aby kredytodawca obowiąza-
ny był do „upominania” konsumenta o każdej zaległości i wzywania go do jej spłaty30. W wielu 
przypadkach zaległości mogą mieć niewielki wymiar i mogą zostać uregulowane, np. przy okazji 
spłaty kolejnej raty kredytu, bez konieczności odrębnego informowania konsumenta w tym za-
kresie31. Ścisła wykładnia przepisu prowadziłaby ponadto do wniosku, że nawet w przypadku 
jednodniowego opóźnienia należałoby wystosować do konsumenta wezwanie, który mógłby się 
następnie starać o restrukturyzację takiego zadłużenia. Wniosek taki trudno uznać za logiczny 
i zgodny z ratio legis omawianej regulacji. Zatem nie w każdym wypadku opóźnienia się konsu-
menta w spłacie kredytu, niedotrzymania przez konsumenta warunków udzielenia kredytu hipo-
tecznego albo utraty zdolności kredytowej32, kredytodawca ma obowiązek poinformowania o tym 
26 Mimo pogorszenia się lub utraty zdolności kredytowej, może się okazać, że konsument w dalszym ciągu należycie wykonywać będzie umowę kre-
dytu i nie będzie się opóźniał ze spłatą wymagalnych rat kapitałowo-odsetkowych. Również praktyka pokazuje, że przezorny konsument może dążyć 
do restrukturyzacji (zmiany postanowień umowy kredytu), mimo braku bieżących opóźnień, jeżeli ma podstawy by przypuszczać, że w niedalekiej przy-
szłości, jego sytuacja majątkowa może się pogorszyć.
27 W Stanowisku Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich dotyczące wybranych zagadnień problemowych na tle art. 75c Prawa ban-
kowego, wskazano, że Zadłużenie powinno być rozumiane, jako całość zobowiązań klienta z umowy kredytu (wymagalne i niewymagalne).
28 W art. 33 ust. 1 i ust. 2 ukh mowa jest o „wezwaniu konsumenta”, natomiast w art. 37 ukh mowa jest o „zawiadomieniu konsumenta”.
29 Stanowisko Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich dotyczące wybranych zagadnień problemowych na tle art. 75c Prawa banko-
wego, Warszawa, dnia 27 listopada 2015 r., LEX.
30 Trudno się zgodzić z wyrażonym na tle art. 75c ust. 1 pb poglądem, iż obowiązek taki powstaje ex lege z dniem, w którym nastąpiło opóźnienie 
(Czech, 2016, s. 70).
31 Drobne zaległości nie generują też większych kosztów z tytułu ich kapitalizacji lub w wyniku naliczania odsetek karnych.
32 Choć w tym wypadku trudno sobie wyobrazić, jakie okoliczności mógłby przemawiać za niezawiadamianiem konsumenta na podstawie art. 37 
ust. 5 ukh i nieinformowaniem go o możliwości wnioskowania o restrukturyzację zadłużenia.
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konsumenta. Kredytodawcom należałoby pozostawić pewną swobodę w podejmowaniu decyzji 
czy i kiedy podjęcie takich działań uznają za zasadne. Ponadto, nawet w przypadku wystosowania 
do konsumenta wezwania lub zawiadomienia nie jest za każdym razem konieczne informowanie 
o możliwości wnioskowania o restrukturyzację (np. gdy kredytodawca poinformuje o drobnej za-
ległości w spłacie). Z drugiej strony trudno się zgodzić z poglądem, że informacja taka powinna 
się znajdować tylko w takich wezwaniach (zawiadomieniach), w których kredytodawca informuje 
o możliwości (zamiarze) podjęcia dalej idących działań, np. w postaci wypowiedzenia umowy kre-
dytu33. Generalnie strony powinny dążyć do tego, aby w razie takiej konieczności, restrukturyzacja 
zadłużenia nastąpiła możliwie szybko34. Jakkolwiek należy się zgodzić, że kredytodawca nie jest 
bezwzględnie obowiązany kierować do konsumenta wezwania do spłaty (zawiadomienia), a po-
nadto nie każde takie wezwanie (zawiadomienie) musi spełniać rygory wynikające z odpowiednio 
art. 33 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 37 ust. 5 ukh, to równocześnie zbyt daleko idące jest przyjęcie, że 
powinno to nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku, gdy informacje te kierowane będą pod rygorem 
obniżenia kwoty kredytu lub wypowiedzenia umowy kredytu35. Nie budzi natomiast wątpliwości, że 
w przypadku, gdy wezwanie (zawiadomienie) czynione jest pod rygorem obniżenia kwoty kredytu 
lub wypowiedzenia umowy kredytu, bezwzględnie powinno zawierać informacje, o których mowa 
odpowiednio w art. 33 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 5 ukh36. 

W praktyce w niektórych wypadkach obowiązki wynikające z art. 33–37 ukh wykonywane 
będą nie tylko względem konsumentów, lecz także wobec dłużników rzeczowych, poręczycieli 
itd. niebędących kredytobiorcami37. Po pierwsze, banki i SKOK-i obowiązane są niezwłocznie 
informować osoby będące dłużnikami z tytułu zabezpieczenia kredytu, że kredytobiorca opóźnia 
się z jego spłatą (art. 76a pb oraz art. 36 ust. 2 uskok38). Ponadto dodatkowe obowiązki mogą 
wynikać z przepisów szczególnych. Przykładowo czynność prawna dokonana przez konsumenta 
z kredytodawcą po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć zobowiązania poręczyciela (art. 879 
§ 2 k.c.39). W tego typu wypadkach koniecznym może być więc zaangażowanie w proces restruk-
turyzacyjny również osób trzecich40. 

Zazwyczaj umowy kredytu przewidują, że w przypadku braku spłaty określonej liczby rat (naj-
częściej dwóch lub trzech), kredytodawca będzie miał prawo – zwykle po uprzednim wezwaniu 

33 Stanowisko Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich dotyczące wybranych zagadnień problemowych na tle art. 75c Prawa banko-
wego, Warszawa, dnia 27 listopada 2015 r., LEX.
34 W praktyce poinformowanie konsumenta o możliwości wniesienia wniosku o restrukturyzacje może się zatem okazać zasadne również w tych wypad-
kach, w których kredytodawca nie zamierza jeszcze obniżyć kwoty kredytu lub podejmować kroków zmierzających do przymusowej egzekucji świadcze-
nia. Należy też pamiętać, że nadrzędnym celem art. 33 ust. 2 oraz art. 37 ust. 5 ukh jest to, aby konsument uzyskał wiedzę, o tym, że w związku z jego 
zaległością w spłacie, niedotrzymaniem warunków udzielenia kredytu, lub utratą zdolności kredytowej, przysługuje mu prawo ubiegania się o restruktury-
zację zadłużenia, z którego może skorzystać. Zwykle konsument – dopóki nie zostanie o tym poinformowany przez kredytodawcę – nie będzie świadom 
przysługującemu mu w tym zakresie uprawnienia. Ponadto, ewentualna restrukturyzacja zadłużenia na wczesnym etapie problemów czy też trudności 
konsumenta z jego spłatą, przeciwdziałać może generowaniu się dalszych zaległości. Każdy konkretny przypadek wymaga więc indywidualnej oceny.
35 Z perspektywy kredytodawcy takie rozwiązanie byłoby pożądane, gdyż realizowałaby postulat pewności prawa. Nie budziłoby bowiem wątpliwości, 
kiedy należy spełnić obowiązek ustawowy. Niemniej w konkretnych okolicznościach wystosowanie do konsumenta wezwania (zawiadomienia) wraz 
informacją o możliwości wnioskowania o restrukturyzacje może się okazać pożądane już na wcześniejszym etapie.
36 Wyjątek mogłaby stanowić sytuacja, w której kredytodawca już wcześniej przekazał konsumentowi taką informację. Niemniej, nawet wówczas, gdy 
konsument już na wcześniejszym etapie taką informację otrzymał, lecz wniosku o restrukturyzację nie złożył, to kolejne wezwanie (zawiadomienie) kre-
dytodawcy – zwłaszcza gdy konsumentowi grożą dalej idące skutki – ponownie powinno zawierać informację w tym przedmiocie.
37 W niniejszym artykule pojęcie „kredytobiorcy” obejmuje zarówno kredytobiorców będących konsumentami (art. 4 pkt 7 ukh), jak i kredytobiorców 
nie mających takiego charakteru. 
38 Art. 76a pb nie znajdzie natomiast zastosowania do umów pożyczek zawieranych przez SKOK-i (art. 36 ust. 1a uskok). Nie znajdzie również zasto-
sowania do umów pożyczek zawieranych przez banki [art. 78 pb (argumentacja a contrario)]. 
39 Ponadto, zgodnie z art. 883 § 1 k.c.: Poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które przysługują dłużnikowi; w szcze-
gólności poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela.
40 Może się to okazać istotne zarówno z punktu widzenia kredytodawcy (zachowanie skuteczności dotychczasowych zabezpieczeń/ustanowienie no-
wych zabezpieczeń) jak i z punku widzenia konsumenta (dojście do skutku restrukturyzacji).
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konsumenta do zapłaty – wypowiedzieć umowę kredytu41. W najnowszym orzecznictwie można 
jednak zaobserwować bardziej restrykcyjne podejście do problematyki wypowiadania umów kre-
dytowych. W wyroku z 2016 r. SN wskazał, że wypowiedzenie umowy kredytu będące uprawnie-
niem kształtującym banku, prowadzącym do zakończenia nawiązanego stosunku prawnego bez 
dochowania wymaganych warunków może prowadzić do uznania tej czynności za bezskuteczną42. 
Dokonanie takiego wymówienia nie może być czynnością nagłą, zaskakującą dla kredytobiorcy, 
nawet jeżeli istnieją podstawy do podjęcia go zgodnie z treścią umowy kredytu43. Jest ono bar-
dzo dotkliwe dla kredytobiorcy, dlatego skorzystanie z niego powinno nastąpić po wyczerpaniu 
środków mniej dolegliwych, odpowiednich wezwań44. W innym orzeczeniu SN zaznaczył zaś, 
że naruszenie warunków umowy kredytu nie zawsze będzie uzasadniać jej wypowiedzenie – 
w szczególności w sytuacji, gdy przeterminowana należność jest niewielka w stosunku do udzie-
lonego kredytu, kredytodawca powinien podjąć działania zmierzające do zweryfi kowania sytuacji 
fi nansowej i gospodarczej kredytobiorcy pod kątem możliwości spłaty kredytu45. Stanowisko 
judykatury koresponduje więc w omawianym zakresie z przepisami pb oraz ukh, regulującym 
zasady restrukturyzacji zadłużenia46. W praktyce zdarza się również, że kredytodawcy kierują do 
konsumentów wypowiedzenia warunkowe, zawierające wezwanie do zapłaty wraz z informacją, 
że w przypadku spłaty zaległości oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy kredytu traktowane 
będzie jako niebyłe. W orzecznictwie spornym jest jednak czy zastrzeżenie tego rodzaju „warunku” 
w – mającym charakter jednostronnej czynności prawnej – oświadczeniu woli o wypowiedzeniu 
umowy jest działaniem dopuszczalnym. Zresztą wątpliwości budzi czy w takim wypadku w ogóle 
można mówić o warunku w rozumieniu art. 89 k.c.47. Ponadto, w konkretnych okolicznościach, 

41 Pewna niespójność pojawia się w zakresie relacji art. 33 do art. 37 ukh. Otóż dyspozycja art. 33 ukh obejmuje sytuację opóźnienia się przez kon-
sumenta ze spłatą. Przepis ten oraz art. 34 ukh milczą jednak odniesieniu do prawa kredytodawcy do wypowiedzenia umowy kredytu. Uprawnienie to 
przewidziane zostało natomiast explicite w art. 37 ukh. Dyspozycja tego przepisu obejmuje jednak tylko sytuację utraty zdolności kredytowej i niedotrzy-
mania przez konsumenta warunków kredytu, nie obejmuje natomiast przypadków opóźnienia się przez konsumenta w spłacie (w przeciwnym wypadku 
art. 33 ukh byłby zbędny). Mimo to zasadne jest przyjęcie, że brak przeszkód, aby kredytodawcy – zgodnie z obowiązującą praktyką – w umowie kredytu, 
zastrzegali sobie prawo do jej wypowiedzenia w ściśle określonych wypadkach (niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy kredytu), w tym 
również w przypadku opóźnień w spłacie zobowiązań.
42 Wyr. SN z dnia 8 września 2016 r., II CSK 750/15 (Legalis nr 1555664).
43 W tym zakresie SN powołał się na wyr. SN z dnia 24 września 2015 r., V CSK 698/14 (Legalis nr 1337388), w którym to SN wskazał, że: W orzecz-
nictwie SN trafnie przyjmuje się, że wykonanie przez bank – kredytodawcę uprawnienia kształtującego w postaci wypowiedzenia umowy kredytowej 
może być kwalifi kowane jako nadużycie prawa podmiotowego w rozumieniu art. 5 k.c. (…) Taka kwalifi kacja mogłaby prowadzić do uznania dokonanego 
wypowiedzenia za prawnie bezskuteczne, co czyniłoby przedwczesne dochodzenie przez kredytodawcę całości zadłużenia kredytowego od kredytobiorcy. 
(…) Wypowiedzenie umowy kredytowej stanowi na pewno bardzo dotkliwe dla kredytobiorców uprawnienie kształtujące banku w stosunku kredytowym, 
bo jego wykonanie może doprowadzić do zakończenia tego stosunku przed pierwotnie ustalonym okresem spłaty kredytu. W związku z tym nie może 
być ono wykonane w sposób nagły, zaskakujący dla kredytobiorcy, nawet jeżeli istnieją podstawy do jego podjęcia zgodnie z treścią umowy kredytowej.
44 Wyr. SN z dnia 8 września 2016 r., II CSK 750/15 (Legalis nr 1555664).
45 Wyr. SN z dnia 23 maja 2013 r., IV CSK 679/12 (Legalis nr 668369).
46 Na daleko idące negatywne skutki wiążące się z postanowieniem całego zobowiązania w stan natychmiastowej wymagalności, uwagę zwracał rów-
nież TS (wyrok TS z 30.04.2014 r. w sprawie C-26/13 (ECLI:EU:C:2014:282) pkt 83 i 84). Co prawda w omawianym orzeczeniu czynił to na tle proble-
matyki niedozwolonych postanowień umownych i ewentualnych skutków nieważności umowy, jakie mogą się z tym wiązać dla stron, niemniej wnioski te 
pozostają aktualne w kontekście wypowiedzenia umowy kredytu. TS wskazał, że unieważnienie umowy wywiera co do zasady takie same następstwa, jak 
postawienie pozostałej do spłaty kwoty kredytu w stan natychmiastowej wymagalności, co może przekraczać możliwości fi nansowe konsumenta i z tego 
względu penalizuje raczej tego ostatniego niż kredytodawcę (wyr. TS z 30.04.2014 r. w sprawie C-26/13 (ECLI:EU:C:2014:282) pkt 83). W pkt 84 tego 
wyr. TS wskazał z kolei, że: Takie unieważnienie bowiem wywiera co do zasady takie same następstwa jak postawienie pozostałej do spłaty kwoty kredytu 
w stan natychmiastowej wymagalności, co może przekraczać możliwości fi nansowe konsumenta i z tego względu penalizuje raczej tego ostatniego niż 
kredytodawcę, który nie zostanie przez to zniechęcony do wprowadzania takich warunków w proponowanych przez siebie umowach.
47 Wyr. SA w Poznaniu z 20.05.2008 r., I ACa 316/08 (Lex nr 446159). Sąd ten stwierdził, że jako warunek nie może być kwalifi kowane takie zdarzenie, które 
stanowi treść czynności prawnej i uzależnione jest wyłącznie od woli strony (stron). Odwołując się do orzecznictwa SN [postanowienie SN z 5.03.1999 r., 
I CKN 1069/98 (OSNC, z. 9 z 1999 r., poz. 160), wyr. SN z 5.06.2000 r., II CKN 701/00 (OSP, z. 10 z 2003 r., poz. 124), wyr. SN z 11.10.2002 r., 
I CKN 1044/00 (LEX nr 75270)] uznał, że zdarzenie takie uznać należy za obojętne z punktu widzenia przepisów art. 89 i nast. k.c. o warunku,. Dodał 
też, że: Co prawda funkcjonuje też pojęcie tzw. warunku „potestatywnego”, za który uznaje się zdarzenie w pewnym stopniu zależne od woli strony. Musi 
ono jednak pozostawać „na zewnątrz” w stosunku do dokonywanej czynności i poza stosunkiem prawnym łączącym strony (…) Z oczywistych zatem 
przyczyn za warunek, w prawnym znaczeniu tego słowa, nie mogło być uznane uzależnienie przez powodów w ich pismach z dnia 30 czerwca 2004 r. 
skuteczności wypowiedzenia od spełnienia przez pozwanych okresowych roszczeń fi nansowych. Zdarzenie uznawane przez strony i sąd za „warunek” 
miało bowiem polegać na złożeniu przez pozwanych oświadczenia woli w ramach łączącego strony stosunku spółki. Konkludując, sąd ten stwierdził, 
że wypowiedzenie umowy, jako jednostronne oświadczenie woli o charakterze prawno-kształtującym, nie może być złożone z zastrzeżeniem warunku 
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„warunkowe” wypowiedzenia mogą być rozpatrywane jako niejednoznaczne, co wiązać się będzie 
z koniecznością dokonania pogłębionej wykładni takich oświadczeń48. Przykładowo w wyroku SA 
w Szczecinie, sąd ten wskazał, że za prawidłowe wypowiedzenie umowy nie może być uznane 
pismo, w którym stwierdza się, że w przypadku braku spłaty zadłużenia w określonym terminie 
pismo niniejsze należy traktować jako wypowiedzenie umowy49. Sąd ten stanął na stanowisku, że 
wypowiedzenie umowy, jako jednostronne oświadczenie woli o charakterze prawno-kształtującym, 
nie może zostać uczynione z zastrzeżeniem warunku (art. 89 k.c.), dopuszczenie zaś takiej możli-
wości pozostawałoby w sprzeczności z istotą tego rodzaju czynności, której celem jest defi nitywne 
uregulowanie łączącego strony stosunku prawnego50. Natomiast SA w Katowicach stwierdził, że 
nie jest prawidłowe stanowisko, wedle którego wypowiedzenie umowy jako jednostronna czynność 
prawno-kształtująca nie może zawierać takiego warunku w rozumieniu art. 89 k.c.51. Przyjął więc 
– za orzecznictwem SN52 – możliwość złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu 
pod warunkiem niezapłacenia zadłużenia. Podobnie inny skład SA w Katowicach w niedawnym 
orzeczeniu z 2018 r., na kanwie sprawy dotyczącej kredytu inwestycyjnego uznał, że przepis 
art. 89 k.c. nie wyklucza dopuszczalności zastrzeżenia warunku w jednostronnej czynności praw-
nej obejmującej wypowiedzenie umowy53. Niemniej zaznaczył, że co się tyczy zarzutu, że taka 
czynność stoi w sprzeczności z właściwością stosunku prawnego, którego dotyczy, ocena w tym 
zakresie zależy od okoliczności konkretnego przypadku54. Ponadto stwierdził, że nawet gdyby 
przyjąć, że warunek rozwiązujący55 jednostronną czynność prawną polegającą na wypowiedzeniu 
umowy kredytu byłby niezgodny z prawem, to z mocy art. 94 k.c. musiałby zostać za niezastrze-
żony56. Nie opowiadając się w tym zakresie stanowczo za którymś z wariantów interpretacyjnych, 
należy wskazać, że z perspektywy kredytobiorcy (zwłaszcza będącego konsumentem), istotne 

w rozumieniu art. 89 k.c., gdyż pozostawałoby to w sprzeczności z istotą tego rodzaju czynności prawnej, której celem jest defi nitywne uregulowanie 
łączącego strony stosunku prawnego i kłóciłoby się z tym uzależnienie takiego skutku od zdarzenia przyszłego i niepewnego, na które strony nie mają 
wpływu. Jednocześnie uznał, że nie ma jednak przeszkód prawnych, dla których składający oświadczenie o wypowiedzeniu nie mógłby uzależnić jego 
skuteczności prawnej od określonego zachowania się adresata, np. od złożenia przez niego oświadczenia woli o żądanej treści.
48 W polskim orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmowana jest kombinowana metoda wykładni. Uchwała SN z 29.06.1995 r., III CZP 66/95 (OSNC 1995 
nr 12, poz. 168); wyr. SN z 29.01.2002 r., V CKN 679/00 (numer Legalis: 79785); wyr. SN z 7.03.2007 r., II CSK 489/06 (numer Legalis: 164750); wyr. 
SN z 20.09.2007 r., II CSK 244/07 (numer Legalis: 162517). Ponadto należy też pamiętać (zwłaszcza w relacjach z konsumentami) o zasadzie in dubio 
contra proferentem, zgodnie z którą ryzyko ewentualnych nie dających się usunąć w drodze ogólnych dyrektyw wykładni oświadczeń woli niejasności 
tekstu, powinna ponieść ta strona, która tekst zredagowała [wyr. SN z 15.01.2016 r., I CSK 1083/14 (LEX nr 1977915), wyr. SN z 5.07.2013 r., IV CSK 1/13 
(LEX nr 1375459), wyr. SN z 31.05.2017 r., V CSK 433/16 (LEX nr 2358841)].
49 Wyr. SA w Szczecinie z 14.05.2015 r., I ACa 16/15. Pozyskano z: https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000000503_I_ACa_000016_
2015_Uz_2015-05-14_001.
50 Zob. też orzecznictwo i wypowiedzi doktryny przywołane w tym wyroku. Ponadto, ponieważ ani art. 89 ani art. 94 k.c. nie określają konsekwen-
cji zastrzeżenia w treści czynności prawnej warunku, mimo zakazu jego zastrzeżenia ze względu na właściwość tej czynności, sąd uznał, że oceny 
skutków naruszenia art. 89 k.c. należy dokonać na podstawie art. 58 § 1 i 3 k.c. (zob. wyr. SA w Gdańsku z 11.03.2014 r., I ACa 812/13). Pozyskano 
z: http://orzeczenia.gdansk.sa.gov.pl/content/$N/151000000000503_I_ACa_000812_2013_Uz_2014-03-11_001.
51 Wyr. SA w Katowicach z 14.09.2017 r., I ACa 329/17 (LEX nr 2379789). Sąd ten wskazał też, że: SN dopuścił możliwość niestanowczego wypowie-
dzenia umowy o kredyt, w szczególnych okolicznościach, dotyczących stworzenia kredytobiorcy możliwości doprowadzenia do kontynuacji stosunku 
kredytowego na dotychczasowych warunkach [por. wyr. SN z 24.09.2015 r., V CSK 698/14 (LEX nr 1805901)].
52 Wyr. SN z 6.09.2007 r., IV CSK 118/07 (OSP 2008 nr 12, poz. 125), wyr. SN z 17.03.2011 r., IV CSK 358/10 (OSNC 2011/12/136), postanowienie 
SN z 22.03.2013 r., III CZP 85/12 (OSNC 2013 nr 11, poz. 132).
53 Wyr. SA w Katowicach z 23.01.2018 r., V Aga 49/18. SA w Katowicach dodał, że: Trwałość stosunku umowy kredytowej nie może w każdym przypadku 
przemawiać za uznaniem, że warunkowe wypowiedzenie takiej umowy jest sprzeczne z właściwością stosunku prawnego, jakim jest w tym przypadku 
umowa o kredyt inwestycyjny. Pozyskano z: http://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/content/$N/151500000002503_V_AGa_000049_2018_Uz_2018-01-23_001.
54 Wyr. SA w Katowicach z 23.01.2018 r., V Aga 49/18.
55 Sąd stwierdził, że w okolicznościach rozpatrywanej sprawy chodziło o warunek rozwiązujący, a nie zawieszający. Wypowiedzenie miało przesta-
wać obowiązywać, jeśli kredytobiorca dokona spłaty zadłużenia, co oznacza, że skuteczność wypowiedzenia miała ustać („stracić moc”) w przypadku 
ziszczenia się określonego zdarzenia. Sąd uznał, że takie wypowiedzenie nie jest uzależnione od zdarzenia przyszłego, ale może utracić skuteczność 
w razie zajścia zdarzenia. Stwierdził, że taki charakter ma warunek rozwiązujący. 
W praktyce zdarza się jednak również, że kredytodawcy wysyłają wezwanie do zapłaty, w którym wskazują, że w przypadku braku spłaty zadłużenia 
spowoduje to wypowiedzenie umowy kredytu. Taki rodzaj oświadczenia można by rozpatrywać jako zawierające warunek zawieszający. Kwalifi kacja 
prawna warunku ma z kolei znaczenie w kontekście treści art. 94 k.c.
56 Wyr. SA w Katowicach z 23.01.2018 r., V Aga 49/18.
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znaczenie ma pewność czy złożone przez kredytodawcę oświadczenie woli wypowiadające 
umowę kredytu wywołało skutek, kiedy taki skutek ten nastąpił i jakie będą się z tym wiązały kon-
sekwencje57. Z tego punktu widzenia doręczenie bezwarunkowego i niebudzącego wątpliwości 
wypowiedzenia, po tym jak konsument nie uregulował zadłużenia wskazanego we wcześniejszym 
wezwaniu (w którym wskazywano na konsekwencję w postaci wypowiedzenia umowy kredytu), 
byłoby pożądane58. 

IV. Rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację
Złożenie przez konsumenta wniosku o restrukturyzację zadłużenia wiąże się z obowiąz-

kiem kredytodawcy do jego rozpatrzenia. W tym czasie kredytodawca nie powinien wypowiadać 
umowy kredytu59, w przeciwnym wypadku instrument restrukturyzacji okazałby się iluzoryczny60. 
Przepisy ukh nie wskazują terminu, w jakim powinno nastąpić rozpatrzenie wniosku, niemniej 
należy przyjąć, że kredytodawca powinien podjąć odpowiednie działania bez zbędnej zwłoki. 
Przepisy te nie wskazują również wymogów wniosku w zakresie jego formy i treści61.W praktyce 
działanie konsumenta może przyjąć postać aktywną w tym sensie, iż wniosek zawierać będzie 
konkretną propozycję lub propozycje restrukturyzacji zadłużenia. Może natomiast przybrać postać 
bardziej pasywną, a więc sprowadzać się do prostego wniosku o restrukturyzację bez wskazania 
jakichkolwiek szczegółów czy uzasadnienia. W obu wypadkach na kredytodawcy ciążyć będzie 
obowiązek zbadania czy restrukturyzacja zadłużenia może być uzasadniona. Ewentualne dalsze 
wnioski, pisma lub działania konsumenta (np. wniesione przed upływem ustawowego terminu 
lub w trakcie negocjacji) należy traktować jako element uzgadniania warunków restrukturyzacji 
dopóty, dopóki kredytodawca nie odrzuci wniosku. W tym kontekście jako dopuszczalne, a nawet 
pożądane należy uznać wskazywanie przez kredytodawców w wezwaniu do spłaty (zawiadomie-
niu), jakie informacje lub dokumenty konsument powinien przekazać wraz z wnioskiem o restruk-
turyzacje, tak aby mógł on zostać możliwe szybko i sprawnie rozpatrzony62. Nie powinny one 
jednak rodzić u konsumenta mylnego przeświadczenia, że stanowi to niezbędny wymóg złoże-
nia wniosku, ani utrudniać jego terminowego złożenia. Rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację 
wiąże się z koniecznością dokonania oceny sytuacji majątkowej konsumenta (art. 33 ust. 3 oraz 
art. 37 ust. 4). W związku z tym, zazwyczaj kredytodawca obowiązany będzie zwrócić się do 
konsumenta o uzyskanie odpowiednich informacji lub dokumentów, chyba że zawarte one będą 
we wniosku restrukturyzacyjnym. Zresztą w praktyce cała procedura wynikająca z art. 33 i 34 ukh 

57 W praktyce zdarza się bowiem, że w związku z warunkowym wypowiedzeniem umowy kredytu (niezależnie od tego jakby taki warunek kwalifi kować), 
konsument co prawda reguluje zadłużenie (w całości lub w części), kontynuując spłatę kredytu, podczas gdy dopiero po miesiącach lub latach od daty 
złożenia wypowiedzenia kredytodawca podejmuje działania w celu dochodzenia na drodze sądowej całej należności z tytułu kredytu. Jeżeli przyjąć, 
że konsument nie spełnił warunków wskazanych w wypowiedzeniu i że takie warunkowe wypowiedzenie jest dopuszczalne, kredytodawca zasadniczo 
wykonywałby przysługujące mu w tym zakresie prawo. Jednak w konkretnych okolicznościach konsument może pozostawać w przeświadczeniu, że 
wobec spłaty zadłużenia, skutek wypowiedzenia nie nastąpił.
58 Mogłoby się to wiązać z dodatkowymi kosztami po stronie kredytodawców, aczkolwiek należy pamiętać, że w praktyce w wielu wypadkach czynności 
windykacyjne mają charakter odpłatny i ostatecznie obciążają konsumenta.
59 Na odmienne – aczkolwiek szerzej nieuzasadnione – stanowisko wskazano w doktrynie na tle art. 75c pb (Czech, 2016, s. 73). 
60 Skuteczne wypowiedzenie umowy kredytu czyniłoby restrukturyzację zadłużenia bezcelową. Możliwa byłaby jedynie restrukturyzacja całego zadłu-
żenia postawionego – w wyniku wypowiedzenia – w stan natychmiastowej wymagalności, a nie takie jest ratio legis omawianych przepisów. 
61 Wyjątek stanowi konieczność zachowania 14-dniowego terminu od dnia otrzymania wezwania do spłaty/zawiadomienia.
62 Zgodnie z art. 74 pb, w czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany przedstawić – na żądanie banku – informacje i do-
kumenty niezbędne do oceny jego sytuacji fi nansowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu. Przepis ten znajdzie 
odpowiednie zastosowanie do umów kredytu zawieranych przez SKOK-i (art. 36 ust. 2 uskok), natomiast nie znajdzie zastosowania do zawieranych 
przez te podmioty umów pożyczek (art. 36 ust. 1a uskok). Nie znajdzie również zastosowania do umów pożyczek zawieranych przez banki (art. 78 pb 
– argumentacja a contrario). 
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wymagać będzie aktywnych działań ze strony zarówno kredytodawcy, jak i konsumenta. W tym 
zakresie zasadne jest odwołanie do treści art. 354 k.c.63. Jeżeli ocena sytuacji majątkowej kon-
sumenta wypadnie pozytywnie, a więc będzie uzasadniać restrukturyzację, koniecznym będzie 
uzgodnienie jej warunków. Z art. 33 ust. 4 i art. 37 ust. 6 ukh jasno wynika, że warunki te muszą 
być efektem wzajemnych uzgodnień stron, nie ma zatem miejsca na mechaniczne stosowanie 
omawianych przepisów. Oznacza to, że konsument z jednej strony sam może składać odpo-
wiednie propozycje ugodowe (m.in. te, o których mowa w art. 34 ust. 5 ukh), z drugiej zaś – ma 
również prawo zgłaszania kontrpropozycji do ewentualnych warunków zaproponowanych przez 
kredytodawcę. 

Na tle treści art. 33 ust. 3 oraz art. 37 ust. 4 ukh rodzi się pytanie, co należy rozumieć przez 
sytuację majątkową konsumenta64 i jaka jest relacja tego pojęcia do terminu zdolności kredytowej. 
Brzmienie przepisów mogłoby sugerować, że chodzi o dwie różne instytucje prawne, co nie jest 
jednak przekonujące. Zdolność kredytowa, o czym była już mowa, zdefi niowana została w art. 4 
pkt 11 ukh. Obowiązek kredytodawcy do oceny zdolności kredytowej konsumenta wynika nato-
miast z art. 21 ukh. Dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta, z baz 
danych lub ze zbiorów danych kredytodawcy (art. 21 ust. 2) oraz zgodnie z art. 70 pb (art. 21 
ust. 4)65. W świetle rekomendacji S66 oraz A-SKOK KNF67 ocena zdolności kredytowej oznacza 
ocenę czy klient będzie zdolny do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach 
określonych umową68, z uwzględnieniem dwóch zasadniczych obszarów: analizy ilościowej – 
polegającej na ustaleniu wysokości i stabilności źródeł spłaty zaciągniętego kredytu oraz analizy 
jakościowej – polegającej na ocenie cech klienta, które mają istotny wpływ na skłonność klienta 
do spłaty zaciągniętego kredytu w terminach określonych w umowie. W ostatnim wypadku moż-
na mówić o wiarygodności płatniczej kredytobiorcy. Z kolei zgodnie z art. 23 ust. 1 ukh, umowa 
kredytu może zostać zawarta tylko w przypadku, gdy wynik oceny zdolności kredytowej wskazu-
je, że konsument będzie zdolny do spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami 
w terminach określonych w umowie kredytu69. Mając na uwadze fundamentalne znaczenie oceny 

63 W doktrynie na tle tego przepisu wskazuje się, że każdy stosunek obligacyjny zakłada istnienie więzi pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem, której 
wyrazem może być m.in. nakaz współdziałania stron przy wykonaniu świadczenia (Safjan, w: Pietrzykowski, 2018, komentarz do art. 354). Sposób wy-
konania zobowiązania, powinien być więc rozumiany szeroko i obejmuje wszystkie elementy dotyczące zachowania dłużnika związane ze spełnieniem 
świadczenia, a w tym odnoszące się m.in. do współdziałania z wierzycielem (Safjan, w: Pietrzykowski, 2018, komentarz do art. 354). Podobnie obowiązek 
wierzyciela współdziałania z dłużnikiem powinien być rozumiany nie tylko jako powinność czynnego współuczestniczenia przy wykonaniu zobowiązania, 
lecz także jako obowiązek lojalności wobec kontrahenta, a więc powstrzymania się od wszystkiego, co byłoby przejawem naruszenia zasad uczciwości 
i słuszności we wzajemnych relacjach (Safjan, w: Pietrzykowski, 2018, komentarz do art. 354).
64 W art. 75c ust. 3 pb mowa jest o ocenie sytuacji fi nansowej i gospodarczej kredytobiorcy, co podyktowane jest jak się wydaje faktem, że przepis ten 
znajduje również zastosowanie do kredytobiorców będących przedsiębiorcami.
65 W uskok o zdolności kredytowej i analizie ryzyka kredytowego wspomina art. 9c pkt 1 tego aktu.
66 Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi fi nansującymi nieruchomości oraz zabezpie-
czonymi hipotecznie, Warszawa, styczeń 2011 r. (dalej: Rekomendacja S). Pozyskano z: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomen
dacja_S_18-01-2011_25296_2_25296.pdf.
Zgodnie z rekomendacją nr 8 Rekomendacji S: Przed podjęciem przez bank decyzji o zaangażowaniu się w ekspozycję kredytową zabezpieczoną 
hipotecznie, konieczna jest rzetelna i kompleksowa ocena zdolności kredytowej klienta w oparciu o przedstawione źródła spłaty zobowiązania, koszty 
utrzymania typowe dla danego kredytobiorcy, wszystkie zobowiązania fi nansowe oraz ustalony okres kredytowania. Wymogi w zakresie dostarczanych 
przez klientów dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej powinny pozwalać na pełną i obiektywną ocenę zdolności kredytowej oraz 
ryzyka związanego z brakiem spłaty zadłużenia.
67 Rekomendacja A-SKOK dotycząca dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych (dalej: Rekomendacja A-SKOK). Pozyskano z: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Reko_A_SKOK_41934.pdf.
Zgodnie z rekomendacją 8 Rekomendacji A-SKOK: Przed podjęciem decyzji kredytowej, konieczna jest rzetelna i kompleksowa ocena zdolności kre-
dytowej członka kasy, w oparciu o przedstawione źródła spłaty zobowiązania, koszty utrzymania kredytobiorcy, inne zobowiązania fi nansowe członka 
oraz ustalony okres kredytowania. Wymogi w zakresie dostarczanych przez członków kasy dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej, 
powinny pozwalać na pełną i obiektywną ocenę zdolności kredytowej.
68 Nie jest zrozumiałe, dlaczego defi nicja zdolności kredytowej odwołuje się tylko i wyłącznie do zdolności konsumenta do spłaty kapitału kredytu i od-
setek, pomijając wszelkie pozostałe koszty składające się na całkowity koszt kredytu hipotecznego (w rozumieniu art. 4 pkt 5 ukh).
69 Analogiczna uwaga jak w przypisie nr 68 powyżej.
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zdolności kredytowej nie tylko dla indywidualnego konsumenta (unikanie popadania w spiralę 
zadłużenia), lecz także w ujęciu systemowym (zapewnienie stabilności rynku fi nansowego), 
brakuje podstaw, aby restrukturyzacja zadłużenia, w szczególności, jeżeli w sensie ekonomicz-
nym wiązać się będzie z udzieleniem kredytu, następowała bez wcześniejszej oceny zdolności 
konsumenta do spłaty kredytu na nowych warunkach. Z kolei sytuacja majątkowa konsumenta 
stanowi jeden z elementów składający się na jego zdolność kredytową. Również art. 35 ust. 2 
pkt 1 ukh, nakazujący umożliwienie spłaty pozostałego w przypadku sprzedaży nieruchomości 
zadłużenia w ratach dostosowanych do sytuacji majątkowej konsumenta, w istocie odwołuje się 
do jego zdolności kredytowej. Ponadto, kredytodawca nie może rozwiązać, w tym odstąpić od 
umowy kredytu, lub dokonać jej zmiany, w przypadku gdy ocena zdolności kredytowej nie została 
przeprowadzona prawidłowo, chyba że jest to korzystne dla konsumenta i konsument wyraził na 
to zgodę (art. 22 ust. 1)70. Jeżeli przyjąć – słuszne jak się wydaje założenie – że co do zasady 
restrukturyzacja zadłużenia uzależniona jest od dokonania ponownej oceny zdolności kredytowej 
konsumenta (i to niezależnie od tego czy dokonywana jest na podstawie art. 33–37 ukh, czy też 
w ramach swobody umów), oznacza to, że art. 22 ukh może również znaleźć zastosowanie po 
ewentualnej restrukturyzacji zadłużenia. W przypadku zarzutów konsumenta, zbadania wymagać 
będzie prawidłowość oceny zdolności kredytowej konsumenta dokonanej przez kredytodawcę 
przed zawarciem umowy kredytu (w pierwotnym jej brzmieniu), jak również prawidłowość oceny 
dokonanej w związku z restrukturyzacją zadłużenia. 

Jeżeli ocena sytuacji majątkowej konsumenta wypadnie negatywnie, a więc restrukturyzacja 
okaże się nieuzasadniona, nastąpi odrzucenie wniosku konsumenta o restrukturyzację zadłuże-
nia. Wówczas, kredytodawca powinien przekazać konsumentowi, bez zbędnej zwłoki, w formie 
pisemnej (art. 78 k.c.71), szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku 
o restrukturyzację zadłużenia (art. 34 oraz art. 37 ust. 6). Jak wynika z tego przepisu, odrzucenie 
wniosku powinno być należycie wyjaśnione, tak aby konsument miał możliwość zapoznania się 
z okolicznościami, które przesądziły o jego odrzuceniu i uzyskał informację, dlaczego jego sytu-
acja majątkowa nie uzasadniała restrukturyzacji. Brakuje przeszkód, aby w tego rodzaju piśmie 
(korespondencji) zawrzeć również oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu (odrzucenie 
wniosku o restrukturyzację z pewnością nie może być rozpatrywane jako warunek), aczkolwiek 
powinno ono być sformułowane precyzyjnie72. W przypadku kolejnego lub kolejnych wniosków 
o restrukturyzację, jeżeli wniesione zostały po upływie ustawowego terminu a także jeżeli są 
identyczne lub tożsame do wcześniejszych, mogą zostać odrzucone73. Jednak w konkretnych 
okolicznościach, a więc w sytuacji, w której kolejny wniosek zawierać będzie zastrzeżenia kon-
sumenta wobec sposobu rozpatrzenia wniosku o restrukturyzację, może być on kwalifi kowany 

70 W doktrynie wskazuje się, że: Zgodnie z art. 22 ustawy o kredycie hipotecznym, kredytodawca nie może rozwiązać, w tym odstąpić od umowy o kre-
dyt hipoteczny, lub zmienić umowy o kredyt hipoteczny, w przypadku gdy ocena zdolności kredytowej nie została przeprowadzona prawidłowo, chyba 
że jest to korzystne dla konsumenta i konsument wyraził na to zgodę. W przepisie tym chodzi o zakaz dokonania przez kredytodawcę wypowiedzenia 
lub zmiany umowy tylko z tej przyczyny, niejako „prewencyjnie”. Jednocześnie brak jest wskazówki, co się rozumie przez ocenę „nieprawidłową”. Należy 
przyjąć, że chodzi o istotne uchybienia w zasadach badania zdolności kredytowej wynikających z przyjętych u danego kredytodawcy procedur, mogące 
mieć wpływ na wynik badania, lub naruszenie zakazu z art. 21 ust. 7 ustawy o kredycie hipotecznym (Rogoń, 2017).
71 Natomiast zgodnie z art. 73 § 1 k.c.: Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, czynność 
dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Możliwe jest również zastosowanie 
art. 7 pb.
72 Ponadto w zakresie wypowiedzenia jako oświadczenia woli koniecznym będzie zachowanie odpowiednich wymogów związanych z prawidłową 
reprezentacją kredytodawcy.
73 Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zostały rozpatrzone na zasadzie swobodnej decyzji kredytodawcy.
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jako reklamacja w rozumieniu ustawy o RF74. Sam wniosek o restrukturyzację lub pisma (wnioski) 
składane w trakcie negocjacji zasadniczo nie będą miały takiego charakteru, chyba że zawierać 
będą zastrzeżenia do świadczonych przez kredytodawcę usług (art. 2 pkt 2 ustawy o RF).

V. Restrukturyzacja zadłużenia zrestrukturyzowanego
Kolejne wątpliwości wiążą się z pytaniem, w jaki sposób stosować art. 33–37 ukh w sytua-

cji, w której już wcześniej nastąpiła restrukturyzacja na podstawie tych przepisów. Po pierwsze, 
restrukturyzacja zadłużenia może polegać na trwałej zmianie zasad spłaty kredytu. Przykładowo 
na mocy zawartego aneksu lub ugody następuje zmiana treści umowy kredytu w ten sposób, że 
wydłużany jest okres spłaty kredytu albo następuje zmiana wysokości rat kredytu. W takim wy-
padku ewentualne ponowne opóźnienie się w spłacie kredytu nie powinno wyłączać konieczności 
wezwania konsumenta do zapłaty i poinformowania o możliwości złożenia wniosku o ponowną 
restrukturyzację zadłużenia. Należy pamiętać, że umowy kredytu mają charakter wieloletni i zwy-
kle zawierane są na okres od 20–30 lat (a niekiedy nawet na okres dłuży). W związku z tym nie 
należy a priori zakładać, że obowiązki wynikające z art. 33–37 ukh mają charakter jednorazowy. 
Zarówno literalna, jak i celowościowa wykładnia tych przepisów nie daje podstaw do takiego 
wniosku. Zupełnie odrębnym zagadnieniem jest natomiast kwestia czy ewentualny kolejny wnio-
sek (kolejne wnioski) konsumenta o restrukturyzację zostaną uwzględnione przez kredytodawcę. 
W praktyce kredytodawcy w aneksach do umów lub ugodach umieszczają postanowienia, zgodnie 
z którymi naruszenie postanowień umowy kredytu (w brzmieniu po restrukturyzacji) wiązać się 
będzie z prawem do obniżenia kwoty kredytu lub wypowiedzenia umowy kredytu. Takie postano-
wienia – jakkolwiek co do zasady dopuszczalne – nie uchylają jednak obowiązków wynikających 
z przepisów ukh. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kredytu przez konsumenta, 
mimo wcześniejszej restrukturyzacji zadłużenia, w szczególności jeżeli ocena sytuacji majątko-
wej konsumenta nie będzie tego uzasadniać, może stanowić powód odrzucenia ewentualnego 
kolejnego wniosku konsumenta o restrukturyzację zadłużenia75. Podobnie w przypadku, w którym 
restrukturyzacja polegałaby na umorzeniu części lub całości zadłużenia albo na odroczeniu ter-
minu zapłaty zadłużenia, brakuje podstaw, aby na dalszym etapie wykonywania umowy kredytu 
(na dotychczasowych zasadach) nie stosować art. 33–37 ukh. Wszak zasady, na jakich może 
nastąpić restrukturyzacja – wobec treści art. 33 ust. 5 ukh – mogą być bardzo różne. Również 
przyczyny restrukturyzacji mogą się różnić (art. 33 ust. 1–3 oraz art. 37 ust. 1, 4 i 5). Zasadnym 
może się zatem okazać uzgodnienie różnych warunków restrukturyzacji na poszczególnych eta-
pach wykonywania umowy kredytu. Obowiązek wynikający odpowiednio z art. 33 ust. 1 i ust. 2 
oraz art. 37 ust. 5 ukh może się zatem – w zależności od okoliczności sprawy – aktualizować 
nawet kilkukrotnie w okresie obowiązywania umowy kredytu. Przepisy te nie powinny być więc 
interpretowane w ten sposób, że raz dokonana restrukturyzacja zadłużenia bezwzględnie wyklu-
cza jakąkolwiek kolejną (zarówno w omawianych ramach prawnych, jak i poza nimi), zwłaszcza 
jeżeli wcześniejsze zadłużenie zostało przez konsumenta spłacone lub umorzone. 
74 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku fi nansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017, poz. 2270); 
dalej: ustawa o RF.
75 Zwykle zapewne będzie miało to miejsce, jeżeli wniosek zostanie złożony w krótkim okresie od ostatniej restrukturyzacji. Wówczas kolejna może się 
okazać bezcelowa, choć należy podkreślić, że każdy przypadek powinien być analizowany i oceniany indywidualnie. Natomiast w sytuacji, w której na 
określonym etapie wykonywania umowy kredytu doszło do restrukturyzacji zadłużenia, kolejny zaś wniosek o restrukturyzacje wniesiony został np. wiele 
lat później, kolejna restrukturyzacja może się okazać pożądana. 
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VI. Skutki naruszenia przez kredytodawcę obowiązków 
wynikających z art. 33–37 ustawy o kredycie hipotecznym 

oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
W kontekście powyższych rozważań pojawia się kluczowe pytanie o konsekwencje związane 

z naruszeniem przez kredytodawcę obowiązków wynikających z art. 33–37 ukh. W tych przypad-
kach, w których działania lub zaniechania kredytodawcy prowadzą do naruszenia tych przepisów, 
a zarazem skutkują wyrządzeniem konsumentowi szkody, istnieje możliwość dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych na zasadach ogólnych. Taki zakres ochrony należy jednak ocenić jako niewy-
starczający. Nie w każdym wypadku dojdzie do wyrządzenia szkody, a nawet w tych wypadkach, 
w których by tak było, konsument musiałby wytaczać powództwo przeciwko profesjonalnemu pod-
miotowi, narażając się na wieloletni i kosztowny proces. W wielu wypadkach taka ochrona byłaby 
iluzoryczna. Z tego powodu nie należy wykluczać, że w konkretnych okolicznościach, w których 
kredytodawca naruszył obowiązki wynikające z art. 33–37 ukh, np. w przypadku niepoinformowania 
(lub nierzetelnego poinformowania) konsumenta o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację 
bądź też w przypadku nierozpatrzenia lub nierzetelnego rozpatrzenia złożonego przez konsumenta 
wniosku (co przykładowo może znaleźć odzwierciedlenie w lakonicznym wyjaśnieniu przyczyn 
jego odrzucenia), oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy kredytu może być rozpatrywane 
jako czynność prawna sprzeczna z ukh, naruszająca zasady współżycia społecznego lub dobre 
obyczaje, a w konsekwencji jako bezskuteczna wobec konsumenta76, a nawet nieważna77. Tym 
samym należy przyjąć, że obowiązki kredytodawcy związane z restrukturyzacją zadłużenia po-
winny zostać wykonane przed złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy kredytu78. 
Za taką wykładnią przemawia również treść art. 37 ust. 4 ukh. 

VII. Czynności kredytodawcy po odrzuceniu wniosku 
o restrukturyzację lub w przypadku bezskuteczności restrukturyzacji

Kończąc nie sposób nie zasygnalizować wątpliwości związanych z wykładnią i stosowaniem 
art. 35 oraz art. 37 ust. 7 i 8 ukh. Przepisy te nie regulują postępowania restrukturyzacyjnego jako 
takiego, lecz przyznają konsumentom szczególne uprawnienie w przypadku odrzucenia wniosku 
o restrukturyzację lub w sytuacji, gdy restrukturyzacja okaże się bezskuteczna. Wówczas, kredyto-
dawca, przed podjęciem czynności zmierzających do odzyskania należności, powinien umożliwić 
konsumentowi sprzedaż kredytowanej nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy79. Mimo 
iż art. 35 oraz art. 37 ust. 7 i 8 ukh nie zawierają takiego wymogu, pożądanym byłoby informowanie 
konsumentów o prawie do sprzedaży nieruchomości, oraz o tym, kiedy rozpoczyna się i upływa 
6 miesięczny (lub dłuższy) termin na dokonanie tej czynności. Termin na sprzedaż nieruchomości 
powinien być liczony od dnia doręczenia konsumentowi odrzucenia wniosku o restrukturyzację. 

76 Wyr. SN z dnia 24 września 2015 r., V CSK 698/14 (Legalis nr 1337388); wyr. SN z dnia 8 września 2016 r., II CSK 750/15 (Legalis nr 1555664).
77 Tak na tle art. 75c pb. Nie jest jednak zrozumiały pogląd Autora, według którego naruszenie obowiązku wynikającego z art. 75c pb nie stanowi pod-
stawy do oddalenia powództwa (Czech, 2016, s. 75). 
78 Podobnie na tle art. 75c pb przyjmuje się, że nie jest możliwe swobodne wypowiedzenie umowy, gdy kredytobiorca popadnie w opóźnienie, przed do-
ręczeniem kredytobiorcy wezwania o którym mowa w art. 75c ust. 1–2 pb i odczekaniem – wskazanego w tym wezwaniu przez kredytodawcę – terminu na 
spłatę opóźnienia (Czech, 2016, s. 72). W okresie tym bank powinien się również powstrzymać z wytoczeniem powództwa o zapłatę (Czech, 2016, s. 75).
79 Niektórzy kredytodawcy jeszcze przed wejściem w życie ukh umożliwiali kredytobiorcom sprzedaż nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpiecze-
nia umowy kredytu „na własną rękę”, gdyż takie postępowanie w większości wypadków okazuje się szybsze i mniej kosztowne. Konsumentowi pozwala 
zaoszczędzić koszty egzekucyjne, kredytodawcy zaś daje szansę na zaspokojenie całej wierzytelności lub przynajmniej większej części.
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Jeżeli takowy wniosek nie został złożony, termin ten należałoby natomiast liczyć od dnia następu-
jącego po dniu, w którym upłynął termin na złożenie tego wniosku. Bardziej skomplikowane jest 
ustalenie momentu bezskuteczności restrukturyzacji80. Możliwe jest przyjęcie, że kredytodawca 
powinien poinformować konsumenta o tym, że restrukturyzacja okazała się bezskuteczna i termin 
na sprzedaż liczony będzie od dnia doręczenia takiej informacji. Sposób ustalenia tego momentu 
może zostać również określony w aneksie lub ugodzie restrukturyzacyjnej. Alternatywnie można 
rozważyć liczenie tego terminu od chwili skutecznego wypowiedzenia umowy kredytu przez kredy-
todawcę (wówczas bowiem umowa kredytu została rozwiązana, należność zaś postawiona w stan 
natychmiastowej wymagalności), ale tylko przy założeniu, że wypowiedzenie takie dopuszczalne 
jest przed upływem okresu na sprzedaż nieruchomości, co wcale nie jest takie oczywiste. Pojawia 
się bowiem pytanie, co należy rozumieć przez „podjęcie czynności zmierzających do odzyskania 
należności”, o którym mowa w art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 7 ukh. Po pierwsze, jako uniemożli-
wiające kredytodawcy jedynie wszczęcia egzekucji, a zarazem jako niestojące na przeszkodzie 
w podejmowaniu wszelkich innych czynności zmierzających do uzyskania tytułu wykonawczego, 
a więc m.in. wypowiedzenia umowy kredytu81 i wniesienia powództwa do sądu. Prokonsumencka 
wykładnia omawianych przepisów mogłaby natomiast przemawiać za przyjęciem braku możliwo-
ści wypowiedzenia umowy kredytu i wszczynania postępowania sądowego do upływu terminu na 
sprzedanie nieruchomości, oczywiście z tym zastrzeżeniem, że konkretne okoliczności sprawy 
mogłyby uzasadniać inne podejście. Wstrzymanie się przez kredytodawcę z wypowiedzeniem 
umowy kredytu oznaczałoby, że konsument w dalszym ciągu obowiązany byłby spłacać bieżące 
raty i czyniąc tak, uniknąłby obciążenia wynikającego z naliczanych odsetek karnych. Niemniej, 
nielojalne zachowanie konsumenta lub niepodejmowanie przez niego próby sprzedaży nierucho-
mości, a więc nadużywanie swojego prawa, mogłoby uzasadniać wypowiedzenie umowy kredytu 
i wniesienie przez kredytodawcę powództwa przed upływem terminu wynikającego odpowiednio 
z art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 7 ukh. Taka wykładnia może być jednak rozpatrywana jako zna-
cząco ograniczająca konstytucyjne prawo kredytodawcy do sądu82. Drugi problem pojawia się 
w przypadku, gdy cena sprzedanej nieruchomości okaże się mniejsza niż wysokość zadłużenia 
konsumenta. Wówczas kredytodawca powinien umożliwić spłatę pozostałego zadłużenia w ratach 
dostosowanych do sytuacji majątkowej konsumenta (odpowiednio art. 35 ust. 2 pkt 1 oraz art. 37 
ust. 8 pkt 1) oraz wyrazić zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej kredytowanej nieru-
chomości (odpowiednio art. 35 ust. 2 pkt 2 oraz art. 37 ust. 8 pkt 2). W praktyce chodzi o wydanie 
80 Chodzi o sytuację, w której naruszone zostaną warunki restrukturyzacji, a więc przypadki niewykonania przez konsumenta lub nienależytego wy-
konania postanowień aneksu lub ugody.
81 Przyjęcie, że w tym zakresie kredytodawca ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu oznaczać będzie jednak, że cała wierzytelność postawiona 
zostanie w stan natychmiastowej wymagalności, a w związku z tym naliczane będą – od całego zadłużenia – odsetki karne. Zadłużenie konsumenta 
w okresie, w którym będzie się starał sprzedać nieruchomość będzie się zatem znacząco zwiększać, nawet w przypadku, gdyby regularnie chciał spłacać 
część kapitału. Całości zadłużenia konsument zwykle nie będzie natomiast w stanie spłacić przed sprzedażą nieruchomości. Zresztą celem omawianego 
przepisu jest właśnie w szczególności ochrona tych konsumentów, którzy nie dysponują dodatkowymi środkami na spłatę całego zobowiązania. Ponadto, 
wypowiedzenie umowy kredytu i skierowanie sprawy na drogę sądową oznaczałoby, że nawet w przypadku sprzedaży nieruchomości w terminie wynika-
jącym odpowiednio z art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 7 ukh, konsument mógłby zostać obciążony kosztami sądowymi. Z formalnego punktu widzenia konsu-
ment dał bowiem kredytodawcy powód do wytoczenia powództwa (nie spłacił całej wymagalnej należności). Natomiast w przypadku spłaty wierzytelności 
(i zaspokojenia roszczenia) już po wniesieniu powództwa przez kredytodawcę, w przypadku jego wycofania (art. 203 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 1360; dalej: k.p.c.) lub oddalenia, koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego co do zasady 
poniesie konsument. Zaspokojenie przez pozwanego roszczenia powoda po wytoczeniu pozwu jest bowiem równoznaczne z przegraniem przez niego 
procesu [orzeczenie SN z 21.09.1951 r., C 593/51, OSN(C) 1952, nr 2, poz. 49; postanowienie SN z dnia 6 listopada 1984 r., IV CZ 196/84 (Legalis 
nr 24450); wyr. SA w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r., VI ACa 398/14 (Legalis nr 1213326)]. Ewentualnie konsument mógłby się starać przekonać 
sąd, że wobec próby sprzedaży nieruchomości na podstawie uprawnienia wynikającego odpowiednio z 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 7 ukh obciążenie go 
kosztami nie będzie uzasadnione (art. 101–103 k.p.c.). Trudno jednak ocenić, jak w omawianym zakresie kształtować się będzie orzecznictwo sądowe.
82 Art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2.04.1997 r., przyjętej przez 
Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25.05.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.); dalej: Konstytucja RP.
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przez kredytodawcę odpowiedniego dokumentu, który stanowić będzie podstawę wykreślenia 
hipoteki. Natomiast w odniesieniu do pozostałej części zadłużenia kredytodawca może żądać 
ustanowienia innego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy kredytu (odpowiednio 
art. 35 ust. 2 pkt 2 oraz art. 37 ust. 8 pkt 2). Mając na uwadze profesjonalny charakter działalności 
kredytodawców i obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa depozytów, kredytodawcy zapewne co 
do zasady będą żądać innego zabezpieczenia, choć będzie to oczywiście zależało od konkretnych 
okoliczności sprawy, a zwłaszcza od wysokości pozostałej kwoty zadłużenia. Pojawia się jednak 
pytanie, czy kredytodawca w każdym wypadku obowiązany będzie wyrazić zgodę na wykreśle-
nie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości, a więc na zwolnienie przedmiotu zabezpieczenia. 
W szczególności chodzi o sytuacje, w których wierzytelność nie zostanie zabezpieczona w inny 
sposób (np. konsument odmówi ustanowienia zabezpieczenia albo kredytodawca nie zaakceptuje 
proponowanego zabezpieczenia) bądź też suma ze sprzedaży nieruchomości będzie rażąco niska 
w porównaniu do cen rynkowych, np. z uwagi na nielojalne zachowanie konsumenta. Literalna 
wykładnia art. 35 ust. 2 pkt 2 oraz art. 37 ust. 8 pkt 2 ukh mogłaby prowadzić do wniosku, że zwol-
nienie zabezpieczenia musi nastąpić w każdym wypadku. Niemniej w okolicznościach, w których 
doszłoby do rażącego nadużycia przez konsumenta swojego uprawnienia, kredytodawca powinien 
mieć prawo do niewyrażenia zgody na zwolnienie zabezpieczenia. Taka sytuacja powinna mieć 
jednak charakter absolutnie wyjątkowy i ograniczać się do przypadków ewidentnego nadużycia 
przez konsumenta prawa w rozumieniu art. 5 k.c. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że omawiane 
przepisy ukh pozostaną martwe83. Zbyt daleko idące jest zatem przyjęcie, że wyrażenie zgody na 
wykreślenie hipoteki bezwzględnie zależy od wcześniejszego ustanowienia innego zabezpiecze-
nia przez konsumenta. Podobnie trudno uznać, że w sytuacji, gdy cena sprzedaży nieruchomości 
będzie niższa od zadłużenia konsumenta, kredytodawca automatycznie będzie mógł odmówić 
zwolnienia zabezpieczenia. Odmowa powinna mieć charakter wyjątkowy, stanowić konsekwencję 
rażącego nadużycia swoich praw przez konsumenta i zostać należycie uzasadniona.

VIII. Podsumowanie
Nałożenie na kredytodawców obowiązku informowania konsumentów w określonych oko-

licznościach o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację, obowiązku podjęcia starań w celu 
doprowadzenia do restrukturyzacji (gdy sytuacja majątkowa konsumenta na to pozwala) i wresz-
cie obowiązku szczegółowego wyjaśnienia przyczyn ewentualnego odrzucenia takiego wniosku 
(gdy sytuacja majątkowa konsumenta nie pozwala na restrukturyzację), wpisuje się w postulat, 
aby wypowiedzenie umowy kredytu i postawienie całej wierzytelności w stan natychmiastowej 
wymagalności, a nierzadko również cesja wierzytelności, miały charakter ultima ratio. Celem 
omawianych regulacji jest zwiększenie poziomu ochrony indywidualnego konsumenta i jego za-
ufania do rynku fi nansowego, a także zapewnienie stabilności tego rynku. Kredytodawcy powinni 
zatem dążyć do tego, aby umowy kredytu, nawet w przypadku przejściowych problemów konsu-
mentów z należytym ich wykonywaniem, w miarę możliwości w dalszym ciągu były wykonywane. 
Niekiedy może się to wiązać z koniecznością restrukturyzacji zadłużenia, która powinna nastąpić 

83 Żadna racjonalna osoba chcąca nabyć własność nieruchomości nie zdecyduje się na jej kupno, jeżeli nieruchomość ta w dalszym ciągu miałaby 
pozostać obciążona hipoteką. Z kolei, przepis ten nie może służyć wykorzystywaniu nieświadomości lub niewiedzy mniej wyedukowanych osób (zwłasz-
cza konsumentów), którzy być może zgodziliby się na kupno obciążonej hipoteką nieruchomości, nie zdając sobie sprawy z potencjalnych konsekwencji 
w tym zakresie. Na temat edukacji fi nansowej w kontekście dyrektywy 2014/17/UE zob. Nierodka, 2014, s. 87 i 88.
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na uzgodnionych przez strony warunkach. Natomiast w tych wypadkach, w których restrukturyzacja 
okaże się bezcelowa lub bezskuteczna, kredytodawcy powinni umożliwić konsumentom sprzedaż 
nieruchomości przed podjęciem czynności zmierzających do odzyskania należności. Krótki czas 
obowiązywania nowych przepisów84 i w konsekwencji brak orzecznictwa nakreślającego kierun-
ki wykładni, w początkowym okresie z pewnością może powodować wątpliwości w zakresie ich 
stosowania. Niemniej, powinny się one przyczynić do polepszenia sytuacji konsumentów, którzy 
z różnych przyczyn nie zawsze są w stanie należycie wykonywać umowę kredytu.

Bibliografi a
Bartosiewicz, P. (2017). Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy 

kredytu udzielonego przedsiębiorcy (rozdz. III, pkt 11). Warszawa: Wolters Kluwer Polska (LEX).
Czech, T. (2016). Obowiązki banku w razie opóźnienia kredytobiorcy ze spłatą kredytu. Monitor Prawa 

Bankowego. Pozyskano z: www.monitorpb.pl.
Grocholski, Z. (2016). Banki i rynki fi nansowe Od zaufania publicznego do kasyna. Warszawa: Poltext.
Osajda, K. (2018). Kodeks cywilny. Komentarz (wyd.18). Warszawa: C.H. Beck (Legalis).
Nierodka, A. (2014). Nowe otoczenie regulacyjne dla kredytów hipotecznych, Monitor Prawa Bankowego. 

Pozyskano z: www.ispb.pl.
Pietrzykowski, K. (2018). Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–44910 (wyd. 9). Warszawa: C.H. Beck 

(Legalis).
Rogoń, D. (2017). Obowiązki kredytodawcy w świetle nowej ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzo-

rze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (LEX).
Romanowski, M. (2017). Zasada przejrzystości materialnej umowy konsumenckiej. W: M. Romanowski 

(red.), Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa 
TSUE (rozdz. VI). Warszawa: C.H. Beck (Legalis).

Skabińska-Fabrowska, I. (2017). Banki Centralne wobec kryzysu, Niestandardowe narzędzia polityki pie-
niężnej. Warszawa: CeDeWu.

Sieroń, A. (2017). Efekt Cantillona czyli dlaczego pieniądz ma znaczenie. Warszawa: CeDeWu.
Stanowisko Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich dotyczące wybranych zagad-

nień  problemowych na tle art. 75c Prawa bankowego, Warszawa, 27 listopada 2015 r. Pozyskano z: 
https://www.bankowebezprawie.pl/wp-content/uploads/2018/01/Restrukturyzacja.pdf.

84 Ukh weszła w życie 22 lipca 2017 r. z zastrzeżeniem, że art. 82 pkt 6 i 7 tej ustawy weszły w życie z dniem 22 października 2017 r., zaś art. 4 pkt 28, 
art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 31 ust. 1, art. 32 i art. 91 weszły w życie 1 lipca 2018 r. 



38

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 6(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.7.3

Edyta Rutkowska-Tomaszewska*, Magdalena Paleczna**

Idea odpowiedzialnego kredytowania 
na rynku niebankowych kredytów konsumenckich w Polsce

Spis treści
I. Wstęp 
II. Kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim
III. Pojęcie i zakres idei odpowiedzialnego kredytowania (responsible lending)
IV. Badanie zdolności kredytowej konsumenta przez kredytodawcę 
V. Obowiązek informacyjny kredytodawcy wobec konsumenta 
VI. Podsumowanie i wnioski 

Streszczenie 
W rzeczywistości pokryzysowej, wobec dużej skali zjawiska nadmiernego zadłużania się kon-
sumentów i jego negatywnych skutków zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i globalnym, 
problem odpowiedzialnego kredytowania przez kredytodawców i odpowiedzialnego pożyczania 
przez konsumentów staje się coraz donioślejszy. Jest to istotne, z uwagi na generowanie ryzyka 
kredytowego, systemowego, a także negatywne skutki społeczne. Idea ta przestaje mieć formę 
jedynie postulatu, lecz staje się przedmiotem regulacji i szeroko rozumianego orzecznictwa. Jest 
ona realizowana przez prawidłowe badanie zdolności kredytowej konsumenta przez kredytodaw-
ców, tak przed udzieleniem kredytu, jak i w trakcie trwania kredytowania oraz informowanie go 
o warunkach umowy kredytowej, w tym w szczególności o ponoszonych przez niego kosztach, jak 
i konsekwencjach prawnych oraz ekonomicznych niewykonywania tej umowy przez konsumenta. 
Celem opracowania jest zaprezentowanie idei odpowiedzialnego kredytowania jedynie po stronie 
kredytodawców, jakimi są niebankowe instytucje pożyczkowe, bez analizowania odpowiedzialne-
go pożyczania przez kredytobiorców konsumentów, sposobów jej realizacji oraz egzekwowania 
i stosowania w praktyce. 
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I. Wstęp
Idea odpowiedzialnego kredytowania w rzeczywistości pokryzysowej przestała być postulatem 

i wobec zjawiska nadmiernego zadłużania się konsumentów stała się przedmiotem zainteresowania 
ustawodawcy zarówno unijnego, jak i w konsekwencji krajowego (szerzej: Tereszkiewicz, 2015, 
s. 154; Stangret-Smoczyńska, 2015, s. 156)1. Wprawdzie w dyrektywie 2008/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki2 (dalej: 
dyrektywa 2008/48/WE) oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (da-
lej: ukk)3 prawodawca nie posłużył się terminem „idea odpowiedzialnego kredytowania”, jednak 
wydaje się, że jest ona realizowana przez nałożenie na kredytodawców obowiązków w postaci 
badania zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu oraz obowiązku informacyjnego przed 
zawarciem umowy kredytowej.

Konieczność wdrażania do praktyki rynkowej i egzekwowania idei odpowiedzialnego kredy-
towania wynika z nadmiernego zadłużania się konsumentów kredytobiorców przez angażowanie 
się w zobowiązania kredytowe, których nie są w stanie terminowo wykonać. Spowodowane jest 
to również zauważalnym na rynku niebankowych kredytów konsumenckich w Polsce zjawiskiem 
missellingu (szerzej: Sroczyński, 2016, 26–31; Ganczar, 2016, s. 112–120), oznaczającym nie-
etyczną, często niezgodną z prawem, praktykę kredytobiorców. Polega ona na proponowaniu 
konsumentom usług kredytowych, które nie są dostosowane do ich potrzeb lub oferowane w nie-
adekwatny sposób4, z bardzo wysokimi i kredytowanymi kosztami. W konsekwencji wpływa to na 
wzrost zadłużenia konsumentów i problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań, co zachę-
ca do dalszego kredytowania i swoistego „uzależnienia” konsumenta od niebankowej instytucji 
 fi nansowej, która chętnie dalej go udziela.

Konsumenci kredytobiorcy są nieodpowiednio informowani o opłatach związanych z nabyciem 
tego typu kredytów, zwanych „chwilówkami”. Niebankowe instytucje kredytowe często udzielają ich 
konsumentom, którzy mają wątpliwą zdolność kredytową lub jej nie posiadają w ogóle, a koszty 
tych kredytów są bardzo wysokie (Rutkowska-Tomaszewska, 2014, s. 297–323).

Wysoka konkurencyjność w sektorze kredytów konsumenckich w Polsce sprawiła, że są one 
powszechnie dostępne. Procedura udzielania kredytu przez niebankowe instytucje kredytowe 
została odformalizowana i przyspieszona – dostępne są „od ręki”, co sprzyja nadużyciom tych 
instytucji. Kredytodawcy, chcąc za wszelką cenę „sprzedać” usługę kredytową, informują przede 
wszystkim o jej korzyściach, niechętnie natomiast informują konsumenta o zagrożeniach i rodza-
jach ryzyka związanych z jej nabyciem. Niebankowe instytucje pożyczkowe często wykorzystują 
kłopotliwą, a nawet przymusową (tzw. „gardłową”) sytuację fi nansową i życiową kredytobiorcy 
konsumenta, brak odpowiedniej jego wiedzy na temat usługi kredytowej oraz odmowę udziela-
nia kredytu przez bank z powodu braku zdolności kredytowej konsumenta. Wreszcie, koncepcja 
odpowiedzialnego kredytowania jest również przejaw em realizacji zyskującej coraz bardziej na 

1 Istnieje pogląd, zgodnie z którym idea odpowiedzialnego kredytowania nie wykazuje odpowiedniego stopnia określoności, aby mogła być uznana 
za zasadę lub regułę prawną. 
2 Dyrektywa 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.04.2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę 
Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133 z 22.05.2008).
3 Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. 2018, poz. 993).
4 Art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2018, poz. 798).
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aktualności w rzeczywistości pokryzysowej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu5 
(szerzej: Wolska, 2018, s. 301–310), według której przedsiębiorcy powinni także uwzględniać 
interesy konsumenta oraz potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych, a nie 
jedynie zorientowanie na zysk fi nansowy i aspekty ekonomiczne.

Odpowiedzialne kredytowanie obejmuje wiele działań, które muszą być podejmowane przez 
kredytodawców (Mak, 2015, s. 413) i jest to złożony proces, który dotyczy zarówno etapu przed-
kontraktowego, jak i wykonywania umowy kredytowej (The World Bank, 2013, s. 5). Zrozumienie 
całości procesu kredytowania pozwala na podjęcie odpowiednich działań regulacyjnych wdraża-
jących odpowiedzialne kredytowanie, aby zrównoważyć realizację następujących celów: zapew-
nienie stabilności sektora fi nansowego, integrację fi nansową podmiotów fi nansowych, ochronę 
konsumentów i uczciwość dostawców usług kredytowych zwłaszcza na rynku niebankowych kre-
dytów (Mak, 2015, s. 413). Celem idei odpowiedzialnego kredytowania jest również zachęcenie 
do odpowiedzialnego zachowania wszystkich uczestników rynku kredytów konsumenckich, co 
sprzyja odbudowie zaufania konsumentów do rynku usług kredytowych, do ich dostawców oraz 
zwiększa bezpieczeństwo konsumentów na nim.  

Wykonywanie nałożonych prawnie na kredytodawców obowiązków służyć ma także ochronie 
kredytodawców przed niewłaściwym angażowaniem się w umowy kredytowe z konsumentami, 
zapobiegać występowaniu nadmiernego nie tylko zadłużania się konsumentów, lecz także ryzyka 
kredytowego po stronie kredytodawcy. Tym samym efektywna realizacja koncepcji odpowiedzial-
nego kredytowania poprawia poziom bezpieczeństwa sektora fi nansowego i ogranicza możliwość 
wystąpienia większych wahań na rynku fi nansowym.  

W koncepcji odpowiedzialnego kredytowania istotna jest dobra wola i współpraca obu stron 
stosunku kredytowego. Wagę tej kwestii dostrzega coraz bardziej także środowisko kredytodaw-
ców, a przynajmniej ta jego część, która wdraża6 odpowiedzialne kredytowanie w ramach reali-
zowanej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, zwraca uwagę na konieczność etyki 
wszystkich uczestników tego rynku, w tym także samych konsumentów, z uwagi na ujawnione ich 
nieprawidłowe zachowania dotyczące zaciągania zobowiązań i ich regulowania (szerzej: Wasilik, 
2014, s. 66–74; Lewicka-Strzałecka, 2017).

Rozważania podjęte w niniejszym opracowaniu zasadniczo nie będą dotyczyć problematyki 
odpowiedzialnego kredytowania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 
które także są kredytodawcami w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, a więc pod-
miotami udzielającymi kredytów konsumenckich. Dotyczą one zatem jednej z kategorii kredy-
todawców, jakimi są niebankowe instytucje pożyczkowe, do których mają jedynie zastosowanie 
przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, bez konieczności zastosowania przepisów ustawy 
– Prawo bankowe, na co wskazuje art. 9 ukk. Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji 
odpowiedzialnego kredytowania jedynie w kontekście udzielania kredytów konsumenckich przez 
kredytodawców-niebankowe instytucje pożyczkowe. Analiza została przeprowadzona w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, implementującej dyrektywę 

5 Problem ten jednak, z uwagi na ograniczenia, nie będzie w tym opracowaniu szerzej omawiany. 
6 Zasady Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Zasady ogólne §1, dalej jako Zasady 
Dobrych Praktyk. Pozyskano z: http://www.kpf.pl/pliki/etyka/zasady_dobrych_praktyk (27.07.2018). Strategia KPF 2020 Kompetencje, Etyka, Integracja, 
Edukacja. Strategia Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce na lata 2018–2020. Pozyskano z: https://www.kpf.pl/pliki/statut/strategia_kpf_
a4_pl.pdf (27.07.2018).
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2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki, z koniecznym, jednak nie szczegółowym, 
odniesieniem do przepisów ustawy – Prawo bankowe7. 

II. Kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy 
o kredycie konsumenckim 

Problematyka odpowiedzialnego udzielania kredytów przez kredytodawców, jakim są nieban-
kowe instytucje pożyczkowe dotyczy kredytów konsumenckich, w rozumieniu ustawy o kredycie 
konsumenckim, gdzie jest wskazany zakres podmiotowy i przedmiotowy tego pojęcia. 

Zgodnie z defi nicją zawartą w art. 3 ust. 1 u.k.k., kredyt konsumencki to „umowa o kredyt 
w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta 
polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udziele-
nia konsumentowi”. Przy czym ustawodawca używa pojęcia „kredytu” w sensie szerokim, ekono-
micznym, niezależnie od form prawnych jego udzielenia, uznając w szczególności za taki: umowę 
pożyczki, umowę o kredyt w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 
bankowe, umowę o kredyt odnawialny, umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia 
świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosz-
tów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia; umowę o kredyt, w której kredytodawca 
zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredy-
todawcy spełnionego świadczenia (art. 3 ust. 2 u.k.k.). Katalog ten nie jest zamknięty i oprócz 
wskazanych, za kredyt konsumencki może zostać uznana inna nienazwana umowa, która polega 
na udostępnieniu środków pieniężnych kredytobiorcy przez kredytodawcę w sposób odpłatny 
lub nieodpłatny. Jako kredyt konsumencki, objęty ochroną przewidzianą w ustawie o kredycie 
konsumenckim, może zostać zakwalifi kowana wyłącznie umowa, na podstawie której kredyto-
biorca ponosi koszty związane z zaciągnięciem zobowiązania. W szczególności są to prowizje, 
odsetki i opłaty. W przeciwnym razie przepisy ustawy o kredycie konsumenckim nie będą miały 
zastosowania8. O uznaniu umowy o kredyt za umowę o kredyt konsumencki decyduje kryterium 
podmiotowe i kwotowe. Mianowice, umowa o kredyt konsumencki może zostać zawarta wyłącznie 
między kredytodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 2 u.k.k., a więc przedsiębiorcą w rozumieniu usta-
wy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny9 (dalej: k.c.), który w zakresie swojej działalności 
gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu 
oraz konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., czyli osobą fi zyczną dokonującą z przedsiębiorcą 
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
W sytuacji, gdy kredytodawcą jest konsument lub kredytobiorcą jest przedsiębiorcą, przepisy 
ustawy o kredycie konsumenckim nie mają zastosowania (Czech, 2018, s. 31). 

Jeśli idzie o kryterium kwotowe, w art. 2 ust. 2 lit c dyrektywy 2008/48/WE określono mini-
malny i maksymalny próg wartości kredytu, do którego mają zastosowanie przepisy dyrektywy, 
wskazując, że „dyrektywy nie stosuje się do: umów o kredyt, którego całkowita kwota jest niższa niż 
200 EUR lub wyższa niż 75000 EUR”. Oznacza to, że zgodnie z unijnym rozwiązaniem, przepisy 
ustawy o kredycie konsumenckim nie powinny mieć zastosowania do kredytów konsumenckich 

7 Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1876 ze zm.). 
8 Art. 4 pkt 1 ukk. 
9 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1025 ze zm.); dalej: k.c.
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odpowiadających równowartości kwoty niższej niż 200 euro i równowartości kwot wyższych od 
75 000 euro. Polski ustawodawca określił jedynie maksymalną kwotę kredytu konsumenckiego 
na poziomie 255 550 zł, nie wskazując minimalnej kwoty. Brak minimalnej kwoty kredytu konsu-
menckiego pozwala na zakwalifi kowanie każdej umowy jako umowy kredytu konsumenckiego, 
jeżeli zawarta jest między kredytodawcą i konsumentem i polega na udzieleniu lub przeczeniu 
udzielania środków pieniężnych w określonej, nawet drobnej kwocie. 

Polski ustawodawca celowo nie wprowadził minimalnej kwoty kredytu konsumenckiego, co 
wyraźnie podkreślił w Uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o kredycie konsumenckim 
(dalej: Uzasadnienie)10, gdyż znaczna część kredytów udzielanych na polskim rynku kredytowym 
opiewa na kwoty niższe niż 200 euro. Są to kredyty oferowane i sprzedawane głównie przez 
podmioty nieobjęte ścisłym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Wyłącznie spod zakre-
su ustawy tzw. drobnych kredytów zachęciłoby kredytodawców do omijania przepisów ustawy, 
zwłaszcza co do kształtowania niekorzystnych dla konsumenta treści i warunków umowy kredy-
towej. Podkreślono również, że objęcie przepisami ustawy kredytów poniżej wysokości 200 euro 
umożliwi Prezesowi UOKiK sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wykonywaniem przepisów 
ustawy przez wszystkich kredytodawców (Uzasadnienie, s. 6–7).  

III. Pojęcie i zakres idei odpowiedzialnego kredytowania 
(responsible lending)

Model ochrony konsumenta bazujący na fundamentach idei odpowiedzialnego kredytowania 
ma coraz większe znaczenie w rzeczywistości pokryzysowej. Idea ta nawiązuje przede wszystkim 
do ochrony konsumenta jeszcze na etapie przedkontraktowym umowy kredytowej. Odpowiednie 
i odpowiedzialne zachowanie zarówno kredytodawcy, jak i kredytobiorcy konsumenta w procesie 
kredytowania pozwala na ograniczenie jego negatywnych skutków prawnych i ekonomicznych. 

Odpowiedzialne kredytowanie nie ma defi nicji legalnej, gdyż przepisy dyrektywy 2008/WE/48 
i ustawy o kredycie konsumenckim nie posługują się tym pojęciem, a jedynie nakładają na kredy-
todawców pewne obowiązki stanowiące przejaw jej realizacji. 

Idea odpowiedzialnego kredytowania może być rozumiana w ujęciu wąskim jako udzielanie 
kredytów konsumentom posiadającym zdolność kredytową – czyli możliwość terminowej spłaty 
zobowiązania kredytowego (Rutkowska-Tomaszewska, 2014, s. 280). Natomiast w ujęciu szero-
kim oznacza: badanie zdolności kredytowej, wypełnianie przez kredytodawców obowiązków in-
formacyjnych oraz etyczne zachowania kredytodawców i kredytobiorców. Pewnych informacji co 
do istoty i treści idei odpowiedzialnego kredytowania dostarcza motyw 26 dyrektywy 2008/48/WE, 
w którym wskazano, że: „Państwa członkowskie powinny podjąć właściwe działania, biorąc pod 
uwagę specyfi czne cechy swojego rynku kredytów, w celu promowania odpowiedzialnych prak-
tyk na wszystkich etapach kredytowych stosunków umownych”. Przykładem takich praktyk we-
dług unijnego regulatora powinno być udzielanie informacji i edukowanie konsumentów (szerzej: 
Rutkowska-Tomaszewska, 2016, s. 39), w tym ostrzeganie ich o możliwościach występowania 
ryzyka, które związane jest z zawarciem umowy kredytowej, nieterminową spłatą kredytu oraz 
problemem nadmiernego zadłużenia się. Idea odpowiedzialnego kredytowania, zgodnie z dyrektywą 

10 Uzasadnienie do projektu ustawy o kredycie konsumenckim. Druk sejmowy nr 3596, s. 6. 
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2008/48/WE, powinna polegać również na nieangażowaniu się przez kredytodawców w udziela-
nie kredytów konsumenckich bez uprzedniego badania zdolności kredytowej jego wnioskodawcy. 
W dalszej części motywu 26 dyrektywy 2008/48/WE unijny prawodawca podkreślił, że państwa 
członkowskie zobowiązane są do realizacji idei odpowiedzialnego udzielania kredytów między 
innymi poprzez sprawowanie odpowiedniego nadzoru oraz ustalenie niezbędnych środków – 
sankcji dla kredytodawców w sytuacji, gdy nie przestrzegają założeń tej idei. 

W dyrektywie 2008/48/WE zwrócono również uwagę na rolę i znaczenie obowiązków infor-
macyjnych nałożonych na kredytodawców i kredytobiorców. Kredytodawcy zobowiązani są do 
wykorzystywania informacji udzielonych przez konsumentów na etapie przed zawarciem umowy 
kredytowej, jak również informacji uzyskanych w trakcie długotrwałych stosunków handlowych. 
Zasadniczo do realizacji idei odpowiedzialnego kredytowania unijny prawodawca zobowiązał kre-
dytodawców i państwa członkowskie, nie ominął jednakże w tym zakresie konsumentów, których 
zobowiązał do odpowiedniego zachowania polegającego na działaniu z zachowaniem ostrożności 
i przestrzeganiu zobowiązań wynikających z treści i warunków umowy kredytowej.  

W ustawie o kredycie konsumenckim, podobnie jak w dyrektywie 2008/48/WE idea odpo-
wiedzialnego kredytowania została unormowana, aczkolwiek niektórzy przedstawiciele doktryny 
uważają, że nie można jej nadać waloru reguły prawnej, która w odpowiedni sposób mogłaby być 
egzekwowana, gdyż w relacjach kredytodawca konsument nie można wyciągać konsekwencji, 
zwłaszcza cywilnoprawnych z powodu braku jej realizacji (Czech, 2018, s. 22; Tereszkiewicz, 2015, 
s. 154; Stangret-Smoczyńska, 2015, s. 156), choć nie w pełni można się z tym poglądem zgodzić.

Celem wprowadzenia, realizacji i egzekwowania idei odpowiedzialnego kredytowania jest 
ochrona konsumenta jako słabszej strony umowy kredytowej, wynikającej przede wszystkim z asy-
metrii informacyjnej, przeciwdziałanie problemowi nadmiernego zadłużania się przez konsumentów 
(overindebtedness), przez który rozumie się zaciąganie kredytów w kwotach przewyższających 
ich możliwości fi nansowe. Zauważalne jest to przede wszystkim na rynku niebankowych kredy-
tów konsumenckich, gdzie wysokość kredytu jest niska, jednakże koszty obsługi kredytu (opłaty, 
prowizje, odsetki i odsetki karne) są niekorzystne. Ze zjawiskiem nadmiernego zadłużania ściśle 
związane jest zaciąganie kolejnych zobowiązań kredytowych (powszechnie nazywane „spiralą 
zadłużenia”11) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych „kłopotliwych” kredytów. 
„Odpowiedzialne udzielanie kredytu to w istocie aktywizacja działalności ‘na przedpolu’ upad-
łości konsumenckiej, która nie powinna dopuszczać do nadmiernego zadłużenia konsumenta” 
(Szpringer, 2009, s. 79).

Inną płaszczyzną odpowiedzialnego kredytowania, wychodzącą poza ramy ryzyka jednost-
kowego kredytobiorcy, jest zapobieganie ryzyku systemowemu. Mianowicie, brak realizacji tej idei 
generuje powstawanie ryzyka kredytowego indywidualnych kredytobiorców konsumentów, które 
w efekcie skali jego występowania ma wpływ na stabilność i bezpieczeństwo fi nansowe kredy-
todawcy. W sytuacji, gdy ryzyko to przekroczy dopuszczalny bezpieczny poziom, może wywołać 
wstrząs na rynku kredytów konsumenckich i zachwiać stabilność systemu fi nansowego (rynku 
fi nansowego). 

11 Spirala zadłużenia jest zjawiskiem polegającym na zaciąganiu przez konsumenta kolejnego zobowiązania na spłatę dotychczasowego zobowią-
zania. Tym samym wzrasta dług konsumenta, który często przewyższa istniejące już zobowiązanie (zob. szerzej: Rutkowska-Tomaszewska, 2014, 
s. 278–279). 
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Należy również wskazać, że koncepcja odpowiedzialnego kredytowania nie oznacza wyłącz-
nej odpowiedzialności kredytodawcy w zakresie udzielania kredytu. Odpowiedzialne kredytowanie 
zmierza w kierunku współodpowiedzialności za prawidłowe zaciągniecie, wykonywanie zobowiąza-
nia kredytowego. i poziom zadłużenia konsumenta. Oznacza to, że od kredytodawcy wymaga się 
odpowiedzialnego udzielania kredytów – badanie zdolności kredytowej i wypełniania obowiązków 
informacyjnych. Od konsumenta natomiast wymaga się odpowiedzialnej postawy i świadomości 
zadłużania się oraz określonego poziomu moralności fi nansowej (Waliszewski, 2017, s. 145) 
w zaciąganiu zobowiązań kredytowych, zwłaszcza tych kolejnych, i ich terminowym regulowaniu. 

IV. Badanie zdolności kredytowej konsumenta przez kredytodawcę

Zgodnie z przedstawioną wąską i szeroką defi nicją idei odpowiedzialnego kredytowania na 
rynku kredytów konsumenckich, kredytodawcy zobowiązani są do oceny zdolności kredytowej kon-
sumenta. Unijny prawodawca zastrzegł, że kredytodawcy nie powinni angażować się w udzielanie 
kredytów konsumentom nieposiadającym zdolności kredytowej. Do takiego działania zobowiązał 
krajowego ustawodawcę, jednakże w ustawie o kredycie konsumenckim, w przeciwieństwie do 
prawa bankowego brakuje zastrzeżenia, że kredyt może zostać udzielony wyłącznie konsumen-
towi posiadającemu zdolność kredytową.

Ocena zdolności kredytowej uregulowana została w art. 9 ukk. Zgodnie z tym przepisem, 
kredytodawca przed zawarciem umowy kredytowej zobowiązany jest do dokonania oceny kre-
dytowej konsumenta. Ocena ta przeprowadzona musi zostać w każdym przypadku zawierania 
umowy kredytowej. Przepis ten implementuje art. 8 ust. 1 dyrektywy 2008/48/WE i w podstawo-
wym zakresie reguluje ideę odpowiedzialnego kredytowania na rynku kredytów konsumenckich 
w Polsce. W uzasadnieniu do projektu ustawy o kredycie konsumenckim wskazano, że: „Celem 
wprowadzenia obowiązkowej procedury sprawdzenia zdolności kredytowej jest ochrona konsu-
mentów przed zaciąganiem zobowiązań, których nie będą w stanie spłacić (…) Wprowadzenie 
proponowanych rozwiązań może odnieść korzystny dla konsumentów efekt, zapobiegając nie-
świadomemu i nadmiernemu zadłużeniu” (Uzasadnienie, s. 22) i jest przejawem idei odpowie-
dzialnego kredytowania.  

W zakresie badania zdolności kredytowej jako realizacji odpowiedzialnego kredytowania 
ważnym zagadnieniem staje się ujednolicenie metod dokonywania oceny zdolności kredytowej 
przez kredytodawców oraz określenie maksymalnego limitu zadłużenia konsumenta (Stangret-
Smoczyńska, 2015, s. 158), który jest adekwatny do jego możliwości fi nansowych. Ocena zdolności 
kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta oraz informa-
cji zawartych w bazie danych, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych prowadzonych przez 
kredytodawcę (szerzej: Bińkowska-Artowicz, 2014). Ustawodawca nie wskazuje, w jaki sposób 
i z zastosowaniem jakiej metody ma zostać dokonana ocena zdolności kredytowej, pozostawiając 
kredytodawcy dowolność w tym zakresie. Szczególnie banki jako kredytodawcy kredytu konsu-
menckiego stosują zaostrzone kryteria oceny kredytowej, kontrolowane następnie przez nadzór 
bankowy, i udzielają kredytu wyłącznie kredytobiorcy posiadającemu zdolność kredytową. 

Pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej daje kredytodawcy podstawę do zawarcia umo-
wy kredytowej z konsumentem i przekazanie mu odpowiedniej wysokości środków pieniężnych. 
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Należy jednak zaznaczyć, że kredytodawca może odmówić udzielenia kredytu mimo posiadania 
przez konsumenta zdolności kredytowej. Taka sytuacja może wystąpić, gdy konsument posiada 
zdolność kredytową, ale w uznaniu kredytodawcy, mogą istnieć pewne wątpliwości co do wyko-
nalności umowy kredytowej, a negatywna ocena zdolności kredytowej nie zakazuje niebankowej 
instytucji pożyczkowej udzielenia kredytu. 

Jak pozytywna ocena zdolności kredytowej określonego konsumenta nie zobowiązuje kredy-
todawcy do zawarcia umowy z tym konsumentem w związku ze swobodą umów (art. 3531 k.c.), 
tak też negatywna ocena zdolności kredytowej nie nakłada na niego cywilnoprawnego obowiązku 
odmowy udzielenia kredytu (Czech, 2018; Ofi arski, 2014, s. 159). Ustawodawca nie uregulował 
zatem wprost i w pełni kwestii niespełnienia przez konsumenta wymogu posiadania zdolności 
kredytowej w postaci np. cywilnoprawnego obowiązku odmowy udzielania kredytu, barku możli-
wości jej wypowiedzenia czy innych jeszcze sankcji, co nie sprzyja realizacji idei odpowiedzialne-
go kredytowania. Niestety, takie zachowania są praktykowane na rynku niebankowych kredytów 
konsumenckich, w szczególności drobnych, lecz drogich kredytów, tzw. chwilówek. Przepis art. 
9 ukk, ze względu na swoją wadliwą konstrukcję, nie wydaje się do końca realizować koncepcji 
odpowiedzialnego kredytowania, wymaga odpowiedniej wykładni w procesie stosowania prawa 
przez sądy rozpatrujące konkretne sprawy i spory konsumenckie. 

V. Obowiązek informacyjny kredytodawcy wobec konsumenta
Model ochrony konsumenta, oparty na urzeczyw istnianiu idei odpowiedzialnego kredytowa-

nia, uznaje za konieczne wypełnianie obowiązków informacyjnych przez kredytodawców, co ma 
swoje potwierdzenie zarówno w regulacjach unijnych, jak i krajowych. Celem wprowadzenia obo-
wiązku informacyjnego jest zmniejszenie asymetrii informacyjnej między stronami – kredytodawcą 
i kredytobiorcą konsumentem, która aktualnie stanowi jedną z większych niedoskonałości rynku 
fi nansowego, w tym kredytowego. „Ochrona konsumenta to przejaw dążenia do wynagrodzenia 
mu braków wynikających z nieposiadania specjalistycznej wiedzy oraz naruszenia równowagi 
między stronami kontraktu” (Rutkowska-Tomaszewska, 2013, s. 327). Odpowiednie przekazanie 
informacji przez kredytodawcę ma umożliwić konsumentowi podjęcie właściwej decyzji co do 
zaangażowanie się w usługę kredytową, która będzie adekwatną do jego potrzeb i możliwości 
fi nansowych. 

W dyrektywie 2008/48/WE zwrócono uwagę na problem związany z interpretacją treści i warun-
ków umowy kredytowej przez konsumentów oraz wyborem najodpowiedniejszej oferty kredytowej 
dostosowanej do ich potrzeb i sytuacji fi nansowej. Dlatego też, już na etapie przedkontraktowym 
kredytodawca zobowiązany jest udzielić konsumentowi wszystkich informacji o proponowanej 
usłudze12, uwzględniając jej specyfi czny charakter13. Informacje te powinny być przedstawione 
i przekazane w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb konsumenta, tak by mógł rozu-
mieć wpływ zawieranej umowy kredytowej na jego sytuację ekonomiczną. Zgodnie z art. 5 dyrek-
tywy 2008/48/WE regulującym przedkontraktowy obowiązek informacyjny, „w stosownym czasie 
przed związaniem się konsumenta umową o kredyt lub ofertą kredytodawca oraz, w stosownych 

12 Szczegółowy zakres informacji przekazywanych konsumentowi przez kredytodawcę unormowany został w dyrektywie 2008/48/WE w art. 5 ust. 1 
lit. a–s. 
13 Wyr. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18.12.2014 r., CA Consumer Finance, C-449/13, ECLI:EU:C:2014:2464, (pkt 46).
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przypadkach, pośrednik kredytowy dostarczają konsumentowi – na podstawie warunków kredytu 
zaproponowanych przez kredytodawcę, a także, w stosownych przypadkach, zgodnie z prefe-
rencjami określonymi przez konsumenta i informacjami przez niego przekazanymi – informacje 
potrzebne do porównania różnych ofert w celu podjęcia, przy pełnej znajomości faktów, decyzji, 
czy zawrzeć umowę o kredyt”. Przepis ten normuje ochronę prawną konsumenta przez informa-
cje. Co ważne, model ochrony kredytobiorcy przez informację na tym etapie wydaje się najsku-
teczniejszy i najefektywniejszy, gdyż odpowiednie i prawidłowe przekazanie informacji pozwala 
konsumentowi na uniknięcie często negatywnych prawnych i ekonomicznych konsekwencji swojej 
decyzji (Tereszkiewicz, 2015 s. 25). 

Warto zaznaczyć, że model ochrony konsumenta przez informacje realizowany jest również 
na gruncie innych dyrektyw konsumenckich, gdzie obowiązek ten regulowany jest w sposób 
szczegółowy, zwłaszcza w zakresie i przedmiocie przekazywanych informacji, jak i ich etapu 
(Rutkowska-Tomaszewska, 2013, s. 136)

W ustawie o kredycie konsumenckim obowiązki informacyjne kredytodawcy względem kre-
dytobiorcy konsumenta wprowadzone zostały poprzez implementację dyrektywy 2008/48/WE. 
Katalog tych obowiązków zawarty został w art. 13 ust. 1 ukk. Informacje muszą zostać przeka-
zane konsumentowi przed zawarciem umowy kredytowej, na trwałym nośniku i w czasie, który 
umożliwi konsumentowi zapoznanie się z nimi (szerzej: Czech, 2018, s. 216 i n.; Fujak, 2018, 
s. 47–55; Osajda, 2018). W Uzasadnieniu podkreślono cel i znaczenie obowiązku informacyjne-
go na etapie przedumownym, wskazując, że jest nim „zapewnienie, aby konsument był w stanie 
podjąć, na podstawie informacji udzielanych mu przed zawarciem umowy, świadomą decyzję co 
do treści umowy o kredyt konsumencki oraz jej skutków”. 

Model ochrony konsumenta przez informacje wpisujący się w ideę odpowiedzialnego kre-
dytowania przewiduje przekazywanie informacji „w stosownym czasie” – z odpowiednim wyprze-
dzeniem, tak aby konsument miał możliwość namysłu i porównania ofert, a także zapoznania się 
z warunkami przyszłej umowy kredytowej. Niestety, zarówno prawodawca unijny jak i krajowy nie 
określili, w jakim rzeczywiście terminie musi nastąpić przekazanie informacji. Przyjmuje się jednak, 
że termin ten odpowiada okresowi udzielenia informacji przez kredytodawcę do momentu podjęcia 
decyzji przez konsumenta o zawarciu umowy kredytowej. Kredytodawcy zobowiązani zostali rów-
nież do przekazania tych informacji w sposób jasny, zrozumiały i precyzyjny. W przekazywanym 
konsumentowi formularzu informacyjnym o umowie kredytowej – jej warunkach i skutkach, infor-
macje te muszą być rzetelne, przejrzyste, niewprowadzające w błąd, w szczególności informacje 
dotyczące odpłatności za usługę kredytową oraz o ryzyku związanym z tą usługą (Rutkowska-
-Tomaszewska, 2016, s. 40–41). 

Informacje przedkontraktowe muszą być przekazane i przedstawione w umiejętny sposób. 
Oznacza to, że pracownik instytucji fi nansowej został zobowiązany do tego, aby nie zarzucał 
konsumenta informacjami, a równoważył i odpowiednio dopasowywał informacje do profi lu kon-
sumenta. Lawina informacji zmniejsza możliwości poznawcze konsumenta, ogranicza podjęcie 
przez niego racjonalnej decyzji, a także zwiększa się prawdopodobieństwo braku zrozumienia 
podawanych informacji i danych. Takie działanie może skutkować zaangażowaniem się konsu-
menta w nieodpowiednią usługę kredytową i narażać go na występowanie wysokiego ryzyka już 
na początkowym etapie umowy. Zjawisko to dość powszechnie występuje na rynku niebankowych 
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kredytów konsumenckich, o czym świadczy ilość skarg kierowanych na niebankowe instytucje po-
życzkowe do Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK. Wzrost roli obowiązków informacyjnych 
w aktualnym modelu ochrony konsumenta wynika również z nasilającego się i upowszechniają-
cego się w rzeczywistości pokryzysowej zjawiska missellingu Pracownicy instytucji fi nansowych 
motywowani osiągnięciem korzyści majątkowej, w sposób nieetyczny i niezgodny z prawem ofe-
rują i sprzedają usługi fi nansowe niedostosowane do potrzeb konsumentów, pomimo posiadanych 
informacji o ich sytuacji fi nansowej, rodzinnej i zawodowej (Nieborak, 2016, s. 213).

VII. Podsumowanie i wnioski

Po ostatnim kryzysie na rynku fi nansowym, problem odpowiedzialnego kredytowania stał 
się istotną kwestia dla prawidłowego i stabilnego funkcjonowania tego rynku, znajdującą coraz 
częściej swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych. Aktualnie powszechnie akceptowanym 
i regulowanym prawnie jest funkcjonowanie sektora fi nansowego jako odpowiedzialnego – niedo-
puszczającego do nadmiernego zadłużenia się konsumentów (Mak, 2015, s. 411). Realizacja idei 
odpowiedzialnego kredytowania ma zapobiegać skutkom nadmiernego zadłużania się kredyto-
biorców oraz wpływać na bezpieczne, prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie kredytodawcy, 
a tym samym na zachowanie stabilności rynku fi nansowego w ogóle (szerzej: Fedorowicz, 2017; 
Nieborak, 2017; Fedorowicz, 2017a). 

Zbyt liberalna, a nawet lekkomyślna polityka kredytowa i udzielania pożyczek konsumen-
tom bez zdolności kredytowej skutkuje konsekwencjami ekonomicznym i prawnymi dla samego 
konsumenta, ale także, gdy portfel tzw. kredytów trudnych przybiera dużą skalę, przyczynia 
się do zwiększenia ryzyka kredytowego kredytodawcy, a to generuje także ryzyko systemowe. 
Odpowiedzialne kredytowanie stanowi zatem spore wyzwanie dla prawodawców, którzy w odpo-
wiedni sposób muszą tworzyć mechanizmy prawne ochrony konsumentów, sposoby ich egze-
kwowania oraz sankcje za nieprzestrzeganie prawa lub przyczynianie się do pogarszania sytuacji 
fi nansowej konsumentów (The World Bank, s. 3). 

Realizację idei odpowiedzialnego kredytowania powinny zapewniać także organy nadzoru, 
zarówno nad kredytodawcami, jak i ich praktykami rynkowymi wobec konsumentów, które powin-
ny egzekwować niewłaściwe zachowania kredytodawców, stosując w tym zakresie odpowiednie 
środki nadzorcze oraz podejmując inne, w tym także tzw. miękkie, działania zmierzające do za-
pewnienia jej skutecznego wdrażania przez nadzorowane instytucje i wykazując się wzmożoną 
aktywnością w tym zakresie. Może nawet koniecznym byłoby wprowadzenie sankcji nadzorczych 
wobec innych niż banki kredytodawców, w przypadku ich zaniedbań i nieprawidłowości w zakresie 
badania zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Trudno uznać, że koncepcja odpowiedzialnego kredytowania nie wynika w ogóle z regula-
cji prawnych obowiązujących w Polsce, choć trzeba przyznać, że nie mają charakteru spójnego 
i kompleksowego. Problemem jest właściwa wykładnia, stosowanie i egzekwowanie tych prze-
pisów oraz ustanowienie skutecznych, efektywnych i nieuchronnych sankcji dla kredytodawców, 
które powinny pływać na prawidłowe ukształtowanie praktyki rynkowej.

Wprawdzie prawo konsumenckie przewiduje sankcje za naruszenie obowiązków informa-
cyjnych przez kredytodawców w postaci sankcji kredytu darmowego uregulowanej w art. 45 ukk, 
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możliwości uznania ich za nieuczciwą praktykę rynkową (zwłaszcza wprowadzającą w błąd) i uru-
chomieniem roszczeń konsumenckich przewidzianych w art. 12 upnpr14. Działanie takie może 
zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów15, w tym za stosowanie 
missellingu, w rozumieniu art. 24 uokk wraz z dalszymi skutkami przewidzianymi w tej ustawie 
(szerzej: Rutkowska-Tomaszewska, 2009; Włodarska-Dziurzyńska, 2009, s. 86–87; Księżak, 
2015; Jędrzejko, 2015), które również znajdą zastosowanie w ramach braku realizacji koncepcji 
odpowiedzialnego kredytowania przez kredytodawcę. Jednak dla jej wzmocnienia i skuteczności, 
wydaje się koniecznym ustanowienie szczególnej sankcji o charakterze cywilnoprawnym, wraz 
z instytucją odwróconego ciężaru dowodowego na rzecz konsumenta, do zastosowania przez 
niego w przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 9 ukk w zakresie badania jego zdolności 
kredytowej i udzielenia kredytu, mimo że jej nie posiada. Mogłaby to być znana już prawu konsu-
menckiemu sankcja kredytu darmowego, czy sankcja braku możliwości rozwiązania umowy jako 
skutku „złego” kredytowania i uwikłania się w stosunki kredytowe z „kłopotliwymi” kredytobiorcami, 
która byłaby przejawem współodpowiedzialności kredytodawcy..

Konstrukcja art. 9 ukk jest wadliwa i budząca wiele kontrowersji, gdyż z jednej strony nawią-
zuje wprost poprzez użycie nazwy „zdolność kredytowa” do rozwiązań z ustawy – Prawo ban-
kowe (w pierwotnej wersji tego przepisu ustawodawca wskazywał na obowiązek oceny ryzyka 
kredytowego) (szerzej: Białek, 2011, s. 69–78), w odniesieniu do kredytów bankowych (nie tylko 
konsumenckich), a z drugiej zaś – niejasnym jest nałożenie na kredytodawców obowiązku oce-
ny zdolności kredytowej bez uregulowania dalszych skutków jego niedopełnienia i zapewnienia 
możliwości skutecznego jego egzekwowania. Trzeba przy tym pamiętać, że art. 9 ukk jest odpo-
wiednikiem art. 8 dyrektywy 2008/48, która wdraża ideę odpowiedzialnego kredytowania. Czemu 
ma zatem służyć ocena zdolności kredytowej przewidziana w art. 9 ukk? Czy tylko jej ocenie dla 
samej oceny i wypełnienia formalnego obowiązku? Czy jednak celem ustawodawcy było nałożenie 
na kredytodawców obowiązku oceny zdolności kredytowej, by nie udzielać kredytów konsumen-
ckich podmiotom, które jednak jej nie posiadają, obciążając w ten sposób odpowiedzialnością 
kredytodawców za „rozdawnictwo kredytów” i ich missellingu?

Dodatkowo, niejednolite poglądy doktryny oraz brak ukształtowanej linii orzeczniczej, zwłasz-
cza na tle art.70 pb i jej braku w odniesieniu do art. 9 ukk w odniesieniu do skutków prawnych 
udzielenia kredytu, w tym konsumenckiego, podmiotowi, który nie posiada zdolności kredytowej 
i nie powinien uzyskać kredytu, z obciążeniem kredytodawcy także ujemnymi skutkami tych nie-
zgodnych z prawem zachowań, które niejednokrotnie przyczyniają się do pogorszenia sytuacji 
fi nansowej, a w konsekwencji życiowej konsumenta. 

Brzmienie tego przepisu, przy braku właściwej jego interpretacji przez sądy, nie sprzyja real-
nej realizacji idei odpowiedzialnego kredytowania. Problematyczna jest bowiem kwestia sankcji 
o charakterze cywilnoprawnym za udzielenie kredytu podmiotowi nieposiadającemu zdolności 

14 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2070). 
15 Przykładowe decyzje Prezesa UOKIK dotyczące takich praktyk na rynku kredytów konsumenckich patrz na stronie www.uokik.gov.pl. Wśród najnow-
szych można wskazać następujące: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr DDK-19/2016 sygnatura 26/14/MC/KJ; 
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji z dnia 22 grudnia 2017r. nr RBG – 9/2017 sygnatura RBG-610-514/16/MB-Sz; Decyzja Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji z dnia 26 października 2017 r. nr RBG-6/2017 sygnatura RBG-610-504/16/KL; Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
z dnia 29 września 2017 r. nr RWR 4 /2017 sygnatura RWR-610-501(12)/16(ZK); Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji z dnia 29 grudnia 
2017 r. nr RLU 08/2017 sygnatura RLU-61-16/2013/2017MW; Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji z dnia 29 grudnia 2017r. nr RKR – 11/2017 
sygnatura RKR-610-505/16/PP-15/17; Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji z dnia 29 grudnia 2017r. nr Nr RKR – 13/2017 sygnatura 
RKR-610-1/17/PP-14/17. Szerzej na ten temat, co do wcześniejszych decyzji zob.: Rutkowska-Tomaszewska (2014).
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kredytowej. Dotychczas, zarówno w poglądach przedstawicieli doktryny (szerzej: Bartosiewicz, 
2017; Bączyk, 2010; Tereszkiewicz, 2015; Czech, 2018; Machnikowski, 2010), jak i w orzeczni-
ctwie16 pojawiły się różne koncepcje w tym zakresie, przy czym raczej zgodny pogląd dotyczy 
braku możliwości zastosowania sankcji nieważności umowy kredytowej w takim przypadku.

Rzeczywista realizacja koncepcji odpowiedzialnego kredytowania jest dużym wyzwaniem 
i choć niełatwym, to jednak możliwym do realizacji, na co wskazują doświadczenia innych krajów, 
np. Szwajcarii, Francji (Bączyk, 2010), Nowej Zelandii17.

Problematyka idei odpowiedzialnego kredytowania wymaga bowiem znalezienia kompromisu 
między sprzecznymi interesami dostawców kredytów konsumenckich będących kredytodawcami, 
w szczególności niebankowymi instytucjami pożyczkowymi, jak również odbiorców tych kredytów 
będących konsumentami. Chodzi tutaj o jej sprzeczność ze strategią sprzedażową kredytodaw-
ców (maksymalizacja zysku) a związaną z jej realizacją utratą części kontrahentów, i tym sa-
mym części przychodów a zjawiskiem braku ogólnej dostępności kredytu na rynku i związanego 
z nim ryzyka rozwoju „szarej strefy” (nielegalnego rynku kredytowego, bez jakiejkolwiek kontroli 
i nadzoru organów publicznych). Brak dostępności do kredytu pogłębić może także proces wy-
kluczenia fi nansowego. Niemniej jednak, powszechna dostępność kredytu dla konsumentów, 
istotna także dla rozwoju gospodarki, nie może oznaczać zupełnej dowolności w ich udzielaniu 
(Stangret-Smoczyńska, 2015), bo zbyt liberalna polityka kredytowa, jak pokazały doświadczenia 
pokryzysowe, nie przyczynia się do stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania rynku fi nansowego 
i nie przyczyni się do rozwoju gospodarczego. 

Potrzeba więc salomonowego rozwiązania i ukształtowania takiej praktyki i dyscypliny rynkowej 
wszystkich uczestników rynku kredytów konsumenckich, które z jednej strony zapewni odpowiedni 
poziom dostępności kredytu, z drugiej zaś – nie będzie przyczyniać się do pogorszenia sytuacji 
kredytobiorców, poprzez odpowiednie, konieczne i uzasadnione społecznie obostrzenia nałożo-
ne na kredytodawców w tym zakresie. Wszystko po to, by idea odpowiedzialnego kredytowania 
mogła być realizowana rzeczywiście, a rynek kredytów konsumenckich mógł się rozwijać, być 
konkurencyjnym (by kredytodawcy konkurowali ze sobą etycznymi zachowaniami i eliminowali 
z rynku nieuczciwych i nieetycznych dostawców usług kredytowych dla konsumentów), przyczy-
niając się tym samym do stabilnego funkcjonowania rynku kredytów konsumenckich i wzrostu 
gospodarki. 

Idea ta powinna być także realizowana poprzez właściwe przygotowanie konsumentów do 
świadomego uczestnictwa na rynku usług kredytowych, wyposażenie go w odpowiednią wiedzę na 
temat jego uprawnień, istoty usługi kredytowej, ryzyka i kosztów związanych z zaciąganiem kredy-
tu, zwłaszcza kolejnego, a nie zawsze odpowiedniego i niezbędnego wobec dosyć „agresywnych” 
praktyk rynkowych kredytodawców zachęcających do ich łatwego zaciągania, bez uciążliwych 

16 Wyr. SN z dnia 22 czerwca 2010 r., sygnatura akt IV CSK 555/09, LEX nr 885035; wyr. SN z dnia 28 stycznia 2016 r., sygnatura akt ICSK 16/15, 
LEX nr 1991134; wyr. NSA w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2011 r. sygnatura akt I OSK 820/10, LEX nr 1109414; wyr. NSA w Warszawie z dnia 21 lip-
ca 2017r. sygnatura akt I OSK 2584/15, LEX nr 2354927; wyr. SA w Warszawie z dnia 7 maja 2014, sygnatura akt VI ACa 945/13, LEX nr 1469473; 
wyr. SA w Białymstoku z dnia 6 listopada 2014 r., I sygnatura akt ACa 452/14, LEX nr 1566930; wyr. SA w Warszawie z dnia 30 października 2017 r., 
VII ACa 879/17, LEX nr 2471048; wyr. SO w Kielcach z dnia 11 czerwca 2014 r. sygnatura akt II Ca 452/14, LEX nr 1511361; wyr. SO w Łodzi z dnia 
3 października 2014 r. III sygnatura akt Ca 665/14, LEX nr 2130942; wyr. SO w Łodzi z dnia 16 listopada 2016r. III sygnatura akt Ca 1252/16, LEX 
nr 2179833; wyr. SO w Łodzi z dnia 19 października 2017r. sygnatura akt III Ca 1266/17, LEX nr 2397459. 
17 W Nowej Zelandii wprowadzono Resposnsible Lending Code, Revised June 2017, New Zealand Government, który jest kodeksem przygotowanym 
i opublikowanym przez Ministra Handlu i Ochrony Konsumenta w dniu 17 marca 2015 r. Wszedł on w życie w dniu 6 czerwca 2015 r., i zawiera wytycz-
ne/wskazówki dla kredytodawców w zakresie zasad odpowiedzialności kredytowej, która (odpowiedzialność) wprowadzona została przepisami Ustawy 
o umowach kredytowych i zmianach w zarządzaniu fi nansami 2014.
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procedur i rzekomo niewielkich kosztów. Wdrażanie koncepcji odpowiedzialnego kredytowania 
może okazać się niezwykle istotnymi działaniami prewencyjnymi państwa, poprzez egzekwo-
wanie i odpowiednie stosowanie przez właściwe jego organy i instytucje (zarówno w wymiarze 
ogólnym, jak i indywidualnym), regulacji zmierzającymi do eliminowania rosnących w swej skali, 
nieuczciwych praktyk rynkowych kredytodawców, zwłaszcza niebankowych instytucji pożyczko-
wych, stanowiących duże zagrożenie dla konsumentów i wiążących się nierzadko z negatywnymi 
dla nich skutkami o charakterze fi nansowym.

Wydaje się, że nadmierna chciwość niebankowych instytucji pożyczkowych osiągania zysku 
z udzielania kredytów konsumentom oraz rozbudzane zapotrzebowanie u konsumentów łatwą ich 
dostępnością i ich „rozdawnictwem” przez niebankowe instytucje pożyczkowe prowadzące bar-
dzo liberalną politykę kredytową, nie są zjawiskiem pożądanym. Nie sprzyjają też prawidłowemu 
kształtowaniu praktyk rynkowych zgodnych z ideą odpowiedzialnego kredytowania kredytodawców 
i dyscypliny rynkowej niezbędnej dla prawidłowego, stabilnego, niezakłóconego funkcjonowania 
rynku kredytów konsumenckich będącego częścią rynku fi nansowego. Realizacja zasady odpo-
wiedzialnego kredytowania wymaga zatem systemowego i kompleksowego potraktowania oraz 
wysiłku i współpracy wielu podmiotów.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono zarys polskich i niemieckich uregulowań upadłości konsumenckiej, zagad-
nienie transgranicznego postępowania upadłościowego w ramach Unii Europejskiej (w tym pojęcie 
COMI i jego elementy defi nicyjne w przypadku transgranicznej upadłości konsumenckiej), biorąc pod 
uwagę również stosunki polsko-niemieckie oraz prawodawstwo obu jurysdykcji. Ponadto, dokonywana 
jest analiza praktyki forum shopping oraz metod przeciwdziałania temu zjawisku na gruncie prawo-
dawstwa unijnego. W artykule Autor przedstawia tezę, że – w zależności od stanu faktycznego – nie 
tylko pewne instytucje polskiej upadłości konsumenckiej wykazują atrakcyjność dla osób fi zycznych 
posiadających COMI w Republice Federalnej Niemiec, lecz także regulacje niemieckie mogą być ko-
rzystne dla określonego kręgu osób fi zycznych posiadających COMI w Polsce, co prowadzi do wnio-
sku, iż zjawisko forum shopping może dotyczyć również relacji polsko-niemieckich, w szczególności 
wobec bliskości geografi cznej obu jurysdykcji, dotychczasowej praktyki niemieckich konsumentów 
oraz zapowiadanej dalszej liberalizacji procedur polskiej upadłości konsumenckiej oraz braku do-
statecznej precyzji przepisów ujednolicających reguły transgranicznej upadłości w Unii Europejskiej.
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I. Wprowadzenie
Polska upadłość konsumencka stanowi instytucję o silnie oddłużeniowym charakterze, wy-

nikającą wprost z konstytucyjnej zasady godności człowieka – w wyniku przeprowadzenia po-
stępowania umożliwia się niewypłacalnemu konsumentowi godne życie oraz przywraca się go 
społeczeństwu (Zimmerman, 2018, s. 7–8). O ile w Polsce upadłość konsumencka jest efektyw-
nie wykorzystywana dopiero od stosunkowo niedawna, o tyle w Republice Federalnej Niemiec 
wskazana instytucja na trwałe wrosła do obrazu krajowej gospodarki, w której rocznie ogłaszane 
jest blisko 100.000 upadłości konsumenckich. Wraz z rozwojem unijnych swobód oraz postępu-
jącą globalizacją, brakiem ograniczeń w transgranicznej wymianie handlowej i transgranicznym 
świadczeniu usług, zjawisko upadłości konsumenckiej występuje także w sytuacjach transgra-
nicznych – w wyniku korzystania przez obywateli Unii Europejskiej ze swobodnych przepływów, 
a w pewnych wypadkach w wyniku nieuczciwego przenoszenia centralnego ośrodka podstawo-
wych interesów dłużnika, w celu nabycia korzyści wynikających z ogłoszenia upadłości według 
prawodawstwa innej jurysdykcji aniżeli macierzysta. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, 
czy wobec bliskości geografi cznej Polski i Niemiec oraz dotychczasowej praktyki niemieckich 
konsumentów, zapowiadanej dalszej liberalizacji procedur polskiej upadłości konsumenckiej, jak 
również braku dostatecznej precyzji przepisów ujednolicających reguły transgranicznej upadłości 
w Unii Europejskiej, prawdopodobne jest nasilenie prób przenoszenia COMI na teren Polski przez 
podmioty, które stały się niewypłacalne na skutek aktywności ekonomicznej głównie na terenie 
Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznie w celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej według 
regulacji polskich? Cel artykułu zostanie osiągnięty poprzez dokonanie analizy zjawiska forum 
shopping w kontekście polskich i niemieckich uregulowań upadłości konsumenckiej, zarysowa-
nie obu porządków prawnych oraz wskazania na unijne regulacje, mające na celu ujednolicenie 
postępowania w transgranicznych postępowaniach upadłościowych, jak również przeciwdziałania 
zjawisku forum shopping. Metodologia badań zostanie oparta na analizie polskich, niemieckich 
i unijnych aktów prawnych, poglądów doktryny polskiej oraz niemieckiej, jak również orzecznictwa 
sądów polskich, niemieckich oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autor pragnie za-
znaczyć, iż poza zakresem artykułu znajduje się przedstawienie dokładnej analizy obu porządków 
prawnych, a także wszechstronne omówienie samego pojęcia COMI. Problematyka ta zostanie 
jedynie zarysowana w stopniu niezbędnym dla osiągnięcia celu artykułu.

II. Zarys upadłości konsumenckiej 
w prawach niemieckim i polskim

1. Upadłość konsumencka w prawie polskim

Upadłość konsumencka została znacząco przemodelowana w prawie polskim z dniem 
31 grudnia 2014 r.1. Zliberalizowane wówczas przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej 
spowodowały faktyczne wprowadzenie tej instytucji do krajowego porządku prawnego – w okresie 
od 31 marca 2009 r. do końca 2012 r. wydano jedynie 60 postanowień o ogłoszeniu upadłości 

1 Ustawa o zmianie ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o krajowym rejestrze sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych z dn. 29.08.2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 1306).
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konsumenckiej2. W pierwszym roku obowiązywania nowej regulacji (2015) ogłoszono już 2112 
upadłości konsumenckich, w 2017 r. wartość ta wzrosła do 5535, a w okresie od 1 stycznia do 
31 maja 2018 r. ogłoszono w Polsce aż 2656 tego typu upadłości3. Planowane jest przy tym dalsze 
liberalizowanie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej4. Projekt ustawy we wskazanym 
zakresie miał być przyjęty przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2018 r.5, na dzień sporządza-
nia artykułu wciąż nie został jednak zgłoszony w ramach inicjatywy ustawodawczej.

W polskim piśmiennictwie podkreśla się silnie oddłużeniową funkcję upadłości konsumen-
ckiej, zakorzenioną w godności, stanowiącej konstytucyjną wartość podstawową. Poprzez prze-
prowadzenie postępowania umożliwia się bowiem konsumentowi godne życie oraz przywraca się 
go społeczeństwu w aspekcie ekonomicznym (Zimmerman, 2018, s. 7–8). W art. 2 ust. 2 prawa 
upadłościowego (dalej: pu)6 wprost stwierdzono, iż w przypadku upadłości konsumenckiej celem 
postępowania jest umożliwienie umorzenia zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu 
upadłościowym, a dopiero, jeśli jest to możliwe, zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym 
stopniu7. Powyższe wskazuje na sposób wykładni norm odnoszących się do upadłości konsu-
menckiej, która w razie wątpliwości powinna być dokonywana na rzecz konsumenta (Zimmerman, 
2018, s. 7–8 i przywoływane tam poglądy literatury). Ustawodawca ustanowił jednak szereg 
warunków, których spełnienie umożliwia uzyskanie konsumentowi efektu w postaci oddłużenia. 
Zgodnie z art. 4914 ust. 1 pu, sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowa-
dził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa. Sąd oddala również wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat 
przed dniem zgłoszenia wniosku zaistniała jedna z przesłanek określonych w art. 4914 ust. 2 pu, 
zatem m.in. niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika zobowiązanego do tego 
na podstawie ustawy, w stosunku do dłużnika prowadzono konsumenckie postępowanie upadłoś-
ciowe, uchylono plan spłaty wierzycieli na skutek niewykonywania przez upadłego obowiązków 
w nim określonych. Jednakże nawet wobec zaistnienia przesłanek określonych w art. 4914 ust. 2 
pu, wniosek o ogłoszenie upadłości nie podlega oddaleniu, jeśli przeprowadzenie postępowania 
jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Również przeprowadzenie 
postępowania upadłościowego wobec dłużnika oraz umorzenie choćby części jego zobowiązań 
w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, spowodowuje 
oddalenie wniosku, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło 
pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania 
jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Po wykonaniu ostatecznego planu podziału funduszów uzyskanych z likwidacji masy upad-
łości, a gdy z uwagi na brak majątku upadłego plan podziału nie został sporządzony – po za-
twierdzeniu listy wierzytelności i po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli, sąd ustala plan 

2 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz niektórych innych ustaw, Druk Sejmu VII Kadencji 
nr 2265, s. 14–15.
3 Dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, coig.com.pl (10.06.2018).
4 Rządowe Centrum Legislacji, Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, nr UD357, Projekt VIII kadencji. 
Pozyskano z: legislacja.rcl.gov.pl/12312002 (10.06.2018); dalej: projekt ustawy nowelizującej.
5 Dane za: https://bip.kprm.gov.pl/ (10.06.2018)..
6 Ustawa z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2344, ze zm.); dalej: pu.
7 Istota regulacji jest dobrze widoczna w zestawieniu z pozostałymi ustępami art. 2 pu, wskazującymi na cel postępowania upadłościowego wobec 
przedsiębiorców oraz osób fi zycznych prowadzących działalność gospodarczą.
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spłaty wierzycieli. Jeśli jednak osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie 
byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd umarza 
zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli (art. 41916 pu). Przy ustalaniu tre-
ści planu spłaty wierzycieli sąd nie jest związany stanowiskiem upadłego, co do jego treści oraz, 
zgodnie z dyspozycją art. 49115 ust. 4 pu, bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, 
konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby 
mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przy-
szłości. Plan spłaty wierzycieli ustalany jest na okres nie dłuższy trzydzieści sześć miesięcy, 
z możliwością przesłużenia na dalszy okres nieprzekraczający osiemnastu miesięcy (na wniosek 
upadłego, jeśli nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli). 
W postanowieniu o ustaleniu planu spłat, sąd określa również, jaka część zobowiązań upadłego, 
powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty 
wierzycieli. Zobowiązania powstałe po dniu ogłoszenia upadłości nie ulegają umorzeniu. Zmiana 
planu spłat wierzycieli w trakcie jego realizowania może nastąpić zarówno na niekorzyść, jak 
i na korzyść wierzycieli, po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek. O zmianie planu spłaty 
wierzycieli orzeka sąd, na wniosek wierzycieli.

Projekt ustawy nowelizującej przewiduje dalszą liberalizację przepisów o upadłości konsu-
menckiej, której przejawem jest m.in. rezygnacja z bezwzględnej przesłanki oddalenia wniosku 
(doprowadzenie do stanu niewypłacalności lub istotne zwiększenie jego stopnia umyślnie lub 
wskutek rażącego niedbalstwa)8. Projekt przewiduje również istotne uproszczenie procedury 
w przypadku, gdy dłużnik nie ma żadnego majątku (znaczna część przypadków w dotychczasowej 
praktyce9). Projekt wprowadza jednak również wiele regulacji pogarszających pozycję upadłego 
z punktu widzenia aktualnie obowiązujących regulacji. Przykładowo, jedynie warunkowy charakter 
będzie miało umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli, ze względu na oso-
bistą sytuację upadłego, jeśli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu 
spłaty wierzycieli nie będzie wykazywała charakteru trwałego. W takim wypadku każdy z wierzy-
cieli będzie uprawniony, w terminie siedmiu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia do 
złożenia wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Na skutek wniosku sąd będzie mógł uchylić 
postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań i ustalić plan spłaty wierzycieli. W okresie 
siedmiu lat od uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez 
ustalania planu spłaty wierzycieli upadły nie będzie mógł dokonywać czynności prawnych, doty-
czących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową (art. 1 pkt 58 projektu 
ustawy nowelizującej).

2. Upadłość konsumencka w prawie niemieckim

Niemieckie rozporządzenie regulujące upadłość (InsO10) – zostało uchwalone w 1994 r., 
w zakresie upadłości konsumenckiej i jest regulacją stabilną, która ulegała znacznej noweliza-
cji jedynie z dniem 1 lipca 2014 r. (Kuglarz, 2017, s. 47–48). W prawie niemieckim wyróżnia się 
obok upadłości typu podstawowego (niem. Regelinsolvenz), także upadłość konsumencką (niem. 
 8 Wobec zaistnienia tych okoliczności plan spłaty wierzycieli ma być ustalany w dłuższym okresie – nie krótszym niż 48 miesięcy i nie dłuższym od 
84 miesięcy. Zob. szerz.: art. 1 pkt 37 projektu ustawy nowelizującej.
 9 Projekt ustawy nowelizującej, s. 53.
10 Insolvenzordnung z dn. 5.10.1994 (BGBl. I S. 2866, ze zm.).
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Verbraucherinsolvenz), nazywaną również upadłością prywatną (niem. Privatinsolvenz). W literatu-
rze czasami używa się również określenia „mała upadłość” – niem. Kleininsolvenz (Andres, 2014, 
s. 852). Upadłość konsumencka jest przy tym instytucją bardzo często wykorzystywaną w obro-
cie gospodarczym – tylko w 2017 r. w Niemczech ogłoszono 94079 upadłości konsumenckich11.

Przepisy regulujące niemiecką upadłość konsumencką mają charakter szczególny w stosunku 
do upadłości typu podstawowego, regulując wyłącznie wybrane kwestie. Ogólną podstawą otwarcia 
postępowania jest stan niewypłacalności (niem. Zahlungsunfähigkeit). Stosownie do dyspozycji 
§17 InsO, dłużnik jest niewypłacalny, jeśli nie jest w stanie regulować wymagalnych zobowiązań 
pieniężnych. Dodatkową podstawą ogłoszenia upadłości jest zagrożenie niewypłacalnością (niem. 
drohende Zahlungsunfähigkeit; §18 InsO). Dłużnik jest zagrożony niewypłacalnością, jeśli zgodnie 
z przewidywaniami nie będzie w stanie spełniać istniejących zobowiązań pieniężnych w terminie 
ich wymagalności. W przypadku osób prawnych dodatkową podstawą ogłoszenia upadłości jest 
nadmierne zadłużenie (niem. Überschuldung; §19 InsO; zagadnienie to wykracza poza zakres 
artykułu i nie będzie omawiane). Zakres podmiotowy niemieckiej upadłości konsumenckiej odnosi 
się wyłącznie do osób fi zycznych – zarówno do tych, które nie prowadzą ani nigdy nie prowadziły 
samodzielnej działalności gospodarczej, jak i do części byłych przedsiębiorców. Stosownie do 
dyspozycji § 304 InsO, upadłość konsumencka może być ogłoszona także jeśli dłużnik prowadził 
samodzielną działalność gospodarczą, po spełnieniu następujących warunków:
– stosunki majątkowe dłużnika są przejrzyste (niem. überschaubar),
– nie istnieją przeciwko dłużnikowi wierzytelności ze stosunków pracy12.

Przejrzystość stosunków majątkowym następuje tylko wtedy, kiedy dłużnik do momentu 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości posiada mniej niż 20 wierzycieli (§ 304 Abs. 2 InsO). 
Warto przy tym zaznaczyć, że stosownie do linii orzeczniczej, należy przyjąć szerokie – z pol-
skiej perspektywy – rozumienie samodzielnej działalności gospodarczej, która wykonywana jest 
m.in. przez prezesa zarządu oraz jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
(GmbH)13, jak również przez prezesa zarządu oraz większościowego wspólnika spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, będącej komplementariuszem spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością spółki komandytowej14.

Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zostać przeprowadzona, 
przez dłużnika korzystającego z pomocy podmiotu uprawnionego, próba pojednania z wierzycie-
lami (niem. Einigungsversuch). Wobec nieosiągnięcia pojednania, sąd przeprowadzi procedurę 
ponownie. W niemieckim systemie prawnym występuje procedura zwolnienia z reszty długu 
(niem. Restschuldbefreiung), której podlegają wyłącznie osoby fi zyczne (§286 InsO). Procedura 
może być zastosowana po przeprowadzeniu upadłości zarówno konsumenckiej, jak i podstawo-
wej oraz zmierza do udzielenia „wolności od długów”. Wskazana procedura składa się z dwóch 
etapów: na pierwszym badana jest dopuszczalność postępowania, w drugim zaś – nazywanym 
w literaturze „okresem dobrego sprawowania” (niem. Wohlverhaltensperiode) – z dochodu upadłego 

11 Dane za: Statista: Das Staistik-Portal. Pozyskano z: de.statista.com (10.06.2018).
12 Wierzytelności te powinny być rozumiane szeroko – także jako roszczenia o składniki wynagrodzenia, takie jak składki na ubezpieczenie społecz-
ne czy zaliczki na podatek dochodowy, chociaż mimo dominującego charakteru, nie jest to pogląd jednolicie wyrażany w orzecznictwie i doktrynie. 
Zob. szerz. Andres, 2014, s. 857.
13 Orzeczenie Bundesgerichtshof z dn. 22.09.2005, IX ZB 55/04.
14 Orzeczenie Bundesgerichtshof z dn. 12.02.2009, IX ZB 215/08.
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dokonuje się spłat na rzecz wierzycieli (Andres, 2014, s. 781–782). Wniosek o zwolnienie z reszty 
długu, co do zasady, jest składany wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania upadłościowego 
oraz jest niedopuszczalny, jeśli (1) dłużnikowi już udzielono zwolnienia w ciągu dziesięciu lat przed 
złożeniem wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego albo zwolnienie zostało udzielone 
już po złożeniu tego wniosku albo (2) w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku o otwarcie po-
stępowania upadłościowego albo po złożeniu tego wniosku, odmówiono udzielenia zwolnienia 
na podstawie § 297 InsO (w związku z popełnieniem części tzw. przestępstw upadłościowych 
(niem. Insolvenzstraftaten – odrębny rozdział, obejmujący § 283-283d StGB) oraz prawomocnym 
skazaniem na karę grzywny większą niż 90 stawek dziennych albo karę pozbawienia wolności 
w wymiarze wyższym niż trzy miesiące); (3) w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku o otwarcie 
postępowania upadłościowego albo po złożeniu tego wniosku, dłużnikowi odmówiono zwolnienia 
na podstawie niektórych punktów § 290 Abs. 1 InsO oraz §296 InsO. Drugi etap – okres dobrego 
sprawowania – trwa co do zasady sześć lat od dnia ogłoszenia upadłości. W określonych okolicz-
nościach, do których zawsze zalicza się uregulowanie kosztów postępowania, sąd udziela dłużni-
kowi na jego wniosek zwolnienia z reszty długów po upływie krótszego terminu. I tak, możliwe jest 
udzielenie zwolnienia z reszty długów – od razu po zakończeniu postępowania upadłościowego, 
jeśli w postępowaniu żaden wierzyciel nie zgłosił wierzytelności albo jeśli wierzytelności zostały 
uregulowane i dłużnik uregulował również pozostałe zobowiązania masy upadłości (§ 300 Abs. 1 
S. 2 Nr. 1 InsO); po upływie trzech lat, jeśli syndyk (niem. Insolvenzverwalter) albo powiernik 
(niem. Treuhänder, odpowiednik syndyka w upadłości konsumenckiej) w ciągu tego czasu zgro-
madzi ilość środków wystarczającą na zaspokojenie wierzytelności wierzycieli upadłościowych 
w wysokości co najmniej 35% (§ 300 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 InsO); po upływie pięciu lat – jeśli została 
spełniona przesłanka ogólna, to jest uregulowano koszty postępowania oraz jeśli stosowny wnio-
sek został złożony przez dłużnika (§ 300 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 InsO).

W trakcie trwania okresu dobrego sprawowania, dłużnik jest obowiązany m.in. wykonywać 
stosowną (godziwą) działalność zarobkową (niem. angemessene Erwerbstätigkeit), a jeśli nie 
posiada zajęcia, zobowiązany jest postarać się o taką pracę i nie odmówić podjęcia żadnej odpo-
wiedniej do możliwości dłużnika działalności (§ 295 Abs. 1 Nr. 1 InsO). Stosownie do utrwalone-
go orzecznictwa, w tym drugim przypadku dłużnik jest zobligowany do aktywnego poszukiwania 
pracy – w tym do zgłoszenia siebie do odpowiednich instytucji, odpowiadania na ogłoszenia 
o pracę i dokonywania ogłoszeń samemu, a nawet do samodzielnego podejmowania inicjatywy 
i zgłaszania się na stanowiska pracy (Andres, 2014, s. 824). Dłużnik musi być ponadto w stanie 
udowodnić wysiłki, podjęte w celu znalezienia odpowiedniego do swoich kwalifi kacji zatrudnienia 
(Andres, 2014, s. 824 i cytowane tam orzecznictwo).

Zwolnienie z reszty długów nie zostanie udzielone w przypadku stosownego wniosku wierzy-
ciela upadłościowego, który zgłosił swoją wierzytelność, oraz zaistnienia którejkolwiek z przesła-
nek wymienionych w § 290 InsO. Do wskazanych przesłanek (które zostaną jedynie zarysowane 
z uwagi na ograniczenia objętościowe artykułu) należy m.in. skazanie prawomocnym wyrokiem na 
karę nie niższą niż określona w InsO (na skutek czego pomija się przestępstwa mniejszej wagi), 
popełnienie przestępstw upadłościowych w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku o otwar-
cie postępowania upadłościowego; dokonane w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku lub już 
po tym momencie umyślne albo na skutek rażącego niedbalstwa podanie nieprawdziwych albo 
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niepełnych informacji o sytuacji gospodarczej, aby otrzymać kredyt bądź inne, określone w InsO, 
wsparcie; naruszenie możliwości zaspokojenia wierzyciela upadłościowego w ten sposób, że 
dłużnik zaciągał niestosowne (nieodpowiednich; niem. unangemessen) zobowiązania, trwonił ma-
jątek lub, bez widoków na przyszłość, opóźniał otwarcie postępowania upadłościowego – również 
zaistniałe w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku lub już po jego złożeniu.

Dłużnik powinien również posiadać środki niezbędne na pokrycie kosztów postępowania 
upadłościowego już w momencie składania wniosku o ogłoszenie upadłości. Instytucja oddalenia 
wniosku z powodu ubóstwa masy (niem. Abweisung mangels Masse), uregulowana w przepisach 
ogólnych (§ 26 InsO), ma zastosowanie również w upadłości konsumenckiej. Jednym z wypadków, 
w których oddalenie nie nastąpi, jest udzielenie dłużnikowi odroczenia płatności kosztów postę-
powania. Zgodnie z § 4a Abs. 1 InsO, możliwość taka przysługuje osobie fi zycznej na wniosek 
składany razem z wnioskiem o udzielenie zwolnienia z reszty długów. Koszty postępowania kon-
sumenckiego osiągają przy tym w praktyce wysokość nie mniej niż 2–3 tys. euro15. Odroczenie 
płatności kosztów następuje do momentu udzielenia zwolnienia z reszty długów (zatem do końca 
„okresu dobrego sprawowania”). Okres spłacania kosztów nie może przekroczyć 48 miesięcy 
od dnia udzielenia zwolnienia z reszty długów. Jeśli zgodnie z planem ustalonym przez sąd nie 
dojdzie w tym czasie do spłacenia kosztów postępowania, pozostała ich część ulega umorzeniu 
(§ 115 Abs. 2 ZPO16 w zw. z § 4b Abs. 1 InsO).

3. Polska a niemiecka upadłość konsumencka – wnioski

Porównanie polskiej i niemieckiej upadłości konsumenckiej nie pozwala na postawienie ka-
tegorycznych wniosków co do korzystniejszego charakteru całości określonej regulacji. Polska 
upadłość konsumencka cechuje się wprawdzie szeregiem uproszczeń w odniesieniu do niemie-
ckiej upadłości konsumenckiej. Zasadnicze różnice odnoszą się m.in. do zakresu podmiotowego 
upadłości konsumenckiej, jak również do umorzenia zobowiązań w ramach procedur oddłuże-
niowych. Według regulacji polskich, były przedsiębiorca posiada możliwość ogłoszenia upadłości 
konsumenckiej niezależnie od ilości wierzycieli oraz roszczeń ze stosunku pracy wchodzących 
w skład długów. Wobec byłego przedsiębiorcy mogą wystąpić jednak przesłanki oddalenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości (brak terminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – chyba 
że zachodzą względy słuszności bądź humanitarne; doprowadzenie do stanu niewypłacalności 
z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa). Podkreślenia wymaga przy tym, że pomiędzy oboma 
porządkami prawnymi występują również różnice co do rozumienia działalności gospodarczej, 
jako przesłance wykluczającej możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przykładowo, 
członek zarządu oraz większościowy wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, który 
na gruncie prawa polskiego nie prowadzi działalności gospodarczej – zatem co do zasady za-
wsze dopuszczalne jest ogłoszenie jego upadłości konsumenckiej (o ile nie uchybił obowiązkowi 
zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, chociaż 
nawet w takim wypadku będzie istniała możliwość powołania się na względy słuszności lub hu-
manitarne) – w prawie niemieckim co do zasady podlega reżimowi właściwemu dla przedsiębior-
ców (niem. Regelinsolvenz). Ponadto, plan spłaty wierzycieli jest ustalany na gruncie polskich 

15 Dane za: Miehler & Müller Rechtsanwälte. Pozyskano z: www.ent-schuldigung.de (10.06.2018).
16 Zivilprozessordnung w brzmieniu ogłoszonym w dn. 5.12.2005 (BGBl. 2006, S. 3202, ze zm.); dalej: ZPO.
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przepisów na łączny okres nieprzekraczający 36 miesięcy (z możliwością dalszego przedłużenia 
o maksymalnie 18 miesiące). Tymczasem w prawie niemieckim regułą jest sześcioletni okres 
„dobrego sprawowania” (niem. Wohlverhaltensphase), a okres trzyletni należy do rzadkości i ob-
warowany jest trudnymi do spełnienia przesłankami. Okres dobrego sprawowania może być rów-
nież skrócony do pięciu lat, co wymaga spłacenia kosztów postępowania bądź też następować 
od razu po zakończeniu postępowania upadłościowego (przy spłaceniu kosztów postępowania 
oraz niezgłoszeniu się żadnego wierzyciela albo zaspokojeniu wszystkich wierzycieli oraz innych 
zobowiązań masy upadłości). W polskiej procedurze upadłościowej istnieje ponadto możliwość 
odstąpienia od ustalania planu spłaty wierzycieli i umorzenia zobowiązań od razu po zakończeniu 
postępowania upadłościowego – w tym pokrycia kosztów postępowania upadłościowego przez 
Skarb Państwa. Tymczasem w prawie niemieckim koszty postępowania muszą być uregulowane 
w każdym przypadku przez upadłego, co najwyżej istnieje możliwość odroczenia ich płatności do 
momentu zwolnienia z reszty długów (niem. Stundung der Verfahrenkosten), który następuje po 
zakończeniu okresu dobrego sprawowania. Sąd może rozłożyć płatność na raty, a jeśli koszty nie 
zostaną spłacone w ciągu czterech lat od udzielenia zwolnienia z reszty długów (np. z uwagi na 
niski poziom rat, ustalony z powodu złej sytuacji ekonomicznej upadłego), pozostała ich część ulega 
umorzeniu. Całkowite oddłużenie oraz spłacenie kosztów postępowania może trwać na gruncie 
niemieckich regulacji nawet 10 lat od zakończenia postępowania, podczas gdy analogiczny skutek 
na gruncie polskiej upadłości może wystąpić w przypadku umorzenia zobowiązań bez ustalania 
planu spłaty wierzycieli od razu po zakończeniu postępowania (a w przypadku ustalenia planu 
spłaty wierzycieli po upływie maksymalnie 36 miesięcy/54 miesięcy od dnia zakończenia postępo-
wania upadłościowego). Jednocześnie, na gruncie regulacji niemieckich jest wprost przewidziany 
obowiązek wykonywania przez upadłego w okresie dobrego sprawowania odpowiedniej pracy 
zarobkowej, jak również poszukiwania takiego zajęcia. Na gruncie polskich regulacji obowiązek 
ten jest każdorazowo indywidualnie precyzowany przez sąd na etapie podejmowania decyzji co 
do ustalenia i ewentualnych zmian planu spłaty wierzycieli. 

Podobnie jak w przypadku polskiej upadłości konsumenckiej, wszczęcie niemieckiej pro-
cedury zwolnienia z reszty długów jest uzależnione od przyczyny niewypłacalności dłużnika – 
w przypadku procedury niemieckiej przesłanki te nie mają jednak charakteru nieograniczonego 
w czasie, a przyczyna podlega badaniu jedynie co do okresu trzech lat przed złożeniem wniosku 
o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na gruncie prawa niemieckiego jest zatem możliwe uzy-
skanie zwolnienia z reszty długu przez dłużnika, którego wniosek o otwarcie postępowania upad-
łościowego na gruncie polskich regulacji podlegałby oddaleniu na podstawie art. 4914 ust. 1 pu 
– ze względu na umyślne lub dokonane wskutek rażącego niedbalstwa doprowadzenie przez 
dłużnika do stanu swojej niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia. Należy również 
podkreślić, że zmiany planowane do wprowadzenia w zakresie polskiej upadłości konsumenckiej 
z jednej strony liberalizują przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej (w tym rezygnuje się 
z przesłanki określonej w art. 4914 ust. 1 pu), z drugiej jednak – modyfi kują i zaostrzają reguły 
umarzania niewykonanych w trakcie postępowania upadłościowego oraz planu spłaty wierzycieli 
zobowiązań upadłego.
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III. Transgraniczne postępowanie upadłościowe

1. Zagadnienia ogólne

Cechą charakterystyczną transgranicznego postępowania upadłościowego jest określony 
punkt styku z obcymi (zagranicznymi) jurysdykcjami. Punkt ten może przybrać następujące formy: 
1) lokalizacja majątku niewypłacalnego dłużnika na terenie dwóch lub więcej państw; 2) istnienie 
zobowiązań na terenie dwóch lub więcej państw; 3) lokalizacja dłużnika (np. poprzez oddziały 
osób prawnych) w dwóch lub więcej państwach (Szydło, 2009, s. 53–54 i bogato cytowana litera-
tura międzynarodowa). Problematyka transgranicznych, unijnych upadłości została uregulowana 
pierwotnie w rozporządzeniu 1346/200017, a następnie w aktualnie stosowanym rozporządzeniu 
2015/84818. Istotą dokonanego ujednolicenia jest nie wprowadzenie jednolitych reguł odnoszących 
się do postępowania upadłościowego, a jedynie rozgraniczenie zakresu terytorialnego stosowania 
regulacji poszczególnych jurysdykcji. Przejawem przyjętego modelu jest możliwość stosowania 
kilku porządków prawnych w ramach jednego, transgranicznego postępowania upadłościowego 
(Kozłowski, 2013, s. 407). 

Centralnym pojęciem na gruncie obu unijnych rozporządzeń jest COMI19, warunkuje on bo-
wiem jurysdykcję sądów do wszczęcia głównego postępowania upadłościowego. W takim przy-
padku sądy innego państwa członkowskiego są uprawnione jedynie do wszczęcia postępowania 
wtórnego, którego skutki ograniczone są do majątku dłużnika znajdującego się na terytorium 
państwa członkowskiego, w którym wszczęto to postępowanie (art. 34 rozporządzenia 2015/848). 
Możliwość wszczęcia postępowania wtórnego jest jednak warunkowana posiadaniem oddziału na 
terenie tej jurysdykcji (art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2015/848), co na podstawie wykładni językowej 
defi nicji oddziału art. 2 pkt 10 rozporządzenia 2015/848 prowadzi do wniosku, iż wykluczone jest 
posiadanie oddziału przez osobę fi zyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

2.  Defi nicja COMI osoby fi zycznej nieprowadzącej samodzielnej działalności gospodarczej 
lub zawodowej

Stosownie do dyspozycji art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2015/848, COMI defi niowane jest jako 
miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym 
i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. Wykładnia pojęcia COMI budziła wiele 
kontrowersji i sprzecznych rozstrzygnięć sądów krajowych od początku ujednolicenia europejskich 
reguł transgranicznych postępowań upadłościowych (Chilarski, 2008, s. 70). Pierwszy z elementów 
defi nicyjnych COMI to „działalność”. Pojęcie to powinno być interpretowane szeroko, a dotyczy 
również aktywności osób fi zycznych nieprowadzących samodzielnej działalności gospodarczej 
lub zawodowej (Szydło, 2009, s. 215). COMI stanowi bowiem łącznik jurysdykcyjny podmiotowo 
otwarty – dotyczy wszystkich dłużników, bez względu na ich formę prawną, strukturę organi-
zacyjną czy fakt prowadzenia działalności gospodarczej (Filipiak, 2013, s. 317). Działalność ta 

17 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. 2000 L 160/1, ze zm.). Rozporządzenie 
zostało zastąpione rozporządzeniem nr 2015/848.
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE 2015 
L 141/19).
19 Główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika, ang. Center of Main Interests, niem. Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen. Skrót ten jest 
powszechnie stosowany literaturze przedmiotu.
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powinna mieć charakter „podstawowy” – wskazana cecha służy jako okoliczność rozstrzygająca 
wobec prowadzenia działalności przez dłużnika na terytorium kilku jurysdykcji. W przypadku osób 
fi zycznych, nieprowadzących niezależnej działalności gospodarczej lub zawodowej, określenie 
„podstawowa” nie odnosi się do niesamodzielnej działalności zarobkowej (takiej jak stosunek 
pracy), ale raczej do działalności w zakresie prywatnej konsumpcji (Szydło, 2009, s. 215–217). 
Kwalifi kowanie działalności jako podstawowej powinno przy tym opierać się na zasadzie pierw-
szeństwa i brać pod uwagę „rozsądną i uwarunkowaną czynnikami ekonomicznymi ewaluację 
ze strony wierzycieli (innych osób trzecich)” (Szydło, 2009, s. 217). W doktrynie stwierdza się 
jednak, że w przypadku prowadzenia przez dłużnika różnych rodzajów działalności, za COMI na-
leży uznać miejsce prowadzenia działalności największych rozmiarów (Armatowska, 2011, s. 55 
i przywoływane piśmiennictwo). Ostatnim elementem defi nicji jest „główny ośrodek” działalności 
zidentyfi kowanej, powyżej którego zlokalizowanie stanowi jednocześnie ostatni etap rozpozna-
nia miejsca położenia COMI. „Główny ośrodek” stanowi miejsce rzeczywistego podejmowania 
oraz ujawniania na zewnątrz rozstrzygnięcia dotyczącego prowadzenia spraw danego podmiotu 
(Szydło, 2009, s. 220). 

W zakresie transgranicznych postępowań upadłościowych przewagę przyznaje się interesom 
wierzycieli – także z uwagi na konieczność odpowiedniego skalkulowania ryzyka nieściągalności 
wierzytelności, co powinno znaleźć swój wyraz w odpowiedniej transparentności, stabilności i trwa-
łości łącznika jurysdykcyjnego (Szydło, 2009, s. 209–211). Ochrona interesu wierzycieli wydaje 
się także być naczelną zasadą postępowania upadłościowego na gruncie nie tylko rozporządzeń 
unijnych, lecz także prawodawstwa poszczególnych państw członkowskich20. Z powyższych 
względów kluczowego znaczenia nabiera przesłanka miejsca, z którego odbywa się zarządzanie 
aktywnością dłużnika o charakterze ekonomicznym, ale również przesłanka postrzegania przez 
osoby trzecie danego miejsca za COMI (zasada pierwszeństwa)21. Zasada pierwszeństwa ma 
przy tym charakter potencjalny i abstrakcyjny, opierający się na określonych, obiektywnych oko-
licznościach związanych z działalnością dłużnika – w szczególności zaś nie musi być ustalane 
wobec każdego wierzyciela z osobna (tak: Szydło, 2009, s. 222). COMI jest zatem miejscem, 
w którym „dłużnik w sposób identyfi kowalny i rozpoznawalny dla wierzycieli, funkcjonuje w co-
dziennym obrocie prawnym, społecznym i ekonomicznym” (Kuglarz, 2017, s. 109). W doktrynie 
podnosi się wręcz, że COMI powinno być przez wierzycieli „zawsze bez większego problemu 
dostrzegane i identyfi kowane” (Szydło, 2009, s. 212). W szczególności zaś niedopuszczalne jest 
uznanie, iż intencją unijnego prawodawcy, operującego defi nicją o nieostrym charakterze, było 
wprowadzenie defi nicji niejasnej oraz sprawiającej trudności przy dokonaniu poprawnej wykładni 
(Szydło, 2009, s. 212). Powyższe elementy defi nicyjne prowadzą do wyraźnego eksponowania 
w orzecznictwie zasady pierwszeństwa. W wyroku High Court of Justice in London (ekwiwalent 
funkcjonalny polskiego sądu rejonowego – zob. Chilarski, 2008, s. 70–71) z dn. 4 czerwca 2002 r., 
Enron Directo SA uznano, że spółka posiada COMI położone na terytorium Zjednoczonego 
Królestwa, pomimo zarejestrowania w Hiszpanii, z uwagi na realizowanie wszystkich istotnych 
funkcji spółki na terenie Zjednoczonego Królestwa, jak również subiektywne przeświadczenie 

20 Tak, w odniesieniu do rozporządzenia 1346/2000 zob. Kozłowski, 2013, s. 418. Wnioski te mogą zostać przeniesione również na grunt rozporzą-
dzenia 848/2015.
21 Zob. szerzej bogato przywołana literatura międzynarodowa na temat zasady pierwszeństwa: Kuglarz, 2017, s. 108.
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głównych wierzycieli spółki, którzy postrzegali ją jako funkcjonującą głównie w Zjednoczonym 
Królestwie.

W odniesieniu do osób fi zycznych wprost wskazuje się, że miejsce zamieszkania jest tylko 
jedną z okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu COMI. W literaturze, na 
podstawie analizy orzecznictwa sądów zagranicznych, podkreśla się, że o uznaniu istnienia COMI 
na terenie danej jurysdykcji świadczą takie okoliczności, jak: zamieszkiwanie przez większą część 
roku wraz z członkami rodziny, czy też skoncentrowanie działalności zawodowej (nawet pomimo 
braku zamieszkania) (Chilarski, s. 72). Odmiennie, część doktryny oraz orzecznictwa stoi na sta-
nowisku, iż więzy osobiste nie mają decydującego znaczenia dla ustalenia COMI osoby fi zycznej 
nieprowadzącej niezależnej działalności gospodarczej lub zawodowej, a pojęcie „działalność” odnosi 
się jedynie do aspektu ekonomicznego (Hrycaj, 2011, s. 224). Ustalenie COMI wymaga również 
rozważenia okoliczności, takich jak obywatelstwo, miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania, 
miejsce pobytu, miejsce pracy, miejsce położenia majątku, miejsce zamieszkania rodziny dłużni-
ka – dwie pierwsze przesłanki będą miały jednak marginalny charakter, a zdecydowanie większą 
wagę powinno się przyłożyć do czynników faktycznych (Hrycaj, 2011, s. 215–216). Szczególnie 
doniosłe znaczenie przyznaje się miejscu zatrudnienia dłużnika – zwłaszcza, jeśli ma ono charak-
ter stały i podstawowy (Hrycaj, 2011, s. 223). Jednocześnie, przy ustalaniu COMI osoby fi zycznej 
nieprowadzącej działalności gospodarczej należy mieć na uwadze zasadę pierwszeństwa i ustalić 
czy osoby trzecie postrzegają dane miejsce jako COMI (Hrycaj, s. 223).

Na gruncie aktualnie obowiązujących regulacji wprowadzono domniemanie również w przy-
padku osoby fi zycznej, która nie prowadzi niezależnej działalności gospodarczej lub zawodowej. 
Stosownie do art. 3 ust. 1 akapit 3 rozporządzenia 2015/848, domniemanie obejmuje uznanie za 
COMI miejsce zwykłego pobytu tej osoby i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego 
pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu miesięcy 
poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego oraz ma charakter 
wzruszalny (art. 3 ust. 1 akapit 3 rozporządzenia 2015/848). Motyw 30 rozporządzenia 2015/848, 
jako przykład okoliczności uzasadniających odstąpienie od domniemania COMI w miejscu poby-
tu, wskazuje sytuację, w której większość majątku dłużnika znajduje się poza państwem człon-
kowskim miejsca jego zwykłego pobytu lub gdy można wykazać, że głównym motywem jego 
przeprowadzki było wystąpienie o wszczęcie postępowania upadłościowego w nowej jurysdykcji 
i że takie wystąpienie godziłoby materialnie w interesy wierzycieli, którzy prowadzili z dłużnikiem 
transakcje przed przeniesieniem.

3. Reguły ustalania COMI a praktyka forum shopping

Zasadą na gruncie rozporządzenia 1346/2000 jest model uniwersalności umiarkowanej, bę-
dący modelem pośrednim pomiędzy modelem jednolitości postępowania oraz modelem wielości 
postępowań (Chilarski, 2008, s. 54; wnioski te zachowują pełną aktualność na gruncie rozporzą-
dzenia 2015/848). Zakłada on możliwość wszczęcia postępowania wtórnego, pod określonymi 
w rozporządzeniu warunkami, jednocześnie nie będąc modelem skrajnie uniwersalnym, jak rów-
nież skrajnie terytorialnym. Powyższa analiza wskazuje jednak, iż w przypadku transgranicznej 
upadłości konsumenckiej, prawodawca unijny odszedł w pewnym stopniu od modelu uniwersalno-
ści umiarkowanej oraz opowiedział się w większym wymiarze za modelem zbliżonym do modelu 
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uniwersalności postępowania upadłościowego22. Permanentną cechą realizacji zasady uniwer-
salności jest tymczasem przerzucenie kosztów zcentralizowania postępowania na wierzycieli, 
których państwa reżim jest korzystniejszy, aniżeli regulacje państwa, w którym prowadzone jest 
postępowanie (Chilarski, 2008, s. 50). Co szczególnie istotne – wniesienie wniosku o ogłoszenie 
upadłości powoduje utrwalenie jurysdykcji (łac. perpetuatio iurisdictionis), choćby następnie wy-
stąpiła zmiana COMI (Filipiak, 2013, s. 294)23. Z tego też względu ustalenie COMI na moment 
składania wniosku ma fundamentalne znaczenie, a ewentualne późniejsze jego zmiany nie wpłyną 
na postępowanie wszczęte zgodnie z rozporządzeniem 2015/848. Powyższe rozwiązania sprzyjają 
nasileniu praktyki forum shopping, która jest negatywnie oceniana w literaturze oraz defi niowana 
przez unijnego prawodawcę nie tylko jako nielegalne, lecz także jako nieuczciwe wybieranie sądu 
pod kątem korzystniejszej sytuacji prawnej (rozporządzenie 2015/848, Motyw 29), jak również 
jako przenoszenie majątku lub postępowania sądowego z jednego państwa członkowskiego do 
innego, w celu uzyskania korzystniejszej sytuacji prawnej ze szkodą dla ogółu wierzycieli (roz-
porządzenie 2015/848, Motyw 5). Jednym z celów wprowadzenia defi nicji COMI jest uniemoż-
liwienie zaistnienia praktyki forum shopping (Motyw 12 rozporządzenia 1346/2000; motywy 5 
i 29 rozporządzenia 848/2015). Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, należy podkreślić, iż 
z jednej strony prawodawca unijny opowiada się za modelem bliższym zasadzie uniwersalności 
postępowania upadłościowego, który stwarza dodatkowe bariery dla wierzycieli zagranicznych, 
a wobec porównania z określonymi regulacjami obowiązującymi w ich kraju, może wiązać się 
wręcz z poniesieniem przez nich straty. Z drugiej zaś – w rozporządzeniu 848/2015 zawiera mo-
tywy wprost wskazujące na cel regulacji, jakim jest przeciwdziałanie zjawisku forum shopping. 
Wymagane jest zatem odpowiednie wyważenie pomiędzy wskazanymi wartościami przy doko-
nywaniu wykładni COMI, ale także przy wykładni innych postanowień rozporządzenia 848/2015 
– aby jednocześnie nie doprowadzić do odmówienia prawa do ogłoszenia upadłości zgodnie 
z przepisami danej jurysdykcji konsumentowi, który przeniósł COMI na jej teren, jak również aby 
nie dopuścić do zaakceptowania praktyki forum shopping. Należy podkreślić, że celem unijnego 
prawodawcy nie jest wykluczenie możliwości ogłoszenia upadłości przez konsumenta zgodnie 
z regułami jurysdykcji, na terenie której posiada COMI w momencie złożenia wniosku (zgodnie 
z domniemaniem będzie to miejsce pobytu, o ile nie zostało przeniesione w terminie 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku), nawet jeśli już po złożeniu wniosku i utrwaleniu jurysdykcji nastąpi 
przeniesienie miejsca pobytu do innej jurysdykcji. Celem unijnego prawodawcy jest natomiast 
jedynie zapobieżenie praktykom nielegalnego bądź nieuczciwego przenoszenia COMI na teren 
obcej jurysdykcji, zmierzające do pokrzywdzenia ogółu wierzycieli.

IV. Podsumowanie
Znaczenie mającego zastosowanie prawodawstwa, według którego prowadzone jest po-

stępowanie, obrazowo oddaje F.G. Rothschild, stwierdzając, iż starannie dokonany wybór forum 
może oznaczać radosne zwycięstwo albo depresyjną porażkę (Rothschild, 1998, s. 40). W od-
niesieniu do niemieckich dłużników dała się zaobserwować nasilona praktyka zmiany COMI 

22 Więcej na temat zasady jednolitości oraz relacji pomiędzy zasadą jednolitości i zasadą uniwersalności zob. Chilarski, 2008, s. 43–54. Należy jed-
nak podkreślić, że zbliżenie modelu uniwersalności umiarkowanej do modelu uniwersalności pełnej, w kontekście możliwości wszczęcia postępowania 
wtórnego, nie oznacza braku możliwości realizowania przejawów zasady terytorialności – np. w zakresie praw wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo.
23 Wyr. TS z dn. 17.01.2006 r., Staubnit-Schreiber, C-1/04; wyr. TS z dn. 20.10.2011 r., Interedil diti SpA, C-396/09.
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w celu ogłoszenia upadłości w Zjednoczonym Królestwie, nazywana „turystyką upadłościową” 
(ang. bankruptcy tourism – tak: McCormack, Keay i Brown, 2017, s. 403). W kontekście podjęcia 
decyzji o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo, aktualnie występujące 
różnice pomiędzy systemem upadłości konsumenckiej niemieckiej oraz polskiej, dotychczasowej 
praktyki niemieckich konsumentów, jak również postępującej liberalizacji przesłanek ogłoszenia 
upadłości w Polsce, mogą nasilić zjawisko prób przenoszenia do Polski COMI przez zagranicznych 
konsumentów. Należy jednak wskazać, że projekt ustawy nowelizującej zawiera również rozwią-
zania surowsze dla upadłych, w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, odnoszące 
się przede wszystkim do planu spłat wierzycieli i możliwości uzyskania całkowitego oddłużenia. 
Niemiecka upadłość konsumencka jest również aktualnie atrakcyjna dla określonych kategorii 
polskich konsumentów – np. tych, którzy do stanu swojej niewypłacalności doprowadzili umyślnie 
bądź wskutek rażącego niedbalstwa.

Rozporządzenie 848/2015, pomimo wyraźnie wskazanego celu, jakim jest przeciwdziałanie 
zjawisku forum shopping, zawiera wiele postanowień, czyniących atrakcyjnym nieuczciwą lub 
nielegalną zmianę. Do wskazanych regulacji należy m.in. utrwalenie jurysdykcji po wniesieniu 
wniosku o ogłoszenie upadłości (łac. perpetuatio iurisdictionis) czy odejście w pewnym stopniu 
od zasady uniwersalności umiarkowanej w kierunku zasady uniwersalności pełnej (który to zabieg 
przerzuca ciężar dyskusji na defi nicję COMI; wobec oparcia zasad unijnego prawa upadłościowe-
go na zasadzie terytorialności, szczególnego znaczenia nabierałoby miejsce położenia majątku 
dłużnika i przeciwdziałanie nieuczciwej praktyce jego przenoszenia). Należy także podkreślić, że 
na gruncie rozporządzenia 848/2015 istnieje wyraźnie wskazane domniemanie zlokalizowania 
COMI osoby fi zycznej nieprowadzącej samodzielnej działalności gospodarczej lub zawodowej 
w miejscu stałego pobytu (o ile nie zostało ono przeniesione w okresie 6 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości). Powyżej przedstawione różnice w funkcjonowaniu 
obu reżimów upadłości konsumenckiej, istniejące domniemania oraz nieprecyzyjność postano-
wień międzynarodowego prawa upadłościowego (które zdaniem części doktryny, ze względu 
na założenia aksjologiczne powinno być interpretowane w razie wątpliwości na rzecz interesu 
ogółu wierzycieli, czym kreuje się zasadę wykładni in dubio pro creditore) stwarzają przesłanki 
do uznania, iż praktyka forum shopping w zakresie upadłości konsumenckiej może dotyczyć 
również stosunków niemiecko-polskich. Stwierdzenie to nabiera tym większej zasadności, w kon-
tekście występowania analogicznego zjawiska w relacjach niemiecko-brytyjskich oraz wobec 
zapowiedzianego opuszczenia przez Zjednoczone Królestwo struktur unijnych. Należy również 
podkreślić, że w praktyce pojawiają się przypadki ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Polsce 
(zlokalizowanie COMI w Polsce, dokonane w prawomocnym orzeczeniu), przy jednoczesnym 
miejscu zamieszkania w Niemczech, np. trzy osoby, których upadłość konsumencką polskie sądy 
ogłosiły w 2017 r., posiadają miejsce zamieszkania w Niemczech24. Powyższy wniosek jest tym 
bardziej istotny w kontekście już obserwowanego nadmiernego obciążenia sądów upadłościo-
wych sprawami upadłości konsumenckiej oraz koniecznością każdorazowego badania przez sąd 
kwestii jurysdykcji w postępowaniu o ogłoszenie upadłości. Przy projektowaniu nowej regulacji 
należy zatem również wziąć pod uwagę dodatkowy aspekt liberalizacji przepisów –zwiększone 
zainteresowanie wskazaną instytucją podmiotów nie tylko krajowych, lecz także zagranicznych.
24 Dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. Pozyskano z: coig.com.pl (10.06.2018).
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Reguły wykładni przepisów rangi unijnej, w połączeniu z celem rozporządzenia, jakim jest uni-
kanie zjawiska forum shopping, wydają się przyznawać sądom krajowym odpowiednie narzędzia 
do przeciwdziałania skutkom nielegalnego bądź nieuczciwego przenoszenia COMI na teren Polski. 
Sytuacje transgraniczne wywołują jednak często wiele wątpliwości (również co do zastosowania 
w konkretnym przypadku zasady pierwszeństwa), a brak precyzyjnej defi nicji COMI powoduje 
niepewność co do stanu prawnego, mającego zastosowanie w sytuacjach transgranicznych. Przy 
dokonywaniu wykładni COMI należy również mieć na uwadze fundamentalne wartości, na których 
zbudowana jest Unia Europejska, tj. swobodny przepływ osób oraz pracowników, których prze-
jawem jest uprawnienie do zmiany miejsca COMI na inną, unijną jurysdykcję. Restrykcyjna wy-
kładnia COMI mogłaby zatem stać w sprzeczności z fundamentalnymi regułami wspólnego rynku.
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Czy ubezpieczonemu przysługuje status konsumenta 
w świetle przepisów kodeksu cywilnego?

Spis treści
I. Wstęp
II. Ubezpieczony w umowie ubezpieczenia na życie jako konsument (art. 829 § 2 k.c.)
III. Obowiązek zapłaty składki ciążący na ubezpieczonym a status ubezpieczonego jako 

konsumenta
IV. Artykuł 808 § 5 k.c. a konsumencki status ubezpieczonego
V. Zgłoszenie szkody albo zawiadomienie o wypadku a konsumencki status ubezpieczonego
VI. Podsumowanie

Streszczenie
W umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek, obok ubezpieczającego i ubezpieczyciela pojawia 
się ubezpieczony, który nie jest stroną umowy ubezpieczenia, jednak to jego interes ubezpie-
czeniowy podlega ochronie z niej wynikającej. Jednocześnie ubezpieczony, którym często jest 
osoba fi zyczna, jest niewątpliwie słabszym podmiotem tak ukształtowanego stosunku ubezpie-
czenia i powinna obejmować go ochrona konsumencka analogiczna do przysługującej w typowej 
umowie ubezpieczenia ubezpieczającemu będącemu konsumentem. Z uwagi jednak na to, że 
ubezpieczony nie jest stroną umowy ubezpieczenia, pojawiają się wątpliwości czy w świetle regu-
lacji przyjętej w polskim kodeksie cywilnym przysługuje mu status konsumenta. Niniejszy artykuł 
stara się odpowiedzieć na tak postawione pytanie, w głównej mierze opierając się na przyjętych 
w judykaturze propozycjach i rozwiązaniach.

Słowa kluczowe: konsument; umowa ubezpieczenia; ubezpieczenie na cudzy rachunek; ubez-
pieczony; ubezpieczający.

JEL: K12, K15

I. Wstęp
Zgodnie z art. 808 § 1 kodeksu cywilnego1, ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpie-

czenia na cudzy rachunek. Ponadto, zgodnie ze zdaniem drugim tego przepisu, ubezpieczony 
może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przed-
miotu ubezpieczenia. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek mamy 

* Doktorant, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; e-mail: jan.ulanski@oirplodz.pl.
1 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2018, poz. 1025).
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do czynienia z nietypową dla stosunków ubezpieczeniowych sytuacją, gdy w orbicie umowy 
ubezpieczenia, a w zasadzie – stosunku ubezpieczeniowego, pojawia się, poza stronami umowy 
ubezpieczenia – ubezpieczycielem i ubezpieczającym, również osoba trzecia niebędąca stroną 
umowy – ubezpieczony. Ma on przy tym kluczowe znaczenie dla zawartej umowy ubezpieczenia, 
gdyż to dla ochrony jego interesu ubezpieczeniowego zawarta zostaje umowa ubezpieczenia. 
Dlatego, to ubezpieczony nierzadko będzie najbardziej zainteresowany, aby podlegać ochronie 
konsumenckiej analogicznej do ochrony przysługującej ubezpieczającemu będącemu konsumen-
tem w typowej umowie ubezpieczenia.

Powstaje zatem pytanie, czy ubezpieczonemu, który, jak to zostało powyżej wskazane, nie 
jest stroną umowy ubezpieczenia przysługuje status konsumenta oraz czy jest objęty ochroną 
konsumencką?

Punktem wyjścia muszą być przepisy defi niujące w polskim systemie prawnym pojęcie 
„konsumenta”. Zgodnie z art. 221 k.c. za konsumenta uważa się osobę fi zyczną dokonującą 
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą 
lub zawodową. Spośród przesłanek uznania za konsumenta w świetle art. 221 k.c., niewątpliwie 
w przypadku ubezpieczenia na cudzy rachunek spełnione może być kryterium podmiotowe wobec 
ubezpieczonego – nierzadko jest on osobą fi zyczną. Zawsze jest spełnione kryterium podmiotowe 
wobec ubezpieczyciela – jest on przedsiębiorcą. Indywidualnej oceny każdego przypadku będzie 
wymagało ustalenie czy objęcie ochroną ubezpieczeniową jest z punktu widzenia ubezpieczonego 
związane czy niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Natomiast 
problematyczne może wydawać się spełnienie kryterium dokonywania czynności prawnej przez 
ubezpieczonego z ubezpieczycielem. Co do zasady, dla zawarcia umowy ubezpieczenia na cu-
dzy rachunek, ubezpieczony nie musi dokonywać żadnej czynności prawnej, a umowa zawarta 
jest między ubezpieczającym i ubezpieczycielem. Ubezpieczony pozostaje zatem osobą trzecią 
wobec umowy ubezpieczenia. Z uwagi na tę przesłankę należy zgodzić się z B. Gnelą (2013b, 
s. 41), która w odpowiedzi na pytanie, czy niebędący stroną ubezpieczenia ubezpieczony będą-
cy osobą fi zyczną może być uznany za konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c., odpowiada, że 
wykładnia tego przepisu przemawia przeciwko uznaniu podmiotów, które nie dokonują czynności 
prawnych, za konsumenta.

W uchwale Składu Siedmiu Sędziów SN z 17 listopada 2011 r. wskazano, że osoba poszko-
dowana przez ubezpieczonego (sprawcę szkody) nie może być uznana za konsumenta usługi 
ubezpieczeniowej, gdyż nie zawiera umowy2. Należy przy tym od razu zaznaczyć, że orzeczenie 
SN dotyczyło pozycji poszkodowanego występującego przeciwko ubezpieczycielowi z roszcze-
niami na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, a nie 
ubezpieczonego. Poszkodowani to oczywiście odrębna od ubezpieczonych kategoria podmiotów 
pojawiających się w orbicie stosunku ubezpieczenia. Niemniej, w kontekście przyznania statusu 
konsumenta ich położenie jest o tyle zbliżone, że poszkodowany, jak i co do zasady ubezpieczony 
nie są stronami umowy ubezpieczenia i nie dokonują czynności prawnej z ubezpieczycielem. Stąd 
przytoczone orzeczenie daje asumpt do stwierdzenia, że jeżeli chodzi o stanowisko judykatury, 
można spodziewać się kwestionowania statusu ubezpieczonego jako konsumenta z uwagi na to, 
że nie dokonuje on czynności prawnej z ubezpieczycielem.
2 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z 17.11.2011 r., III CZP 5/11 (Legalis nr 381501).



69 Jan Ulański           Czy ubezpieczonemu przysługuje status konsumenta w świetle przepisów kodeksu cywilnego?

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 6(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.7.5

Kwestia przyznania konkretnej osobie statusu konsumenta ze względu na to czy dokonuje 
czynności prawnej z przedsiębiorcą budzi kontrowersje w doktrynie, gdzie zwraca się uwagę, że 
odmawianie statusu konsumenta z tego względu w sposób nieusprawiedliwiony zawęża pojęcie 
„konsumenta”. Jak zwraca uwagę P. Mikłaszewicz (2018, pkt 15), „za redukcjonistyczny należy uznać 
pogląd SN, wyrażony zresztą obiter dictum, że skoro poszkodowany w wypadku komunikacyjnym 
nie zawiera umowy, a zgłoszenie przez niego roszczenia wobec sprawcy szkody (ubezpieczonego 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej) oraz skorzystanie z actio directa wobec ubezpieczyciela nie 
stanowią czynności prawnej w rozumieniu art. 221 k.c. – tym samym ów poszkodowany nie może 
być uznany za konsumenta usługi ubezpieczeniowej [uchw. SN (7) z 17.11.2011 r., III CZP 5/11, 
Legalis]. Całościowa, prawidłowa systemowo ocena tej kwestii wymagałaby zbadania, czy mimo 
braku węzła obligacyjnego między poszkodowanym a ubezpieczycielem poszkodowanemu przy-
sługuje wzmożona ochrona w stosunkach z ubezpieczycielem z uwagi na jego słabszą pozycję 
w relacjach z profesjonalistą, a więc status prawny właściwy konsumentom”.

Z kolei B. Gnela (2013a, s. 344) wskazuje wprost na niezgodność defi nicji konsumenta przyjętej 
w art. 221 k.c. z prawem unijnym i postuluje, aby zrezygnować w niej z pojęcia „czynności praw-
nej” i „bezpośredniości związku” oraz posłużenie się w ich miejscu „celem działań osoby fi zycznej 
niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą”. Zdaniem cytowanej autorki taka zmiana defi nicji 
konsumenta doprowadziłaby do jej zgodności z prawem unijnym, a jednocześnie pozwalałaby ob-
jąć jej zakresem także benefi cjentów umowy ubezpieczenia niebędących stronami tej umowy, lecz 
będących osobami fi zycznymi niedziałającymi w celach związanych z działalnością gospodarczą 
(Gnela, 2013a, s. 344). Postulat jest uzasadniony, w odniesieniu do ubezpieczonych pojawiający 
się już wcześniej (np. Orlicki, 2004, s. 211–212.), dotąd jednak nie został uwzględniony przez 
ustawodawcę, przez co sądy rozstrzygające sprawy indywidualnych ubezpieczonych, jeżeli widzą 
taką potrzebę, muszą poszukiwać innego uzasadnienia dla objęcie ich ochroną konsumencką.

Dodatkowo, aby wyczyścić przedpole rozważań, należy wskazać, że przepisy szczególne 
dotyczące umowy ubezpieczenia (zarówno zawarte w kodeksie cywilnym, jak i w ustawie o dzia-
łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej3) nie zawierają odrębnej defi nicji konsumenta, w tym 
odnoszącej się do ubezpieczonego. Zatem analiza czy ubezpieczony ma status konsumenta, 
musi być dokonywana w świetle ogólnej defi nicji konsumenta. O czym będzie mowa w dalszej 
części artykułu, niektóre uregulowania szczególne dotyczące umowy ubezpieczenia na cudzy ra-
chunek, dają asumpt do rozważań o tym czy ubezpieczonemu w pewnych sytuacjach nie będzie 
przysługiwał status konsumenta.

II. Ubezpieczony w umowie ubezpieczenia na życie jako konsument 
(art. 829 § 2 k.c.)

Jak to już zostało wskazane, umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek zawierana jest po-
między ubezpieczycielem i ubezpieczającym. Ubezpieczony, którego interes ubezpieczeniowy 
objęty jest ochroną, nie musi być nawet wskazany imiennie w umowie ubezpieczenia (art. 808 
§ 1 zdanie 2 k.c. stanowi, że ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że 
jest to konieczne dla określenia przedmiotu ubezpieczenia). Przyjęty w kodeksie cywilnym podział 

3 Ustawa z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2018, poz. 999).
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na ubezpieczenia majątkowe i osobowe wprowadza również w zakresie umowy ubezpieczenia 
na cudzy rachunek istotną odmienność. Otóż w odniesieniu do umów ubezpieczenia na życie 
zawartych na cudzy rachunek, art. 829 § 2 k.c. przewiduje, że odpowiedzialność ubezpieczyciela 
rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczy stronie 
wskazanej w umowie, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej.

W związku z tym należy przeanalizować, jaki charakter ma oświadczenie ubezpieczonego 
o chęci skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej oraz czy konieczność uzyskania takiego oświad-
czenia od ubezpieczonego wpływa na jego status jako konsumenta?

Art. 221 k.c. mówi o „dokonaniu czynności prawnej z przedsiębiorcą”. Zgodnie z defi nicją 
A. Woltera (1972, s. 230.) „czynność prawna to stan faktyczny, w skład którego wchodzi co naj-
mniej jedno oświadczenie woli, zmierzające do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku 
cywilnoprawnego, z którym to stanem fatycznym ustawa wiąże skutki prawne nie tylko wyrażone 
w oświadczeniu woli, lecz także oświadczeniem tym nie objęte, a wynikające z ustawy, zasad 
współżycia społecznego lub ustalonych zwyczajów”. Jest to klasyczna defi nicja czynności praw-
nej, nadal aktualna i akceptowana4. W jednej z nowszych publikacji czynność prawną defi niuje 
się jako działanie podmiotów prawa cywilnego dokonujących tej czynności, polegające co naj-
mniej na złożeniu oświadczenia woli, zmierzające do wywołania skutków prawnych, które prawo 
materialne uważa za zamierzone przez te podmioty (Grykiel, 2016, pkt 3). Na czynność prawną 
składają się oświadczenia woli. Z. Radwański (2015, s. 220) uznaje, że jedynym koniecznym 
elementem każdej czynności prawnej, jest oświadczenie woli. M. Wojewoda (2014) defi niuje 
oświadczenie woli jako „każde zachowanie podmiotu dokonującego czynności, które ujawnia jego 
wolę w sposób dostateczny”. W odniesieniu do pojęcia „dokonuje czynności prawnej” zawartego 
w art. 221 k.c. T. Pajor (2014) wskazał, że z różnych możliwych sformułowań ustawodawca wybrał 
najogólniejsze, przy czym cytowany autor aprobuje takie podejście z uwagi na to, że zapobiega 
ono ewentualnym trudnościom przy kwalifi kowaniu danej osoby jako konsumenta, w sytuacji gdy 
dokonuje ona jednostronnej czynności prawnej. Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że 
oświadczenie ubezpieczonego, iż chce skorzystać z zastrzeżonej na jego rzecz ochrony ubez-
pieczeniowej jest czynnością prawną. Oświadczenie ubezpieczonego wywołuje skutek w postaci 
objęcia go, a w zasadzie – powstania ochrony ubezpieczeniowej dotyczącej jego życia.

Wśród czynności prawnych wyróżnia się czynności prawne jednostronne, dwustronne i wie-
lostronne. Przy czynności prawnej jednostronnej wystarczające jest złożenie oświadczenia woli 
przez jedną ze stron, bez konieczności podjęcia działań przez inne podmioty prawa cywilnego. 
W przypadku oświadczenia, o którym mowa w art. 829 § 2 k.c. będziemy mieli do czynienia z jed-
nostronną czynnością prawną. Dalej, będzie to czynność konsensualna. W przypadku oświadcze-
nia, o którym mowa w art. 829 § 2 k.c., do elementów przedmiotowo istotnych czynności prawnej 
zaliczymy zgodę na skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej zastrzeżonej na rzecz ubezpie-
czonego oraz wysokość sumy ubezpieczenia. Jak wskazał M. Fras (2015, s. 176), uprawnienie 
osoby trzeciej do złożenia oświadczenia o tym, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jej rzecz 
ochrony ubezpieczeniowej, podobnie jak uprawnienie do złożenia oświadczenia o tym, że chce 
przyznaną jej korzyść odrzucić, ma charakter uprawnienia kształtującego.

4 Za konkurencyjną defi nicję do A. Woltera uznaje się defi nicję zaproponowaną przez Z. Radwańskiego – czynności prawnej jako czynności konwen-
cjonalnej (por. Pyziak-Szafnicka, 2014).
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Dla podsumowania tego fragmentu rozważań można przytoczyć uzasadnienie wyroku SN 
z dnia 16 kwietnia 2015 r.: „w myśl art. 221 k.c. dla uzyskania statusu konsumenta wystarczające 
jest dokonanie jednostronnej czynności prawnej, za którą to czynność Sąd Najwyższy w obecnym 
składzie uznaje złożenie oświadczenia woli, o którym mowa w art. 829 § 2 k.c.”5.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w stanie faktycznym sprawy, której dotyczyło cytowane 
orzeczenie SN, ubezpieczony oświadczenie, o którym mowa w art. 829 § 2 k.c., składał wobec 
ubezpieczającego. Jednak zdaniem Sądu pojęcie konsumenta w umowach ubezpieczenia na życie 
na cudzy rachunek nie powinno zależeć od tego, której stronie umowy ubezpieczenia konsument 
złoży wymagane na mocy art. 829 § 2 k.c. oświadczenie woli, tym bardziej że przepis ten nie wy-
maga złożenia tego oświadczenia ubezpieczycielowi. To ostatnie budzi pewne wątpliwości, gdyż 
nie art. 829 § 2 k.c. precyzuje kto jest, a kto nie konsumentem, a art. 221 k.c. Jednym z elemen-
tów defi nicji konsumenta jest dokonanie z przedsiębiorcą czynności prawnej, przy czym osoba 
fi zyczna staje się konsumentem w relacji z tym przedsiębiorcą, z którym tej czynności dokonała. 
Czy zatem uprawnione jest stwierdzenie, że ubezpieczony jest konsumentem wobec ubezpieczy-
ciela, skoro dokonał czynności prawnej wobec ubezpieczającego? Ponadto, to przedsiębiorca ma 
być stroną albo adresatem dokonanej przez osobę fi zyczną czynności prawnej. O ile w sytuacji, 
gdy ubezpieczającym jest również przedsiębiorca, można przyjąć, że ubezpieczony nadal będzie 
miał status konsumenta, o tyle jeżeli ubezpieczającym i adresatem oświadczenia ubezpieczonego 
będzie osoba fi zyczna nie będąca przedsiębiorcą, można mieć wątpliwości czy ubezpieczonemu 
nadal będzie przysługiwał status konsumenta (przy czym będą to przypadki rzadkie w praktyce). 

Ubezpieczony będzie miał status konsumenta z pewnością w przypadku, gdy adresatem jego 
oświadczenie woli będzie ubezpieczyciel oraz ubezpieczający będący przedsiębiorcą. Jeżeli zaś 
oświadczenie zostanie złożone ubezpieczającemu niebędącemu przedsiębiorcą, mogą pojawić 
się wątpliwości. Skłaniam się do uznania ubezpieczonego za konsumenta także w takiej sytuacji, 
a to z uwagi na fakt, że nie powinno się dywersyfi kować sytuacji prawnej ubezpieczonego tylko 
ze względu na to komu złożył oświadczenie o woli objęcia go ochroną ubezpieczeniową, skoro 
i tak ostatecznie ochronę zapewnia mu ubezpieczyciel będący zawsze przedsiębiorcą.

Na koniec należy podkreślić, że oświadczenie ubezpieczonego wymagane na podstawie 
art. 829 § 2 k.c. nie jest zgodą na dokonanie czynności prawnej, o której mowa w art. 63 k.c. W tym 
kontekście odnotowania wymaga zmiana treści przepisu, jaka nastąpiła 17 czerwca 2009 r. Przed 
nowelizacją art. 829 § 2 k.c. stanowił, że do zawarcia na cudzy rachunek umowy ubezpieczenia 
na życie konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego. Przepis w tym kształcie był krytykowa-
ny ze względu na to, że w szczególności w przypadku grupowych umów ubezpieczenia na życie 
jego dyspozycja nie była możliwa do zrealizowania. Proponowano taką interpretację przepisu, że 
zgoda mogła być udzielona także ex post (Szczepańska, 2008, s. 124.). W poprzednim brzmieniu 
przepisu, zgoda ubezpieczonego mogła być utożsamiana ze zgodą, o której mowa w art. 63 k.c. 
Wprowadzona nowelą z 2009 r. zmiana, w wyniku której „zgoda na zawarcie umowy” zastąpiona 
została „oświadczeniem o skorzystaniu z zastrzeżonej ochrony” wskazuje, że ustawodawca chciał 
odejść od utożsamiania oświadczenia ubezpieczonego ze zgodą, o której mowa w art. 63 k.c. 
Jak zauważa M. Orlicki (2016, pkt 9), komentując przepis w obecnym kształcie, ubezpieczony nie 
wyraża zgody na zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, a na objęcia jego samego ochroną 
5 Wyr. SN z 16.04.2015 r., III SK 42/14, Legalis nr 1245357.



72 Jan Ulański           Czy ubezpieczonemu przysługuje status konsumenta w świetle przepisów kodeksu cywilnego?

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 6(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.7.5

ubezpieczeniową z niej wynikającą. Dlatego nie budzić wątpliwości, że oświadczenie ubezpie-
czonego nie odnosi się do zawartej umowy ubezpieczenia w tym sensie, aby warunkowało jej 
istnienie. Brak zgody (oświadczenia) ma tylko ten skutek, że ubezpieczony nie zostanie objęty 
ochroną, lecz sama umowa będzie ważna i będzie wiązać ubezpieczyciela i ubezpieczonego.

III. Obowiązek zapłaty składki ciążący na ubezpieczonym 
a status ubezpieczonego jako konsumenta

Zgodnie z art. 808 § 2 k.c. roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wy-
łącznie przeciwko ubezpieczającemu. W przypadku umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, to 
ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty składki ubezpieczeniowej, a nie ubezpieczony, mimo 
że to jego interes ubezpieczeniowy objęty jest ochroną. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że 
ubezpieczony nie jest stroną umowy ubezpieczenia.

Nierzadko jednak w praktyce, szczególnie przy ubezpieczeniach grupowych, to na ubezpieczo-
nego przesunięty jest ekonomiczny ciężar zapłaty składki. Oczywiście nie oznacza to, że zasada 
wynikająca z art. 808 § 2 w takich przypadkach zostaje zmieniona. Nawet bowiem w sytuacji, gdy 
ze stosunku łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym wynika, że to ubezpieczony pokry-
wa koszty składki, ubezpieczyciel uprawniony będzie do żądania zapłaty składki jedynie wobec 
ubezpieczającego. Co więcej, postanowienie umowy ubezpieczenia, które wbrew zasadzie wy-
nikającej z art. 808 § 2 zdanie 1 k.c. nakładałoby na ubezpieczonego obowiązek zapłaty składki 
i przyznawało tym samym ubezpieczycielowi roszczenie z tego wynikające byłoby nieważne, co 
jest konsekwencją art. 807 § 1 k.c.

Czy jednak fakt, że to ubezpieczony ponosi koszty ubezpieczenia ma wpływ na jego status 
jako konsumenta w relacje z ubezpieczycielem?

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 września 2013 r.6 jednoznacznie wskazał, że ubezpieczo-
ny, chociaż poniósł ekonomiczny ciężar zapłaty składki ubezpieczeniowej, nie uzyskuje przez to 
status ubezpieczającego, a tym samym status strony umowy ubezpieczenia w rozumieniu art. 805 
§ 1 k.c. W świetle defi nicji konsumenta zawartej w art. 221 k.c. to stanowisko Sądu Najwyższego 
jest słuszne. Okoliczność, że ubezpieczony ponosi ekonomiczny ciężar ubezpieczenia nie oznacza, 
że dokonuje jakiejkolwiek czynności prawnej z ubezpieczycielem. Niemniej, biorąc pod uwagę, że 
konstrukcja umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, w której ubezpieczony ponosi ekonomiczny 
ciężar zapłaty składki, odbiega od pierwotnego założenia tego rodzaju umów ubezpieczenia, zgodnie 
z którym ubezpieczony jest benefi cjentem ubezpieczenia, którego koszty ponosi ubezpieczający, 
należałoby rozważyć przyznanie w takim przypadku ochrony konsumenckiej ubezpieczonemu. 
Nie ma bowiem uzasadnienia dla sytuacji, w której ubezpieczony, płacąc składkę, nie korzystał 
z takiej samej ochrony konsumenckiej, jak ubezpieczający w typowej umowie ubezpieczenia.

Właśnie takie stanowisko zajął w wyroku z 8 stycznia 2015 r. SA w Warszawie7. Biorąc pod 
uwagę argumenty słusznościowe, mimo że nie dokonał rozszerzającej wykładni pojęcia „konsu-
menta”, w efekcie swoich rozważań doszedł do wniosków, które zrównują status ubezpieczonego 

6 Wyr. SN z 12.09.2013, IV CSK 91/13, Legalis nr 924891.
7 Wyr. SA w Warszawie z 8.01.2015 r., I ACa 762/14, Legalis nr 1186645.
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opłacającego składkę ze statusem konsumenta8. SA w Warszawie uzasadnia, że skoro konsument 
przystępujący do programu ubezpieczenia grupowego ponosi takie same ciężary związane ze 
składką, jak konsument zawierający indywidualną umowę ubezpieczenia, to obaj powinni korzy-
stać z tego samego poziomu gwarantowanej ustawą ochrony prawnej. W ocenie SA w Warszawie 
sytuacja obu konsumentów – zarówno zawierającego umowę indywidualnie, jak i przystępującego 
do ubezpieczenia grupowego – jest w istocie taka sama, a wobec tego obaj powinni mieć w rów-
nym stopniu zagwarantowane uzyskanie rzetelnej informacji od ubezpieczyciela przed zawarciem 
umowy, której ciężar fi nansowy ponoszą w całości. Co więcej, zdaniem SA w Warszawie trudno 
znaleźć względy aksjologiczne, które uzasadniałyby pozbawienie konsumenta, który ponosi cały 
ciężar fi nansowy umowy zawartej z ubezpieczycielem, ochrony wynikającej z art. 384 k.c., z tego 
tylko względu, że oferta ubezpieczenia trafi a do niego za pośrednictwem zakładu pracy.

W przedstawionym orzeczeniu SA w Warszawie zwraca uwagę, że Sąd w odniesieniu do 
ubezpieczonego posługuje się pojęciem „konsument”, mimo że jednoznacznie nie ustala jego 
statusu jako konsumenta. Posłużenie się tym pojęciem wydaje się być uproszczeniem, z którego 
nie powinniśmy wyciągać wniosku co do statusu ubezpieczonego jako konsumenta. Podkreślenia 
też wymaga, że w żadnym miejscu uzasadnienia SA w Warszawie nie dokonuje rozszerzającej 
wykładni pojęcia „konsument”, tak aby obejmowało ono również ubezpieczonych, którzy ponoszą 
ekonomiczny ciężar ubezpieczenia. Z praktycznego punktu widzenia nie ma to jednak znaczenia, 
gdyż SA w Warszawie w cytowanym orzeczeniu przyznał ubezpieczonemu, który ponosi koszty 
składki, taki sam zakres ochrony jak konsumentowi zawierającemu umowę ubezpieczenia bez-
pośrednio z ubezpieczycielem. Nie ma zatem znaczenia czy ubezpieczonego płacącego samo-
dzielnie składkę ubezpieczenia uznamy za konsumenta, czy nie, skoro zakres przyznanej mu 
ochrony w przypadku koncepcji przyjętej w orzeczeniu przez SA w Warszawie będzie taki, jak 
zakres ochrony przyznanej konsumentowi. W wyroku z 12 stycznia 2018 r. SN w sprawie, która 
miała podobny stan faktyczny do powyżej cytowanego wyroku SA w Warszawie, potwierdził za-
jęta tam stanowisko9.

Podsumowując, sam fakt ponoszenia przez ubezpieczającego kosztów składki nie powoduje, 
że staje się on konsumentem. Niemniej, przytoczone stanowisko SA w Warszawie, które zostało 
następnie powtórzone w wyroku SN w innej sprawie, zrównuje jego faktyczny status ze statusem 
konsumenta, przyznając mu taki sam zakres ochrony.

IV. Art. 808 § 5 k.c. a konsumencki status ubezpieczonego
Jeżeli przyjąć założenie, że konstrukcja umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, w której 

ubezpieczony nie jest stroną umowy, pozbawia go statusu konsumenta, oznaczałoby to, że w od-
niesieniu do ubezpieczonego nie miałyby zastosowania przepisy art. 3851 do 3853 k.c. dotyczące 
niedozwolonych postanowień umownych. Jednakże art. 808 § 5 k.c. wskazuje, że jeżeli umowa 
ubezpieczenia nie wiąże się bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpie-
czonej osoby fi zycznej, art. 3851–3853 k.c. stosuje się odpowiednio w zakresie, w jakim umowa 

8 Przy czym należy zwrócić uwagę, że w stanie faktycznym sprawy, SA uznał, że nie mamy do czynienia z umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek, 
a umową ramową i ubezpieczony zawiera umowę ubezpieczenia. Jednak zacytowane fragmenty uzasadnienia poprzedził słowami: „Gdyby jednak nawet 
bronić poglądu, że mimo oczywistego wpływu powoda na ostateczny kształt ochrony ubezpieczeniowej oraz obarczenia wyłącznie powoda ciężarem fi nan-
sowym opłacenia składek, powód nie stał się stroną umowy ubezpieczenia, to należałoby rozważyć potrzebę zastosowania art. 384 § 1 i 2 per analogiam”.
9 Wyr. SN z 12.01.2018 r., II CSK 222/17, Legalis nr 1728688.
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dotyczy praw i obowiązków ubezpieczonego. Ustawodawca zdecydował się zatem rozszerzyć 
ochronę przed niedozwolonymi klauzulami umownymi na pewną grupę ubezpieczonych.

Pogląd co do tego, że art. 808 § 5 k.c. ma tylko taki skutek, iż powoduje rozszerzenie ochrony 
przed niedozwolonymi postanowieniami umowy na osobę ubezpieczoną będącą osobą fi zyczną 
został przyjęty w doktrynie (Dubis, 2016; Pokrzywniak, 2016; Orlicki, 2007, s. 49). Dlatego budzi 
zainteresowanie stanowisko zajęte w tej kwestii przez SN. Otóż, w postanowieniu z dnia 15 maja 
2014 r. SN podkreślił, że ratio legis art. 808 § 5 k.c. polega na rozciągnięciu ochrony konsumenckiej 
na ubezpieczonego (nie będącego przedsiębiorcą) w związku z umową ubezpieczenia zawartą 
na jego rachunek przez ubezpieczającego. Wywołuje to zdaniem Sądu Najwyższego ten skutek, 
że ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego zyskuje status konsumenta w rozumieniu 
przepisów k.c. i niesłuszne byłoby zawężenie ochrony konsumenckiej tylko do ochrony przed 
stosowaniem w umowach ubezpieczenia grupowego tzw. klauzul abuzywnych10.

SN w przytoczonym postanowieniu dokonał rozszerzającej wykładni art. 808 § 5 k.c., dla 
której nie ma podstaw. Chociaż SN prawidłowo zidentyfi kował ratio legis przepisu – rozciągnięcie 
ochrony konsumenckiej na ubezpieczonego, wnioski do jakich doszedł wydają się chybione. Po 
pierwsze, przepis rzeczywiście rozciąga ochronę konsumencką na ubezpieczonego, ale w ści-
śle określonym zakresie – odpowiedniego stosowania art. 3851–3853 k.c. Po drugie, przepis ten 
statuuje szczególne uprawnienie przysługujące ubezpieczonemu, który nie jest stroną umowy 
ubezpieczenia, a nie wyjątek od ogólnej defi nicji konsumenta zawartej w art. 221 k.c., do której 
wskazany przepis się nie odnosi. Po trzecie, gdyby ustawodawca chciał, tak jak zdaje się to widzieć 
SN, nadać ubezpieczonemu status konsumenta, uczyniłby to wprost, określając ubezpieczonego 
jako konsumenta. Po czwarte, SN uzasadniając swoje stanowisko, posługuje się argumentem 
racjonalności i słuszności, jednak to wyjaśnienie jest mało przekonujące wobec jednoznacznego 
brzmienia przepisu, który nie wymaga sięgania do pozajęzykowej wykładni. Uważam, że SN błęd-
nie uznał, iż na podstawie art. 808 § 5 k.c. można przyznać ubezpieczonemu status konsumenta, 
niezależnie od tego, że należy się zgodzić z poglądem wyrażonym przez Sąd, iż ograniczenie 
ochrony konsumenckiej przyznanej ubezpieczonemu jedynie do kontroli postanowień niedozwo-
lonych jest mało racjonalne i niesłuszne.

A zatem, pomimo cytowanego poglądu SN, należy przyłączyć się do poglądu doktryny, że 
art. 808 § 5 k.c. nie stanowi o statusie ubezpieczonego jako konsumenta, a rozszerza zakres 
zastosowania określonego aspektu ochrony konsumenckiej na ubezpieczonego.

Treść art. 808 § 5 k.c. w zestawieniu z treścią art. 805 § 4 k.c. budzi jeszcze jedną wątpliwość. 
Otóż dziwi zróżnicowanie sytuacji prawnej pod względem ochrony konsumenckiej ubezpieczonego 
i ubezpieczającego. W odniesieniu do ubezpieczonego jedynie konsumenci podlegają ochronie na 
podstawie art. 3851–3853 k.c., bowiem art. 808 § 5 k.c. odnosi się jedynie do umowy ubezpieczenia 
nie związanej bezpośrednio (podkreślenie własne) z działalnością gospodarczą lub zawodową 
ubezpieczonej osoby fi zycznej. Jeżeli zaś chodzi o ubezpieczającego, to art. 805 § 4 wskazu-
je również na ubezpieczającego będącego osobą fi zyczną zawierającą umowę ubezpieczenia 
związaną bezpośrednio (podkreślenie własne) z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Trudno znaleźć racjonalne wyjaśnienie, dlaczego ustawodawca w przypadku ubezpieczonych 
objął ochroną konsumencką węższe grono osób fi zycznych niż w przypadku ubezpieczających. 
10 Postanowienie SN z 15.5.2014 r., III SK 75/13, Legalis nr 1067180.
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Przecież w takim samym stopniu jak ubezpieczający, ubezpieczeni będący osobami fi zycznymi, 
których ochrona ubezpieczeniowa jest związaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub 
zawodową, narażeni są na stosowanie wobec nich klauzul niedozwolonych przez ubezpieczyciela.

V. Zgłoszenie szkody albo zawiadomienie o wypadku 
a konsumencki status ubezpieczonego

Zgodnie z art. 818 § 2 w związku z art. 818 § 1 k.c., umowa ubezpieczenia lub ogólne warun-
ki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczony ma obowiązek w odpowiednim terminie 
powiadomić ubezpieczyciela o wypadku, chyba że ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na 
jego rachunek.

W związku z tą powinnością ubezpieczeniową M. Krajewski (2016, s. 334) jest zdania, że 
ubezpieczony staje się konsumentem, jeżeli sam dokona czynności prawnej w stosunku do 
ubezpieczyciela, jaką jest zawiadomienie go o wypadku bądź zgłoszenie roszczenia. Stanowisko 
M. Krajewskiego nie jest prawidłowe z uwagi na to, iż powiadomienie ubezpieczyciela o wypad-
ku należy zakwalifi kować jako oświadczenie wiedzy, a nie oświadczenie woli. Podjęcie takich 
działań przez ubezpieczonego wobec ubezpieczyciela nie można uznać za dokonanie czynności 
prawnej. Wyrażone stanowisko ma swoje źródło w uchwale Składu Siedmiu Sędziów SN z dnia 
17 listopada 2011 r.11. W uchwale tej SN uznał, że osoba poszkodowana przez sprawcę szkody 
nie ma statusu konsumenta, gdyż nie zawiera umowy, a zgłoszenie przez nią roszczenia wobec 
sprawcy szkody oraz skorzystanie z actio directa wobec ubezpieczyciela nie stanowią czynności 
prawnej w rozumieniu art. 221 k.c. SN podtrzymał to stanowisko w uchwale z 9 września 2015 r.12 
Przytoczone uchwały SN dotyczyły poszkodowanego, jednak dla niniejszych rozważań istotne 
jest, że zgłoszenie szkody nie stanowi czynności prawnej. A zatem, charakteru czynności prawnej 
nie ma również zgłoszenie szkody przez ubezpieczonego, co powoduje, iż nie uzyska on statusu 
konsumenta tylko na tej podstawie, że zawiadomił ubezpieczyciela o wypadku bądź zgłosił szkodę.

VI. Podsumowanie
Jak wynika z powyższych rozważań, nie można jednoznacznie uznać, że ubezpieczony jest 

konsumentem w relacji z ubezpieczycielem. O ile są przypadki, gdy można tak z pewnością po-
wiedzieć – umowa ubezpieczenia na życie, gdzie ubezpieczony musi wyrazić zgodę na objęcie 
go ochroną ubezpieczeniową, a zatem dokonuje czynności prawnej i jeżeli spełnione są pozo-
stałe przesłanki z art. 221 k.c., będzie konsumentem, o tyle w innych opisanych sytuacjach raczej 
można mówić o rozszerzeniu ochrony konsumenckiej w określonym zakresie na ubezpieczonego, 
bez jednoznacznego stwierdzenia, że przysługuje mu status konsumenta. Oczywiście, im zakres 
tej ochrony będzie szerszy, tym rozważania czy ubezpieczony jest konsumentem, czy nie, będą 
traciły na znaczeniu, bo jego sytuacja prawna pod względem przyznanej ochrony będzie ana-
logiczna z sytuacją konsumenta, co przecież ma kluczowe znaczenie. Na taką tendencję – roz-
szerzania przyznanej ochrony i brak różnicowania pod tym względem statusu ubezpieczającego 
i ubezpieczonego – wskazują rozwiązania przyjęte w ustawie z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji 

11 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z 17.11.2011 r., III CZP 5/11, Legalis nr 381501.
12 Uchwała SN z 9.09.2015 r., III SZP 2/15, Legalis nr 1327341.
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ubezpieczeń13 (która wejdzie w życie 1 października 2018 r.), przy czym przyjęte tam rozwiązania 
powinny być przedmiotem odrębnego opracowania.
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I. Wprowadzenie
Praktyka decyzyjna organu antymonopolowego ukazuje odejście od typowego „karania” na 

rzecz stosowania środków (instrumentów), które pozwolą na osiągnięcie innych celów pożądanych 
z punktu widzenia ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Od lat obserwuje się bowiem 
tendencję do obniżania kar antymonopolowych przez sądy, co dotyczy także decyzji wydawa-
nych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Kary 
pieniężne, pomimo że powinny spełniać funkcje represyjne, niestety, z uwagi na ich redukcję 
przez sądy, przestają odgrywać wskazaną rolę. Dodatkowo oczywistym jest, że nie rekompen-
sują straty po stronie konsumentów. Dlatego też już od kilku lat można zaobserwować wzrost 
zainteresowania Prezesa UOKiK orzekaniem w decyzjach wydawanych w sprawach praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów tzw. rekompensaty publicznej. 

Celem publikacji jest ukazanie znaczenia rekompensaty publicznej z punktu widzenia ochrony 
zbiorowych interesów konsumentów. W tym celu wyspecyfi kowano podstawę ustawową wyda-
wania decyzji zasądzających rekompensatę publiczną. W zależności bowiem od podstawy różny 
będzie cel rekompensaty publicznej. Powyższe pozwoliło ukazać rekompensatę publiczną na tle 
innych środków usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, 
jak i zakończenia naruszenia. 

II. Decyzje wydawane w sprawach praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów

W art. 26–28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1 okre-
ślono rodzaje orzeczeń wydawanych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy kon-
sumentów. Prezes UOKiK wydaje następujące decyzje: 
1) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazuje zaniechanie 

jej stosowania, jeżeli praktyka zakazana jest nadal stosowana);
2) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzająca zanie-

chanie jej stosowania, jeżeli przedsiębiorca zaniechał już stosowania praktyki; 
3) zobowiązującą, w której nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wykonania zobowiązań 

podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom 
zbiorowych interesów konsumentów. 
Decyzja zobowiązująca jest wydawana po uprawdopodobnieniu, na podstawie okoliczności 

sprawy, informacji zawartych w zawiadomieniu dotyczącym podejrzenia stosowania praktyk na-
ruszających zbiorowe interesy konsumentów lub innych informacji będących podstawą wszczęcia 
postępowania, że przedsiębiorca stosuje jedną z praktyk określoną w art. 24 ust. 2 uokik. 

III. Elementy dodatkowe decyzji wydawanych w sprawach praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów 

oraz uzasadnienie ich zastosowania
Każda z decyzji wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających może 

zawierać elementy dodatkowe. Już na wstępie warto podkreślić, iż nie tylko rodzaj wydawanej 

1 T.j. Dz.U. 2018, poz. 798; dalej: uokik.
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decyzji, lecz także jej elementy (postanowienia) dodatkowe zależą od ustalenia w trakcie postę-
powania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów czy przedsiębiorca 
nadal stosuje zakazaną praktykę, czy też została ona zaprzestana. 

Rozważając czy organ antymonopolowy musi uzasadnić wybór środka usunięcia trwających 
skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, trzeba odnieść się do elementów dodat-
kowych, jakie mogą znaleźć się w decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów. Zarówno decyzja wydawana na podstawie art. 26 ust. 1 uokik (decyzja o uznaniu 
praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazująca jej zaniechania), decyzja 
wydawana na podstawie art. 27 ust. 1 uokik (o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe inte-
resy konsumentów i stwierdzająca zaniechanie jej stosowania) oraz decyzja zobowiązująca na 
podstawie art. 28 ust. 1 uokik może zawierać elementy dodatkowe. W ustawie o ochronie kon-
kurencji i konsumentów występuje zobowiązanie przedsiębiorcy do złożenia jednokrotnego lub 
wielokrotnego oświadczenia o określonej treści lub formie oraz zobowiązanie do publikacji decyzji 
w całości lub w części na koszt przedsiębiorcy, z zaznaczeniem czy decyzja ta jest prawomocna. 

Wskazane powyżej elementy w postaci orzeczenia określonego środka mogą służyć usunię-
ciu skutków praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, jak też innym celom, np. wy-
chowawczym, informacyjnym.

Zastosowanie przez Prezesa UOKiK określonego dodatkowego środka i zamieszczenie go 
w decyzji jest uzależnione od rodzaju wydanego rozstrzygnięcia. W zależności od rodzaju decy-
zji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów organ antymonopolowy 
ustala, jakie środki należy zamieścić w wydawanym rozstrzygnięciu. Przy wyborze odpowied-
niego środka Prezes UOKiK musi kierować się celem, jaki zamierza osiągnąć. Zamieszczenie 
w decyzji dodatkowego środka musi być uzasadnione, czyli adekwatne (odpowiednie) do prak-
tyki stwierdzonej przez Prezesa UOKiK. Dodatkowo w ustawie przykładowo określono środki 
usunięcia trwających skutków naruszenia (zob. art. 26 ust. 2 uokik oraz art. 27 ust. 4 uokik 
w związku z art. 26 ust. 2 uokik) oraz nakaz publikacji decyzji w całości lub części na koszt 
przedsiębiorcy. 

Warto także podkreślić, że Prezes UOKiK może zamieścić w decyzji kilka środków zmierza-
jących do usunięcia skutków naruszenia (Sieradzka, 2014, s. 668; Jurkowska, 2009, s. 1037). 
Jak już wskazano, w zależności od rodzaju rozstrzygnięcia zastosowanie elementów dodatko-
wych będzie zmierzać do odmiennych celów. Elementy dodatkowe zawarte w decyzji wydawa-
nej w trybie art. 27 ust. 1 uokik zmierzają do osiągnięcia innych celów niż w decyzji wydawanej 
w trybie art. 26 ust. 1 uokik (w decyzji nakazującej zaniechanie stosowania praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów). Decyzja jest wydawana na podstawie art. 26 ust. 1 uokik, gdy 
przedsiębiorca nadal stosuje praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Natomiast 
orzeczenie wydane na podstawie art. 27 ust. 1 uokik dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca nie sto-
suje już praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Zatem celem umieszczenia w tej 
ostatniej decyzji elementów dodatkowych jest dążenie do wyeliminowania skutków naruszenia, 
a nie jak w decyzji nakazującej zaniechanie jej stosowania – wyeliminowania praktyki. 

Celem zamieszczenia w decyzji na podstawie art. 26 ust. 2 uokik elementów dodatkowych 
jest zaprzestanie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, jak i usu-
nięcie skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Środki te, podobnie jak środki 
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nakładane na podstawie art. 10 ust. 4 uokik należy postrzegać jako sankcję autonomiczną odręb-
ną od nakazu zaniechania praktyki (tak Banasiński i Piontek, 2009, s. 469; Piszcz, 2013, s. 193; 
Sieradzka, 2014, s. 665).

Reasumując, zapewnieniu skuteczności decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe 
interesy konsumentów i nakazującej jej zaniechanie służą postanowienia dodatkowe. Zamieszczenie 
ich w wydanej decyzji zmierza do wypełnienia istotnej funkcji, mianowicie ma przyczynić się do 
eliminacji skutków naruszenia. Środki usunięcia trwających skutków naruszenia są elementem 
fakultatywnym decyzji, co oznacza, iż organ antymonopolowy może je określić w wydanej decy-
zji. Wydaje się zatem uzasadnione, aby jeszcze przed wydaniem decyzji prezes UOKIK dokonał 
ustaleń, co do rodzaju dodatkowego instrumentu zmierzającego do usunięcia trwających skutków 
naruszenia. Warto podkreślić, że zarówno decyzja co do zastosowania, jak i środka usunięcia 
skutków naruszeń należy do organu antymonopolowego, który przecież jest organem ochrony 
konsumentów. Zawsze jednak zastosowanie postanowień dodatkowych powinno zmierzać do 
usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. 

1. Nakaz publikacji decyzji 

Nakaz publikacji jako element dodatkowy w decyzjach wydawanych w sprawach praktyk na-
ruszających zbiorowe interesy konsumentów nie jest środkiem zmierzającym do wykonania naka-
zu. Zgodnie z art. 26 ust. 3 uokik w decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy 
konsumentów i nakazującą zaniechanie jej stosowania Prezes Urzędu może nakazać publikację 
decyzji w całości lub w części, z zaznaczeniem czy decyzja ta jest prawomocna, w określonej 
w niej formie, na koszt przedsiębiorcy. Podobnie w przypadku wydania decyzji o uznaniu prak-
tyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania 
Prezes Urzędu może nakazać publikację decyzji (na zasadzie odesłania zawartego w art. 27 
ust. 4 uokik). 

Warto tym samym zastanowić się nad celem nakazu publikacji decyzji w całości lub w części 
na koszt przedsiębiorcy. W tym miejscu trzeba zauważyć, że obowiązek publikacji decyzji będzie 
miał istotne znaczenie, gdy nadal trwa naruszenie zbiorowych interesów konsumentów lub skutki 
naruszenia. Dlatego możemy spotkać poglądy, że niedopuszczalne byłoby nakładanie obowiązków 
dodatkowych, z pominięciem ustawowej przesłanki ich zastosowania z art. 26 ust. 2 uokik, tj. dla 
celów innych niż usunięcie trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów2. 
W art. 2 ust. 1 lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE w sprawie nakazów 
zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów określono, że „Państwa 
członkowskie wyznaczają sądy lub organy administracyjne właściwe do prowadzenia postępowań 
wszczętych przez upoważnione podmioty w rozumieniu art. 3, wnoszące o: […] b) w odpowied-
nich przypadkach, podjęcie takich środków, jak opublikowanie decyzji, w całości lub w części, 
w takiej formie, jaka okaże się właściwa, lub opublikowanie oświadczenia korygującego w celu 
wyeliminowania długotrwałych skutków szkodliwej praktyki. 

Zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie zwraca się uwagę na różny cel publikacji decyzji, 
w zależności od rodzaju rozstrzygnięcia. Podkreśla się funkcję edukacyjną wobec konsumentów 

2 Wyr. SOKiK z 8.06.2009 r., XVII Ama 101/08.
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oraz funkcję prewencyjną, gdyż informując o bezprawnych praktykach oraz przestrzegając przed 
nimi, należy zakładać, że świadomość konsumencka wzrośnie3. 

Biorąc pod uwagę nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2016 r.4 
dyskusja na temat charakteru środka w postaci obowiązku publikacji decyzji nie ma już żadnego 
uzasadnienia. Warto jednak wskazać na jego funkcję. Przyjmując, że obowiązek publikacji de-
cyzji (na podstawie art. 26 ust. 3 uokik oraz odesłania zawartego w ust. 4 art. 27) może zostać 
orzeczony, gdy nie jest to konieczne dla usunięcia naruszenia (wykonania nakazu). Obowiązek 
publikacji decyzji nie jest zależny od tego, czy istnieje potrzeba usunięcia trwających skutków 
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów5. 

Celem nakazu publikacji decyzji jest realizacja funkcji edukacyjnej oraz prewencyjnej wobec 
innych uczestników rynku – zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów6. W orzecznictwie pod-
kreśla się, że rozpowszechnienie decyzji pełni funkcję wychowawczą wobec konsumentów oraz 
funkcję prewencyjną wobec innych przedsiębiorców7. Nakazanie przez Prezesa UOKiK obowiązku 
publikacji decyzji jest niezależne od potrzeby wykazania usunięcia skutków praktyki. Niezależnego 
charakteru obowiązku publikacyjnego należy poszukiwać w celu jego zastosowania, pomimo iż 
orzeczenie nakazu publikacji decyzji może zmierzać do usunięcia trwających skutków narusze-
nia (wykonania nakazu), jak i mieć inny cel. Tym samym środek w postaci rozpowszechnienia 
decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów może być stosowany 
zawsze, niezależnie od tego czy inny zastosowany środek jest wystarczający do usunięcia skut-
ków praktyki (Sieradzka, 2016, s. 98). 

2.   Złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej 
w decyzji

Środkiem usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów 
w celu zapewnienia wykonania nakazu jest zobowiązanie przedsiębiorcy do złożenia jednokrot-
nego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji. Wskazany środek 
został określony w art. 26 ust. 2 uokik i jest jedynym wyspecyfi kowanym w ustawie środkiem usu-
nięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu zapewnienia 
wykonania nakazu. Ustawodawca posłużył się w komentowanym przepisie określeniem „w szcze-
gólności”, co jednoznacznie wskazuje, iż organ antymonopolowy może nałożyć w decyzji także 
inny lub inne środki. Wydaje się zatem, że środek ten jest, zdaniem ustawodawcy, jak najbardziej 
odpowiedni do usunięcia trwających skutków naruszenia. Nie można jednak zapominać, że środek 
ten będzie odpowiedni, gdy skutki praktyki można będzie w ten sposób usunąć (tak na tle art. 18 
ust. 1 pkt 3 ZNKU zob. Rasiewicz, 2016, s. 747). W orzecznictwie podkreśla się znaczenie treści 
oświadczenia, czyli wskazanie postaci i zakresu naruszenia, jakiego dopuścił się przedsiębiorca 
oraz okoliczności naruszenia. 

3 Zob. dec. Prezesa UOKiK z 21.06.2017 r. Nr RKR-3/2017.
4 Nowe brzmienie ust. 2 oraz dodane ust. 3 i 4 w art. 26 oraz nowe brzmienie ust. 4 w art. 27, które weszło w życie 17 kwietnia 2016 r.
5 Potwierdził to SN w postanowieniu z 23.04.2015 r. III SK 61/14.
6 Dec. Prezesa UOKiK z 28.01.2011 r. RBG 1/2011.
7 Wyr. SOKiK z 26.01.2010 r., XVII AMA 62/09, postanowienie SN z 23.04.2015 r. III SK 62/14; wyr. SN z 9.04.2015 r., III SK 47/14.
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IV. Rekompensata publiczna 
jako jeden ze środków usunięcia trwających skutków 

naruszenia zbiorowych interesów konsumentów

1. Podstawa prawna wydawania decyzji w sprawach rekompensaty publicznej 

Rekompensata publiczna jest jednym z ustawowych środków zmierzających do usunięcia 
trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Należy zastanowić się nad 
podstawą prawną wydawania decyzji w sprawach rekompensaty publicznej. W tym celu niezbędne 
jest przeanalizowanie art. 26–28 uokik. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 uokik, w decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy 
konsumentów i nakazująca zaniechanie jej stosowania Prezes UOKiK (podobnie na zasadzie ode-
słania z art. 27 ust. 4) może określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów w celu zapewnienia wykonania nakazu, w szczególności zobowiązać 
przedsiębiorcę do złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie 
określonej w decyzji. Treść przepisu pozwala przyjąć, iż Prezes UOKiK może w wydanej decyzji 
(decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazująca zanie-
chanie jej stosowania) określić także inny (inne) środki usunięcia skutków naruszenia. 

Podstawa prawna wydania decyzji w sprawach rekompensaty publicznej znajduje się rów-
nież w art. 28 ust. 1 i 2 uokik. Zgodnie z art. 28 ust. 1 uokik, jeżeli w toku postępowania w sprawie 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zostanie uprawdopodobnione – na pod-
stawie okoliczności sprawy, informacji zawartych w zawiadomieniu lub innych informacji będących 
podstawą wszczęcia postępowania z urzędu –że przedsiębiorca stosuje praktykę, o której mowa 
w art. 24 uokik, a przedsiębiorca, któremu jest zarzucane naruszenie tego zakazu, zobowiąże się 
do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zakończenia naruszenia lub 
usunięcia jego skutków, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, zobowiązać przedsiębiorcę do 
wykonania tych zobowiązań. W decyzji zobowiązującej wydanej na podstawie art. 28 ust. 1 uokik, 
oprócz obowiązków wskazanych w zobowiązaniu przedsiębiorcy, może także zostać określona 
rekompensata publiczna (szeroko na ten temat zob. Marczak, 2016). Jej przyznanie w decyzji 
zobowiązującej stanowi element zobowiązania przedsiębiorcy, który określa formę rekompensaty 
oraz jej termin8. Rekompensata publiczna jest zasądzana w oparciu o zobowiązanie przedsię-
biorcy zawarte następnie w decyzji zobowiązującej. 

Reasumując, kompetencja organu do wydawania decyzji zasądzających rekompensatę pub-
liczną w oparciu o zobowiązanie przedsiębiorcy znajduje się w art. 26 ust. 2 uokik oraz art. 28 
ust. 1 i 2 uokik 

8 Zob. dec. Prezesa UOKiK z 13.03.2018 r. RBG-4/2018, w której organ antymonopolowy niezależnie od innych zobowiązań nałożył obowiązek 
przyznania wszystkim konsumentom, którzy byli stroną umowy dotyczącej usługi świadczonej na podstawie Regulaminu w latach 2014–2016 i nadal 
pozostają klientami Deutsche Bank w odniesieniu do umowy dotyczącej korzystania z karty debetowej, rekompensatę publiczną w postaci zwolnienia 
z opłat pobieranych przez Spółkę z tytułu wypłaty gotówki w złotych polskich za pomocą kart debetowych wydanych przez ww. Bank z bankomatów 
na terenie Polski w miesiącu kalendarzowym wskazanym w korespondencji, o której mowa w pkt i. zobowiązania, a który przypadać będzie w terminie 
3 miesięcy od daty wysłania korespondencji. Konsumenci, którzy nie otrzymają ww. korespondencji, będą mogli zapoznać się z przyznaną rekompen-
satą na stronie internetowej Spółki, gdzie zostanie zamieszczony specjalny – dedykowany – link do podstrony zawierającej informację o rekompensacie 
publicznej. Należy przy tym nadmienić, iż są to konsumenci, którzy nie posiadają dostępu do bankowości elektronicznej. Co istotne – mając na względzie 
powyższe okoliczności – rekompensata publiczna zostanie przyznana przez Deutsche Bank niezależnie od tego czy poszczególni konsumenci zawrą 
z ww. Bankiem aneksy.
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2. Charakter prawny rekompensaty publicznej 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie zawiera defi nicji rekompensaty publicznej. 
Ustalając charakter tej instytucji, warto odwołać się do postanowień projektu dyrektywy w sprawie 
powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylająca 
dyrektywę 2009/22/WE9. 

Zgodnie z powyższym projektem w ramach powództw przedstawicielskich można dochodzić 
następujących środków: nakazu zaprzestania szkodliwej praktyki jako środka tymczasowego lub, 
jeżeli praktyki jeszcze nie zastosowano, jednak jej wystąpienie jest nieuchronne, zakazania jej; 
nakazu zaprzestania szkodliwej praktyki stwierdzającego zarazem, iż stanowi ona naruszenie 
prawa (lub jeżeli praktyki jeszcze nie zastosowano, jednak jej wystąpienie jest nieuchronne – za-
kazania jej) oraz nakazu rekompensaty. Na nakaz rekompensaty składa się odszkodowanie; na-
prawa, wymiana, obniżenie ceny, rozwiązanie umowy lub zwrot poniesionych kosztów. W prawie 
polskim brakuje jakichkolwiek kryteriów ustalania rekompensaty, a tym bardziej rodzajów. Chociaż 
w doktrynie wskazuje się zasady obliczania przysporzenia konsumenckiego10. 

Przed zdefi niowaniem rekompensaty publicznej warto jeszcze zwrócić uwagę na jej charakter 
z punktu widzenia ochrony interesow konsumentów. Rekompensata publiczna stanowi środek 
ochrony ekonomicznych interesów konsumentów. Dlatego też w doktrynie często jest nazywana 
przysporzeniem konsumenckim (Sroczyński, 2013, s. 139). 

Biorąc pod uwagę podstawę prawną wydania rekompensaty publicznej, należy zdefi niować ją 
jako ten element decyzji administracyjnej, który jest środkiem usunięcia trwających skutków narusze-
nia zbiorowych interesów konsumentów, mającym zapewnić konsumentom bezpośrednią korzyść. 

Natomiast w ocenie UOKiK przysporzenie konsumenckie należy rozpatrywać w dwóch wy-
miarach. Stwierdzenie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów wywo-
łuje efekt na przyszłość, gdyż konsumenci nie będą narażeni na antykonsumencką praktykę (nie 
będą już ponosili kolejnych strat). Równocześnie środki usunięcia trwających skutków stosowania 
praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, w tym rekompensata publiczna, działają 
wstecz, prowadząc do bezpośredniej rekompensaty konsumentowi poniesionych dotychczas strat11. 

Najczęściej rekompensata publiczna występuje jako obowiązek: 
1) zwrotu świadczenia pieniężnego przez określenie konkretnej kwoty, którą przedsiębiorca jest 

zobowiązany zwrócić konsumentom12; 
2) zapewnienia konsumentom na koszt przedsiębiorcy świadczeń o innym charakterze, które 

mają wartość fi nansową, np. zapewnienia darmowego dostępu do nowego kanału telewizyj-
nego, możliwość odzyskania składki ubezpieczeniowej13. 

 9 Bruksela, dnia 11.04.2018 r. COM(2018) 184 fi nal.
10 Zwraca na to uwagę Sroczyński (2016, s. 201).
11 Zob. Informacja Prezesa UOKiK o działaniach służących wzmocnieniu ochrony konsumentów, jednocześnie wpisujących się w realizację „Polityki 
ochrony konkurencji i konsumentów”, s. 9 dostępna na stronie: http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/283B8401/%24FILE/z03345-o1.pdf.
12 W decyzji dotyczącej Canal+ Operator zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do usunięcia skutków praktyki – zaproponował darmowe 
usługi klientom, którzy nadal byli abonentami. Tym klientom, którzy przestali być abonentami zaproponował ofertę zawarcia umowy na specjalnych wa-
runkach lub zwrot kwoty 43,16 w gotówce. Zob. W też sprawie wobec T-Mobile, każdy konsument powinien otrzymać po 65 zł rekompensaty (decyzja 
nr DDK-28/2015), w sprawie przeciwko Multimedia Polska S.A. (Nr DOIK 7/2017). W dec. nr DDK-14/2015 z 16.10.2015 r. wydanej wobec P4 sp. z o.o. 
zakresie rekompensaty publicznej Prezes UOKiK przyjął zobowiązanie przedsiębiorcy do zaoferowania konsumentom wyboru w zakresie skorzystania 
z korzyści w zależności od ich aktualnego statusu: skorzystanie z 2 ofert do wyboru obejmujących nielimitowane połączenia i SMS-y oraz pakiet transmisji 
danych do wykorzystania w roamingu w UE, pakiety minut do wykorzystania w roamingu w UE (oferta abonamentowa), doładowanie konta, umożliwienie 
zwrotu określonej kwoty pieniężnej (byli abonenci).
13 Zob. np. dec. nr DDK-2/2015 z dnia 27.03.2015 r. wydanej wobec ITI Neovision S.A., w której w ramach rekompensaty publicznej Prezes UOKiK 
przyjął zobowiązanie przedsiębiorcy do zaoferowania konsumentom wyboru w zakresie skorzystania z następujących korzyści: voucher na 5 fi lmów 
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Z uwagi na różne okoliczności, jak np. status konsumenta (abonent lub też nie), rodzaj usługi, 
sposób korzystania z usługi, Prezes UOKiK może nałożyć odpowiednią (stosowną) rekompensatę14. 
Ponieważ celem ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie jest ochrona indywidualnych, 
lecz zbiorowych interesów konsumentów, w ostatnich latach to właśnie rekompensata publiczna 
jest wykorzystywana jako instrument ochrony tych interesów. Przez jej zastosowanie Prezes UOKiK 
ma możliwość nakazania bądź zobowiązania przedsiębiorcy do podjęcia konkretnych działań 
wobec konsumentów, których dotknęła praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. 

Jak  już  wskazywano  powyżej,  podstawą  do  zastosowania  rekompensaty  publicznej 
jest art. 26 ust. 2 uokik lub art. 28 ust. 1 uokik. W przypadku rekompensaty orzekanej na pod stawie 
art. 26 ust. 2 uokik warto zastanowić się czy przepis ten stanowi wyraźną podstawę do nakła-
dania przez Prezesa UOKiK rekompensaty publicznej. Jest to o tyle zasadne, iż coraz częściej 
wskazana rekompensata ma charakter pieniężny15. 

W związku z powyższym pojawia się pytanie o charakter i cel zamieszczenia w decyzji 
tego środka. Bowiem zapłata na rzecz konsumentów określonej sumy pieniężnej nie jest już 
tylko dodatkowym elementem decyzji, lecz zbliża ten środek do kary pieniężnej. Rekompensata 
jest oczywiście jak najbardziej pożądanym z punktu widzenia interesów wielości konsumentów 
środkiem, którego zamieszczenie w decyzji daje konsumentom realną szansę na odzyskanie od 
przedsiębiorcy stosującego zakazaną praktykę swoistego rodzaju odszkodowania. Jednak nie 
można zapominać, że to postępowanie cywilne, a nie administracyjne, jest właściwą drogą do 
uzyskania przez konsumenta należnego odszkodowania. Warto w tym miejscu przypomnieć, że 
problem funkcji odszkodowawczej rekompensaty pojawił się w związku z dyskusją na temat pro-
jektu dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów 
konsumentów i uchylająca dyrektywę 2009/22/WE. W Opinii w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu 
ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE (COM(2018) 

VOD, dostęp do nowego kanału, wymiana dekodera (aktualni abonenci); skorzystanie z niestandardowej oferty lub zwrot określonej kwoty pieniężnej 
(byli abonenci). 
14 W dec. z 21.07.2017 r. DOIK nr 3/2017 Prezes orzekł, iż zobowiązanie ITI Neovision S.A. do usunięcia skutków praktyk wskazanych w pkt I.1.1–I.1.4 
rozstrzygnięcia niniejszej decyzji będzie polegało na przyznaniu konsumentom korzyści mających na celu zrekompensowanie im kosztów poniesionych 
na skutek stosowania przez Spółkę ww. praktyk. Rodzaj i wielkość przyznanych korzyści uzależniony jest od wagi, zasięgu i skutków poszczególnych 
praktyk stosowanych przez Spółkę. I tak, większe korzyści zostały przez Spółkę przewidziane dla konsumentów dotkniętych skutkami praktyk opisanych 
w pkt I.1.1 i I.1.3 rozstrzygnięcia niniejszej decyzji ze względu na to, że skutki ww. zachowań były dla konsumentów bardziej dotkliwe (brak możliwości 
odstąpienia od umowy). W przypadku praktyk opisanych w pkt I.1.2 i I.1.4 rozstrzygnięcia decyzji uwzględniono ich krótszy czas trwania w stosunku do 
pozostałych praktyk, a w przypadku praktyki opisanej w pkt I również ograniczony zakres podmiotowy (część konsumentów Spółki nie była bowiem nią 
dotknięta, tj. konsumenci korzystający z [***]). Rodzaj korzyści przyznanych w ramach danej praktyki uzależniony został również od tego czy na dzień 
uprawomocnienia się niniejszej decyzji konsument uprawniony do skorzystania korzyści pozostaje abonentem Spółki. Korzyści oferowane abonentom Spółki 
obejmują możliwość korzystania z usług, z których dotychczas korzystali, bez ponoszenia opłat przez okres 3 miesięcy (korzyści, o których mowa w pkt 
I.3.1.1 oraz I.5.2.1 rozstrzygnięcia niniejszej decyzji) lub 6 miesięcy (korzyści, o których mowa w pkt I.2.2.1 oraz I.4.3.1 rozstrzygnięcia niniejszej decyzji) 
i dokonania zmiany warunków umowy w ramach przygotowanych przez Spółkę ofert promocyjnych. W przypadku byłych abonentów korzyści obejmują 
zwrot poniesionych kosztów (korzyści, o których mowa w pkt I.2.2.2, I.2.2.3, I.3.1.2, I.4.3.2, I.4.3.3 rozstrzygnięcia niniejszej decyzji) i możliwość zawarcia 
umowy w ramach przygotowanych przez Spółkę ofert promocyjnych (korzyści, o których mowa w pkt I.2.2.2, I.4.3.2) rozstrzygnięcia niniejszej decyzji. 
W przypadku praktyki opisanej w pkt I.1.4 rozstrzygnięcia niniejszej decyzji rodzaj przyznanych korzyści został dodatkowo uzależniony od tego, czy kon-
sument dotknięty skutkami praktyki został narażony na dodatkowe niedogodności. Konsumenci, którzy nie doświadczyli dodatkowych niedogodności będą 
uprawnieni do skorzystania z korzyści w postaci bezpłatnego dostępu do określonych usług albo (w przypadku byłych abonentów) do zawarcia umowy 
w ramach ww. przygotowanych przez Spółkę ofert promocyjnych; konsumenci. Konsumenci, którzy doświadczyli dodatkowych niedogodności (z uwagi 
na większą dotkliwość praktyki) będą uprawnieni do bezpłatnego korzystania z usług przez okres 3 miesięcy albo (w przypadku byłych abonentów) do 
zwrotu kosztów, jakie ponosili z tytułu korzystania z usług w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy ze 
Spółką lub odpowiedniej korekty zadłużenia powstałego z tego tytułu. Skorzystanie z korzyści, o których mowa w pkt I.5.1.1 rozstrzygnięcia niniejszej 
decyzji, uzależnione będzie od usług, z których konsumenci korzystają, oraz użytkowanego sprzętu, tj. czy będą mogli skorzystać z usługi na dekoderze 
(z wykorzystaniem satelitarnej transmisji danych), w nc+go TV (na dekoderze za pośrednictwem sieci Internet) czy w nc+GO (za pośrednictwem sieci 
Internet). Zobowiązanie obejmuje również obowiązek zakomunikowania konsumentom możliwości skorzystania z ww. korzyści.
15 Coraz częściej mieszany zob. dec. w sprawie P4 w której rekompensata pozostawiona została do wyboru konsumentom (nr DDK-14/2015), dec. prze-
ciwko T-Mobile (dec. nr DDK-28/2015), dec. przeciwko Alior Bank przewidująca rekompensatę w postaci zwrotu składki (nr RBG-13/2015), dec. przeciwko 
Wonga pl. (nr RKT-16/2015 z 17.12.2015 r.) w której Prezes nałożył na przedsiębiorcę obowiązek rekompensaty publicznej w postaci dokonania zwrotu 
kosztów pierwszej pożyczki tym konsumentom, którzy w okresie emisji kwestionowanych reklam zawarli z przedsiębiorcą umowę pierwszej pożyczki. 
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184 fi nal)16 wątpliwości wzbudziły te regulacje dyrektywy, które dotyczyły środków dochodzenia 
roszczeń dostępnych w ramach powództw przedstawicielskich. Mianowicie w art. 6 projektu dy-
rektywy przewidziano prawo do wytaczania powództw przedstawicielskich „o wydanie nakazu 
rekompensaty, zobowiązującego przedsiębiorcę do zapewnienia między innymi odszkodowania”. 
Natomiast zdaniem rządu RP „powyższa procedura nie powinna zastąpić procedur pozwów zbioro-
wych. Wątpliwości budzi przede wszystkim dobór niektórych środków prawnych zaproponowanych 
w projekcie dyrektywy, w szczególności połączenie procedury dotyczącej nakazów zaprzestania 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów z mechanizmami zbiorowego dochodzenia 
roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, co nie jest dopuszczalne w polskim systemie prawnym 
ze względu na okoliczność, że roszczenia o charakterze cywilnoprawnym mogą być rozstrzygane 
wyłącznie przez sądy”17. 

Czy w związku z powyższymi wątpliwościami rekompensata jako zwrot określonej sumy 
pieniężnej na rzecz konsumentów nie jest – na tle innych środków usunięcia skutków naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów zbyt uciążliwym instrumentem? 

Oczywistym jest, iż organ antymonopolowy musi przed jego zastosowaniem ustalić czy jest 
on proporcjonalny i konieczny do usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych intere-
sów konsumentów w celu zapewnienia wykonania nakazu. Prezes UOKiK musi ustalić czy za-
stosowanie innego środka jest mniej uciążliwe. Jeżeli środek w postaci „złożenia jednokrotnego 
lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji” jest mniej uciążliwy od 
innego środka, jakim jest rekompensata publiczna, to jej zastosowanie musi być proporcjonalne 
i konieczne. Oznacza to, iż zastosowanie przez Prezesa UOKiK środka w postaci rekompensaty 
publicznej (podobnie jak innych środków usunięcia skutków praktyki naruszającej zbiorowe inte-
resy konsumentów) musi być proporcjonalne do wagi i rodzaju naruszenia zbiorowych interesów 
konsumentów oraz konieczne do usunięcia jego skutków. Nie można bowiem zapominać, że 
to środek w postaci zobowiązania przedsiębiorcy do złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego 
oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji powinien mieć niejako pierwszeństwo przy 
decydowaniu o instrumencie usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów 
konsumentów.

V. Proporcjonalność i konieczność przy wyborze środków usunięcia 
trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów 

w celu zapewnienia wykonania nakazu
Zgodnie z art. 26 ust. 4 uokik środki usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych 

interesów konsumentów w celu zapewnienia wykonania nakazu powinny być proporcjonalne 
do wagi i rodzaju naruszenia oraz konieczne do usunięcia jego skutków. Należy przyjąć, iż 
Prezes UOKiK, decydując o zastosowaniu środka, kieruje się kryterium proporcjonalności oraz 
konieczności (Namysłowska i Piszcz, 2017). 

Ustalając czy dany środek jest proporcjonalny, należy zastosować tzw. test proporcjonalności, 
który polega na wykazaniu czy podjęte działania są adekwatne i konieczne do osiągnięcia wy-
branego celu. Prezes UOKiK, w związku z treścią art. 26 ust. 3 uokik jest zobowiązany zachować 
16 orka.sejm.gov.pl/SUE8.nsf/Pliki-zal/1124-18.rtf/%24File/1124-18.rtf.
17 Ibidem. 
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niezbędną równowagę między interesem polegającym na uzyskaniu usunięcia trwających skut-
ków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów a interesem przedsiębiorcy, na którego nie 
można nakładać nadmiernych środków. 

Zastosowanie określonego środka w decyzji spełnia wymóg adekwatności z art. 26 ust. 4 
uokik, jeżeli jest on: 
1) adekwatny, czyli odpowiedni i uzasadniony w stosunku do praktyki naruszającej zbiorowe 

interesy konsumentów;
2) konieczny, czyli jego nałożenie znajduje uzasadnienie w potrzebie usunięcia skutków praktyki 

naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. 
Chociaż w doktrynie zauważa się, że wymóg konieczności stosowanych środków jest wbu-

dowany w wymóg proporcjonalności (Namysłowska i Piszcz, 2017).
W sytuacji, gdy jako podstawa zasądzenia rekompensaty publicznej znajduje zastosowanie 

art. 26 ust. 2 uokik, wówczas organ antymonopolowy jest zobligowany do wykazania, iż zastoso-
wanie określonego środka w decyzji spełnia wymóg proporcjonalności i adekwatności z art. 26 
ust. 4 uokik. Powyższy wymóg proporcjonalności i adekwatności zastosowanego środka ma za-
stosowanie także w przypadku, gdy zasądzenie rekompensaty publicznej następuje w oparciu 
o zobowiązanie przedsiębiorcy w decyzji wydanej na podstawie art. 28 ust. 1 uokik. Rekompensata 
publiczna jest bowiem środkiem usunięcia skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

VI. Podsumowanie
Najnowsze orzecznictwo Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe inte-

resy konsumentów18 ukazuje wzrost zainteresowania zastosowaniem rekompensaty publicznej. 
Z jednej strony, co należy uznać za jednoznacznie pozytywne, doprecyzowuje ono, w jakich oko-
licznościach rekompensata jest pożądanym – z punktu widzenia ochrony zbiorowych interesów 
konsumentów – środkiem. Z drugiej zaś – orzecznictwo to ukazuje jak istotna dla konsumentów 
jest rekompensata. Spadek znaczenia represyjnej funkcji kary w powiązaniu z potrzebą zapew-
nienia konsumentom realnej korzyści wynikającej z wydanej decyzji w sprawach praktyk narusza-
jących zbiorowe interesy konsumentów powoduje wzrost znaczenia środka usunięcia trwających 
skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, jakim jest rekompensata publiczna. 
Rekompensata publiczna, na tle innych elementów dodatkowych decyzji w sprawach praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, jawi się jako świadczenie materialne lub o cha-
rakterze niematerialnym. Niezależnie jednak o swojego charakteru jest realnym przysporzeniem 
po stronie konsumenta. 

Jednak nie jest to środek, którego zastosowanie przez Prezesa UOKiK jest dowolne. 
Rekompensata publiczna może być bowiem określona w decyzji zobowiązującej lub decyzji na-
kazującej. Jeżeli rekompensata publiczna ma służyć usunięciu trwających skutków naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów, wymaga wówczas od Prezesa UOKiK wykazania, iż dany 
środek jest proporcjonalny do wagi i rodzaju naruszenia oraz konieczny do usunięcia skutków 
praktyki. Zastosowanie rekompensaty publicznej jest możliwe wtedy, kiedy trwają skutki narusze-
nia zbiorowych interesów konsumentów i istnieje potrzeba ich usunięcia.

18 Zob. dec. Prezesa UOKiK z z 13.03.2018 r. RBG -4/2018 oraz decyzje wymienione w przypisie nr 21 i 22. 
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Streszczenie 
Choć dyrektywa 2005/29/WE nie przewiduje narzędzi indywidualnej ochrony konsumenta, ustawo-
dawca polski zdecydował się na ich wprowadzenie w art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym. Obecnie, w ramach Nowego ładu dla konsumentów, prawodawca unijny 
rozważa zmianę dyrektywy o nieuczciwych praktykach rynkowych przez nałożenie na ustawo-
dawców krajowych obowiązku zagwarantowania konsumentom cywilnoprawnych instrumentów 
ochrony indywidualnej, obejmujących co najmniej prawo do jednostronnego rozwiązania umowy 
i prawo do żądania odszkodowania. Osią opracowania jest przedstawienie głównych wątpliwo-
ści co do konstrukcji obowiązującej na gruncie polskim i propozycji unijnej. Celem analizy dog-
matycznej jest wskazanie rozwiązania de lege ferenda, które w możliwie najszerszym zakresie 
umożliwiałoby realizację celu dyrektywy.
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I. Model ochrony konsumenta przed nieuczciwymi 
praktykami rynkowymi w prawach polskim i unijnym

Ustawodawca polski w ramach aktu implementującego dyrektywę 2005/29/WE zdecydował 
się wprowadzić instrumenty indywidualnej ochrony konsumenta, nieprzewidziane w ramach dyrek-
tywy1. W doktrynie pojawiła się wątpliwość czy takie działanie nie stanowi przyjęcia ostrzejszych 
mechanizmów ochrony niż te wymagane przez prawo unijne (Jarosiński i Widła, 2009, s. 45–47). 
Zgodnie przyjęto, że wprowadzenie mechanizmów indywidualnej ochrony było dopuszczalne, 
ponieważ dyrektywa 2005/29/WE dopuszcza wdrożenie przez ustawodawców krajowych mecha-
nizmów ochrony indywidualnej w motywie 9 (Sieradzka, 2008, s. 237–238), albo ze względu na 
fakt, że instrumenty ochrony indywidualnej pozostają w ogóle poza zakresem regulacji dyrektywy 
(Jarosiński i Widła, 2009, s. 46). 

Legislator polski, decydując się na wprowadzenie mechanizmu ochronnego pozwalającego 
indywidualnemu konsumentowi na dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych z uwagi na zastoso-
wanie wobec niego nieuczciwej praktyki rynkowej, już w roku 2007 antycypował działania prawo-
dawcy unijnego. Wdrożenie analogicznych mechanizmów ochronnych jest obecnie rozważane na 
gruncie unijnym – w ramach nowego ładu prowadzone są prace mające na celu zmianę czterech 
dyrektyw UE chroniących interesy gospodarcze konsumentów2, w tym dyrektywy 2005/29/WE. 
Proponowany model jest w założeniu dwudzielny – obejmuje ochronę przez powództwa przed-
stawicielskie i w drodze powództw indywidualnych. 

Wprowadzenie powództwa przedstawicielskiego ma w założeniu przyczynić się do zabez-
pieczenia oraz egzekwowania interesów konsumentów, przede wszystkim zmniejszając liczbę 
sytuacji, w których indywidualni konsumenci rezygnują z dochodzenia rekompensaty przed sądami 
z powodu wysokich kosztów postępowania, zwłaszcza w przypadku roszczeń o niskiej wartości3. 
Nie utrudnia ono ani nie znosi dostępu indywidualnych konsumentów do wymiaru sprawiedliwości, 
a raczej ma ułatwić dochodzenie roszczeń powstałych wskutek zastosowania wobec konsumenta 
nieuczciwej praktyki rynkowej. 

Przepisy projektu dyrektywy dotyczącej powództw przedstawicielskich mają uzupełniać re-
gulację proceduralną w przypadku wysuwania konkretnych roszczeń przez indywidualnych kon-
sumentów4, a nie stanowić ich materialnoprawną podstawę. Powództwa o rekompensatę mogą 
być wytaczane przez indywidualnych konsumentów w ramach powództwa przedstawicielskiego 
na mocy tej dyrektywy lub w ramach innych mechanizmów dochodzenia roszczeń zbiorowych na 
mocy przepisów krajowych. Materialnoprawne podstawy roszczeń dochodzonych przez konsu-
mentów indywidualnie zagwarantować ma implementacja do porządków krajowych nowelizacji 
dyrektywy 2005/29/WE5, również zaproponowanej w ramach nowego ładu. 

1 Art. 12 ust. 1 ustawy z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 j.t.).
2 Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich; dyrektywa 98/6/WE w sprawie ochrony konsumenta przez 
podawanie cen produktów oferowanych konsumentom; dyrektywa 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych i dyrektywa 2011/83/UE 
w sprawie praw konsumentów. Większość zmian dotyczy dyrektyw 2005/29/WE (indywidualne środki ochrony konsumenta w razie stosowania nieuczci-
wych praktyk rynkowych) i 2011/83/UW (odstąpienie konsumenckie).
3 Postępowania indywidualne należą do rzadkości (Strzelecki, 2016, s. 64).
4 Motywy 34, 35, art. 10, 11 projektu dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchy-
lającej dyrektywę 2009/22/WE, COM (2018) 184 fi nal. 
5 Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu 
do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta, COM (2018) 185 fi nal.
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II. Cel ochronny indywidualnej
Roszczenia określone w art. 12 ust. 1 upnpr uzależnione są od dokonania nieuczciwej prak-

tyki rynkowej, statusu konsumenta osoby, wobec której praktyka ta została dokonana i naruszenia 
lub zagrożenia interesu tej osoby. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się: praktykę sprzecz-
ną z dobrymi obyczajami, która w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowa-
nie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie 
jej zawierania lub po jej zawarciu, w szczególności praktykę rynkową agresywną, wprowadzającą 
w błąd, a także stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk.

1. Zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym wymaga wystąpienia ograni-
czenia lub możliwości ograniczenia swobody wyboru przeciętnego konsumenta lub jego zacho-
wania względem produktu. Ustawa ta nakierowana jest na prewencję – uniezależnia ochronę od 
złożenia oświadczenia w warunkach ograniczających autonomię podmiotu chronionego. 

Zastosowanie znajduje wyłącznie kryterium obiektywne – należy ocenić czy w przypadku 
przeciętnego konsumenta ograniczenie swobody wyboru mogłoby wystąpić, bez znaczenia na-
tomiast pozostaje, czy rzeczywiście do wystąpienia takiego stanu doszło. Nie będzie zatem ba-
dany związek kauzalny pomiędzy działaniem mającym na celu zakłócenie procesu decyzyjnego 
a zachowaniem osoby, wobec której działanie zostało podjęte. Co do zasady roszczenia z art. 12 
ust 1 upnpr6 mogłyby przysługiwać konsumentowi również wtedy, gdy nie doszło do zaburzenia 
jego procesu decyzyjnego, natomiast post factum uznał on podjętą decyzję za nieoptymalną 
i stąd też chce uniknąć związanych z nią skutków prawnych. Ze względów słusznościowych takie 
rozwiązanie wydaje się uzasadnione – skoro przedsiębiorca dokonuje nieuczciwej praktyki rynko-
wej nie powinien być w tym zakresie chroniony kosztem osoby (pozbawienie roszczeń z art. 12 
ust. 1 upnpr), wobec której dokonuje naruszenia.

2. Ochrona interesu majątkowego konsumenta i pośrednia ochrona autonomii woli

Ochrona przewidziana w upnpr aktualizuje się, gdy tylko swoboda wyboru przeciętnego kon-
sumenta zostanie ograniczona lub będzie mogła zostać ograniczona. 

Czy można zatem przyjąć, że ustawodawca dąży do ochrony autonomii decyzyjnej konsu-
menta czy chroni wyłącznie jego interes majątkowy? W przypadku nieuczciwych praktyk rynko-
wych – zarówno w kontekście dyrektywy 2005/29, jak i implementującej ją ustawy – wskazuje się, 
że chroni ona bezpośrednio interesy ekonomiczne konsumenta przed skutkami decyzji podjętych 
pod wpływem nieuczciwych praktyk rynkowych. O ile jednak w dyrektywie 2005/29 w motywie 8 
znajduje się bezpośrednie odwołanie do interesu ekonomicznego konsumenta, o tyle w ustawie 
brakuje analogicznego doprecyzowania. Co więcej, ustawodawca unijny wyłącznie wskazuje, że 
regulacja ma na celu bezpośrednią ochronę interesu ekonomicznego, nie wykluczając pośrednie-
go objęcia ochroną również innych interesów. Dodatkowo, określa sytuacje, w których powstaje 
potrzeba ochrony, przez wskazanie elementów praktyki, które mogą ograniczać autonomię woli 
konsumenta, nie wpływają zaś negatywnie na jego sytuację majątkową. Ów majątkowy element 

6 Wyjątek może stanowić art. 12 ust. 1 pkt 4 upnpr.
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pojawia się dopiero na etapie formułowania roszczeń, które powstają w przypadku dokonania 
konkretnej nieuczciwej praktyki.

Ustawodawca polski, regulując instrumenty indywidualnej ochrony konsumenta, uzależnia po-
wstanie poszczególnych roszczeń od zagrożenia lub naruszenia interesu konsumenta. Wątpliwości 
budzi kwestia czy mowa tu wyłącznie o interesie majątkowym (tak: R. Stefanicki, 2009, s. 470; 
inaczej: Sieradzka, 2008, s. 237–239), czy też szerzej rozumianym interesie konsumenta, obej-
mującym np. także zachowanie autonomii woli – wolność od wpływu innych osób, wyłączającego 
świadome i dobrowolne podjęcie decyzji7.

Interesujący jest sposób, w jaki wykazuje się, że celem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczci-
wym praktykom rynkowym jest wyłącznie ochrona interesu majątkowego konsumenta. Interesem, 
który powinien podlegać ochronie przed stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych jest interes 
prawny konsumentów, rozumiany jako „określone potrzeby konsumenta, które zostały uznane 
przez ustawodawcę za godne ochrony”8. Równocześnie jednak „tylko stwierdzenie naruszenia 
interesu prawnego, znajdującego swoją podstawę w regulacjach upnpr, pozwala na uruchomienie 
instrumentów proceduralnych w niej zawartych w celu ich ochrony. (…) Powyższe pozwala na 
uznanie, że zamiarem ustawodawcy było wyspecyfi kowanie w upnpr tych praktyk przedsiębiorcy 
(działań i zaniechań), które są wymierzone w interesy ekonomiczne konsumentów oraz zapew-
nienie skutecznych i odpowiednich środków prawnych służących ich ochronie” (Sieradzka, 2008, 
s. 238–239). Tymczasem treść ustawy nie uzasadnia twierdzenia, że nieuczciwe praktyki rynkowe 
są wymierzone wyłącznie w interes majątkowy konsumenta.

Analiza krajowej i unijnej konstrukcji nieuczciwej praktyki rynkowej pozwala zauważyć, że 
elementem decydującym o zakwalifi kowaniu danej praktyki jako praktyki nieuczciwej jest możliwy 
jej wpływ na autonomię decyzyjną konsumenta. Przyjęcie, że uprawnienia określone w art. 12 
ust. 1 upnpr powstaną wyłącznie w przypadku naruszenia interesu majątkowego, powoduje, że 
zmuszenie konsumenta do zawarcia umowy sprzedaży produktu po cenie znacząco niższej niż 
cena rynkowa nigdy nie będzie uzasadniało powstania po stronie konsumenta roszczenia na 
gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, interes majątkowy konsumenta nigdy 
nie zostanie bowiem przez takie działanie naruszony. 

Dokonanie nieuczciwej praktyki rynkowej może skutkować bezpośrednio zagrożeniem lub 
naruszeniem interesów niemajątkowych – np. dóbr osobistych9. Jeśli ustawa krajowa przewiduje 
indywidualne środki ochrony konsumenta, przyznając mu konkretne roszczenia, to roszczenia te 
winny być odpowiednie dla ochrony dóbr, które zwykle mogą zostać zagrożone lub naruszone 
przez nieuczciwą praktykę rynkową. W katalogu art. 12 ust. 1 upnpr znalazły się zarówno roszcze-
nia o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Za roszczenie niemajątkowe można uznać 
roszczenie o zaniechanie stosowania praktyki czy roszczenie o złożenie jednokrotnego lub wielo-
krotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (Zakrzewski, 2018, s. 934)10.

 7 Tak w przypadku roszczenia o złożenie oświadczenia woli. (Oleksiewicz, 2013, Komentarz do art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym prak-
tykom rynkowym, pkt 4).
 8 Uchwała SN z dnia 13 lipca 2006 r., III SZP 3/06 (OSNP 2007/1-2/35).
 9 Np. wywoływanie wrażenia, że konsument nie może opuścić pomieszczeń przedsiębiorcy bez zawarcia umowy, uciążliwe i niewywołane działaniem 
albo zaniechaniem konsumenta nakłanianie do nabycia produktów przez telefon, faks, pocztę elektroniczną lub inne środki porozumiewania się na od-
ległość (w zakresie prawa prywatności). (Stefanicki, 2009, s. 486–487).
10 Na tle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji doktryna wskazuje, że roszczenie to może służyć do ochrony interesów osobistych i majątkowych 
(Szwaja i Tischner, 2007, s. 846). Wydaje się, że w sytuacji, gdy z tym roszczeniem występuje konsument, to, z uwagi na fakt, że przedmiotem roszcze-
nia jest podanie do publicznej wiadomości informacji prostujących obiegową opinię społeczną bądź też opinię pewnych grup o towarach, usługach czy 
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Podsumowując, choć co do zasady powstanie roszczeń wskazanych w art. 12 ust. 1 upnpr 
będzie uzależnione od zagrożenia lub naruszenia interesu majątkowego konsumenta, w niektó-
rych przypadkach uzasadnione będzie przyznanie wspomnianych roszczeń, gdy został naruszony 
jego interes niemajątkowy. W szczególności brak wpływu czy nawet korzystny wpływ na sytua-
cję majątkową konsumenta nie powinien automatycznie wykluczać możliwości żądania przezeń 
działań określonych w art. 12 ust. 1 upnpr, jeśli zastosowanie wobec niego nieuczciwej praktyki 
rynkowej wpłynęło lub mogło wpłynąć na jego autonomię decyzyjną.

Takie rozwiązanie uzasadnione jest ze względów słusznościowych i sprzyja zapobieganiu 
nieuczciwym praktykom rynkowym. Dopiero na następnym etapie weryfi kacji zasadności kierowa-
nia przeciwko przedsiębiorcy określonego roszczenia powinno badać się przesłanki dodatkowe, 
uzasadniające formułowanie tego konkretnego żądania (w przypadku np. kontynuacji praktyki 
– żądanie jej zaniechania, wyrządzenia szkody majątkowej – roszczenie odszkodowawcze przy-
bierające formę żądania zapłaty określonej sumy pieniężnej).

III. Realizacja funkcji ochronnej w ramach ustawy 
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

W art. 12 ust. 1 upnpr ustawodawca zamieścił katalog, zawierający pięć głównych typów 
roszczeń, przysługujących konsumentowi w przypadku zastosowania wobec niego nieuczciwej 
praktyki rynkowej i naruszenia lub zagrożenia jego interesu11. Konsument może wystąpić z rosz-
czeniem o zaniechanie praktyki (Sieradzka, 2006, s. 221 i n.), usunięcie skutków niedozwolonych 
działań, złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, naprawienie wyrzą-
dzonej szkody na zasadach ogólnych, zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony 
cel społeczny.

Jak wynika z literalnego brzmienia przepisu, roszczenia te co do zasady mogą być wysu-
wane nie tylko w celu wyeliminowania stanu naruszenia, lecz także, gdy interes konsumenta 
został wyłącznie zagrożony, o ile nieuczciwa praktyka rynkowa została dokonana. Czym innym 
są przesłanki ochrony (naruszenie lub zagrożenie interesu konsumenta dokonaną nieuczciwą 
praktyką rynkową), a czym innym mechanizm ochrony, który będzie mógł znaleźć zastosowanie 
w danym stanie faktycznym. W pierwszej kolejności zatem należy zawsze oceniać czy zrealizo-
wane są przesłanki powodujące aktywowanie ochrony przewidzianej w ustawie o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym, a dopiero następnie, który z przewidzianych mechanizmów 
ochronnych będzie mógł znaleźć zastosowanie w określonej sytuacji.

Pierwszą grupę roszczeń stanowią roszczenia o: zaniechanie praktyki, złożenie oświad-
czenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej 
na określony cel społeczny. Choć mogą one przysługiwać indywidualnemu konsumentowi, ich 
mechanizm nakierowany jest raczej na wywołanie skutków na płaszczyźnie nieindywidualnej – 
służą zapewnieniu ochrony szerszej rzeszy konsumentów. Ich przesłanki związane są wyłącznie 
z okolicznościami dotyczącymi podmiotu, w stosunku do którego są wysuwane – przedsiębiorcy.

przedsiębiorcy, brak będzie wpływu ekonomicznego spełnienia roszczenia na sytuację konsumenta. Stąd też w zakresie w jakim roszczenie to przysłu-
giwać będzie konsumentowi, będzie ono pozbawione charakteru majątkowego.
11 Inne roszczenia mogą przysługiwać konsumentowi na gruncie kodeksu cywilnego. (Sieradzka, 2008, s. 236).
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W przypadku roszczenia o zaniechanie praktyki wystarczy, że zostanie spełniona jedna 
z następujących przesłanek: 
1. czyn nieuczciwej praktyki rynkowej został dokonany; 
2. istnieje uzasadniona obawa wystąpienia nieuczciwej praktyki rynkowej, gdy istniejący stan 

zagraża lub narusza interes innego konsumenta, choć czyn nieuczciwej praktyki rynkowej 
nie został popełniony12; 

3. zachodzi niebezpieczeństwo ponowienia niedozwolonych działań, pomimo że stan narusze-
nia już ustał (Szwaja i in., 2000, s. 504). 
Roszczenie o zaniechanie praktyki uniezależnione jest ponadto od winy i wyrządzenia szko-

dy, co sprawia, że ocena realizacji przesłanek jego powstania będzie wymagała wyłącznie oceny 
elementów obiektywnych. Roszczenie to może pełnić funkcję czysto prewencyjną. 

Roszczenie o złożenie oświadczenia, uzależnione wyłącznie od dokonania czynu nieuczci-
wej praktyki rynkowej, wpisuje się w model ochrony przez informację. Ma umożliwiać konsumen-
tom pozyskiwanie informacji na temat stosowanych przez przedsiębiorcę nieuczciwych praktyk 
rynkowych i w ten sposób, z jednej strony, wspierać podejmowanie świadomych i racjonalnych 
wyborów przez wypieranie informacji nieprawdziwych z obiegu, a z drugiej zaś – oddziaływać na 
reputację podmiotu, który dopuścił się takiej praktyki, tym samym uzyskując też wymiar sankcji za 
niewłaściwe zachowanie rynkowe. Celem roszczenia jest wyłącznie usunięcie skutków naruszenia, 
a zatem niedopuszczalne jest, ażeby w jego treści znalazły elementy represyjne, np. zmierzają-
ce do upokorzenia przedsiębiorcy (Szpunar, 1979, s. 244). Jednak nawet bez takich stwierdzeń, 
sama konieczność publikacji tego typu oświadczenia będzie miała wpływ na kapitał reputacyjny 
przedsiębiorcy, gdyż wynika z przesądzenia o stosowaniu przez niego nieuczciwej praktyki ryn-
kowej, co stanowi działalność ocenianą negatywnie przez pozostałych uczestników obrotu.

Także roszczenie o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny 
ma przede wszystkim wymiar generalny. W praktyce jednak, skoro konsument nie może uzy-
skać dla siebie wymiernej korzyści na tej podstawie, a to on musiałby ponieść nakłady związane 
z postępowaniem sądowym i ryzyko związane z niekorzystnym dla niego zakończeniem sprawy, 
użyteczność tego przepisu może być ograniczona. Również w przypadku tego roszczenia brakuje 
dodatkowych przesłanek związanych z osobą poszkodowanego – wskazuje się natomiast, że dla 
jego zasądzenia konieczne jest, ażeby czyn przedsiębiorcy miał charakter zawiniony (Sieradzka, 
2008, s. 253; Stefanicki, 2009, s. 491–492). 

Druga grupa roszczeń obejmuje żądania, których realizacja wpływa przede wszystkim na 
indywidualną sytuację konsumenta. Równocześnie w ich przypadku bardzo wyraźne staje się na-
pięcie pomiędzy naciskiem kładzionym na prewencję i standaryzację a istotą odpowiedzialności 
za zachowanie – przede wszystkim tradycyjnym rozumieniem szkody i kauzalności.

1. Roszczenie o usunięcie skutków niedozwolonych działań

Z kolei roszczenie o usunięcie skutków niedozwolonych działań powstaje, jeśli zastosowanie 
nieuczciwej praktyki przyniosło pewne następstwa, niezależnie czy mają one charakter faktyczny, 
czy prawny, obejmują naruszenie czy wyłącznie zagrożenie określonego dobra. Owe następ-
stwa winny być negatywnie oceniane (Sieradzka, 2008, s. 240), choć brakuje dookreślenia czy 
12 Roszczenie powstaje zatem na etapie przygotowań do dokonania praktyki. (Tak: Barta i Markiewicz, 1994, s. 164; odmiennie: Sieradzka, 2006, s. 224).
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wystarczy subiektywna niekorzystność – w oczach konkretnego konsumenta skutek ów jest dlań 
niekorzystny, czy musi być ona obiektywnie rozpoznawalna – następstwa praktyki mogą zostać 
uznane za negatywne przez niezależnego obserwatora. Istotą żądania jest przywrócenie przez 
przedsiębiorcę stanu sprzed naruszenia lub zagrożenia spowodowanego czynem niedozwolonym. 
Ustawodawca uniezależnia w ten sposób powstanie tego roszczenia od wyrządzenia szkody, w jej 
miejscu umieszczając kategorię szerszą. Nie jest to roszczenie odszkodowawcze, co przemawia 
przeciwko uznaniu za przesłankę jego powstania uszczerbku o charakterze majątkowym czy 
niemajątkowym po stronie konsumenta. Elementem konstrukcyjnym jest związek przyczynowy 
pomiędzy zastosowaniem nieuczciwej praktyki rynkowej a jej skutkiem. Jak jednak wyznaczyć 
zakres skutków nieuczciwej praktyki rynkowej w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 upnpr?

Roszczenie usunięcia skutków może obejmować żądanie czynnego zachowania przedsiębior-
cy, które doprowadzi do usunięcia następstw nieuczciwych praktyk rynkowych. W konsekwencji 
żądania formułowane na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 upnpr mogą w znacznej mierze pokrywać 
się z żądaniami formułowanymi na gruncie pkt 4 ust. 1 art. 12 upnpr (roszczenia odszkodowaw-
cze) (Włodarska-Dziurzyńska, 2009, s. 97). 

Oznaczałoby to, że konsument może wysuwać te same żądania, powołując się na jedną 
z dwóch podstaw prawnych, przy czym w przypadku pierwszej z nich przesłanki zostały określone 
ogólnie – wystarczające jest wystąpienie skutku praktyki13, natomiast przy drugiej wymagana jest 
realizacja rygorystycznie określonych przesłanek14. Takie rozwiązanie jest nieracjonalne. Jeśli ten 
sam skutek można osiągnąć przy spełnieniu mniej i bardziej rygorystycznych wymogów natural-
nym jest, że druga z podstaw roszczenia nie będzie powoływana – jej ustanawianie w ramach 
tego samego aktu byłoby pozbawione sensu. 

Ustawodawca, rozbijając roszczenia konsumenta na samoistne roszczenie o usunięcie skut-
ków praktyki i podporządkowane regułom ogólnym roszczenie odszkodowawcze, nie uprawnił 
go do wyboru czy dochodzić realizacji roszczenia odszkodowawczego przy zachowaniu reżimu 
odszkodowawczego, czy poza nim. Celem roszczenia jest nie tyle usunięcie skutków zastosowa-
nia nieuczciwej praktyki rynkowej, ile raczej przywrócenie stanu poprzedniego – sprzed jej zasto-
sowania (Ignatowicz, 1977, s. 533 i n.). Zgodne z założeniem racjonalnego ustawodawcy należy 
przyjąć, że dążył on do zagwarantowania konsumentowi ochrony zarówno w zakresie roszczeń 
nierestytucyjnych, jak i typowych roszczeń o charakterze odszkodowawczym. W przypadku tych 
pierwszych właściwą podstawą jest pkt 2 ust. 1 art. 12 upnpr, drugich zaś – pkt 4 ust. 1 art. 12 upnpr.

2. Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych

Charakter roszczenia o naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szcze-
gólności charakter żądania unieważnienia umowy określonego w pkt 4 ust. 1 art. 12 upnpr, jest 
sporny. W doktrynie pojawiły się dwa odmienne stanowiska. Według pierwszego ustawodawca 
w rzeczywistości zamierzał wprowadzić w pkt 4 ust. 1 art. 12 upnpr dwa odrębne instrumenty: 
roszczenie odszkodowawcze oraz uprawnienie do żądania unieważnienia umowy (Grochowski, 
2009; Szwaja i Tischner, 2007, s. 1121; Michalak, 2008, s. 124). Zwolennicy tego ujęcia wska-
zują, że roszczenie o unieważnienie umowy nie stanowi postaci roszczenia odszkodowawczego 

13 Art. 12 ust. 1 pkt 2 upnpr.
14 Art. 12 ust. 1 pkt 4 upnpr.
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(Grochowski, 2009, s. 60). W innym przypadku ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym wprowadzałaby nowy reżim odpowiedzialności, łączący elementy naprawienia szkody 
oraz bezpodstawnego wzbogacenia z żądaniem unieważnienia umowy przez sąd (Grochowski, 
2009, s. 60). Konsekwencją tego poglądu jest to, że roszczenie o unieważnienie umowy nie 
przedawnia się.

Drugi z podglądów bazuje na założeniu, że możliwość żądania rozwiązania umowy stanowi 
formę przywrócenia stanu poprzedniego i należy je uznać za specyfi czne roszczenie odszkodo-
wawcze15. Jego celem jest doprowadzenie do analogicznego stanu rzeczy, jak gdyby czynność 
dokonana przez konsumenta pod wpływem nieuczciwej praktyki rynkowej w ogóle nie doszła do 
skutku16. Obejmuje ono zatem zniweczenie umowy i zwrot poniesionych w związku z jej zawar-
ciem kosztów, jak przy culpa in contrahendo (Targosz, 2012, s. 166). 

Przesłanki powstania roszczenia odszkodowawczego na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 4 upnpr 
obejmują (Sieradzka, 2008, s. 249): 
1) dokonanie nieuczciwej praktyki rynkowej; 
2) wystąpienie szkody o charakterze majątkowym lub niemajątkowym; 
3) stosowanie przez przedsiębiorcę nieuczciwej praktyki rynkowej; 
4) związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem wyrządzającym szkodę a zaistniałą szkodą; 
5) wina po stronie pozwanego przedsiębiorcy jako sprawcy nieuczciwej praktyki rynkowej.

Interpretacja przesłanki winy17 nie jest sporna. Wątpliwości natomiast pojawiają się co do 
rozumienia pojęcia „szkody” na gruncie niniejszego przepisu. Obejmuje ono co do zasady szkodę 
materialną, ale nie należy wykluczać kompensacji także szkody niematerialnej (Sieradzka, 2008, 
s. 250; Gadek, 2004, s. 647–654, s. 638 i n.). W kontekście prawa polskiego wskazuje się, że 
o ile naprawienie szkody majątkowej stanowi obowiązek ogólny, to obowiązek zadośćuczynienia 
powstaje wyłącznie, gdy został wyraźnie przewidziany przez przepis szczególny (Bieniek, 2009, 
s. 597 i n.). Powstanie prawnie relewantnej szkody niematerialnej związane jest z naruszeniem 
dóbr osobistych (o objęciu pojęciem „szkody” także uszczerbku niematerialnego: Panowicz-Lipska, 
1975, s. 35; Kaliński, 2009, s. 91–93). Równocześnie jednak należy zauważyć, że w prawie unij-
nym przez pojęcie „szkody” rozumie się szkodę materialną i niematerialną. Co do zasady, jeśli 
akt unijny przewidujący harmonizację maksymalną nakłada na państwa członkowskie obowiązek 
zapewnienia, by osobie przysługiwało uprawnienie do żądania naprawienia szkody, w implemen-
tacji należałoby zastrzec uprawnienie do żądania nie tylko odszkodowania, lecz także zadość-
uczynienia za krzywdę. 

W dyrektywie 2005/29WE ustawodawca unijny nie nakłada na państwa członkowskie obo-
wiązku zagwarantowania osobom, w stosunku do których zostały zastosowane nieuczciwe 
praktyki rynkowe, prawa do dochodzenia naprawnienia wywołanej ich zastosowaniem szkody. 
Stąd też nie ma przesłanek, by w ramach wykładni prounijnej przez pojęcie „szkody”, w przepi-
sie niestanowiącym implementacji regulacji unijnej, rozumieć szkodę majątkową i niemajątkową. 
Wprowadzenie do dyrektywy 2005/29WE instrumentów indywidualnej ochrony przez dodanie 
15 Jest to obecnie pogląd większościowy. (Ohanowicz, 1971, s. 184; Jarosiński i Widła, 2009, s. 45–47; Oleksiewicz, 2013, pkt 6, LEX 9532; Sieradzka, 
2008, s. 252; Włodarska-Dziurzyńska, 2009, s. 103; Targosz, 2012, s. 166–167).
16 O możliwości żądania rozwiązania umowy jako formy restitutio naturalis w orzecznictwie niemieckim w kontekście culpa in contrahendo: wyr. BGH, 
26.09.1997, V ZR 29/96, NJW 1998, s. 302; wyr. BGH, 19.12.1997, V ZR 112/96, NJW 1998, s. 898; wyr. BGH, 4.07.2002, IX ZR 153/01, NJW 2002, 
2774 (zob. Rieble, 2003, s. 137–157 i literatura tam powołana).
17 Winę ocenia się przy uwzględnieniu wysokiego miernika należytej staranności (profesjonalista) (Włodarska-Dziurzyńska, 2009, s. 104).
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art. 11a w brzmieniu zaproponowanym w projekcie dyrektywy modernizującej, będącej częścią 
nowego ładu, może przemawiać za koniecznością modyfi kacji rozumienia pojęcia „szkody” na 
gruncie przepisów implementujących dyrektywę przez przyjęcie, że obejmuje ona jednakowo 
szkodę materialną i niematerialną. 

Czy zatem szkodą może być samo zawarcie umowy? Byłoby to dopuszczalne, gdyby zawar-
cie umowy było dla konsumenta ekonomicznie niekorzystne (Targosz, 2012, s. 166–167). Inne 
ujęcie jest nie do pogodzenia z koncepcją szkody. Jeśli umowa jest dla konsumenta ekonomicznie 
korzystna (np. wartość rzeczy sprzedanej jest wyższa niż zapłacona cena), to naprawienie szko-
dy in natura prowadziłoby do poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy będącego sprawcą 
szkody kosztem konsumenta, który wskutek zaspokojenia roszczenia odszkodowawczego zo-
stałby zubożony. 

Przyjęcie tego poglądu prowadzi jednak do swoistego paradoksu. Do jego ilustracji warto 
posłużyć się następującym przykładem: przedsiębiorca przez zastosowanie agresywnej praktyki 
rynkowej zmusza konsumenta do zawarcia obiektywnie bardzo korzystnej umowy. Jeśli przyjąć, 
że konieczne jest, by niekorzystność skutków zastosowania względem konsumenta nieuczciwej 
praktyki rynkowej była obiektywnie rozpoznawalna, konsument nie mógłby żądać unieważnienia 
umowy, bo obiektywnie odniósł korzyść. 

Taka interpretacja nie umożliwiałaby przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, 
a wyłącznie pozwalałaby konsumentom uniknąć szkód przez nie wywołanych – co nie daje się po-
godzić z funkcją prewencyjną regulacji. Subiektywne przekonanie konsumenta o tym, że zawarcie 
umowy stanowi szkodę, niezależnie od jej obiektywnego wpływu na jego sytuację ekonomiczną, 
mogłoby być uznane za wystarczające z uwagi sankcyjny charakter roszczenia o unieważnienie 
umowy. Przyjęcie takiej szerokiej koncepcji szkody może prowadzić do uznania za szkodę ograni-
czenia lub potencjalnego naruszenia autonomii decyzyjnej konsumenta przez nieuczciwą praktykę 
rynkową. Problem ten rozważany był już w orzecznictwie niemieckim18. Przyjęcie subiektywnego 
rozumienia pojęcia szkody prowadzi do jej konstruowania przez odwołanie do woli wewnętrznej, 
w oderwaniu od elementów obiektywnych. 

Tym samym należy uznać, że zawarcie umowy może stanowić szkodę, gdy:
1) świadczenie konsumenta jest warte więcej niż świadczenie przedsiębiorcy,
2) świadczenia stron są tej samej lub porównywalnej wartości,
3) świadczenie konsumenta jest warte mniej niż świadczenie przedsiębiorcy, 

wyłącznie, jeżeli zawarcie umowy jest obiektywnie niekorzystne dla konsumenta z uwagi na 
jego sytuację. Przy ocenie czy zawarcie umowy stanowi szkodę, należy zatem cały czas zachować 
miernik obiektywny, ale rozszerzyć zakres okoliczności branych pod uwagę w ramach tej oceny 
tak, by uwzględnić także elementy niezwiązane z treścią umowy, a dotyczące sytuacji konsumenta.

Równocześnie jednak znajdujące się w przepisie odesłanie do ogólnych zasad restytucji 
wskazuje, że intencją ustawodawcy polskiego było zagwarantowanie tradycyjnego w prawie pol-
skim rozumienia przesłanek roszczeń odszkodowawczych, przysługujących konsumentowi na 
gruncie pkt 4 ust. 1 art. 12 upnpr. Tym samym zarówno rozszerzanie pojęcia „szkody”, jak i jej 
subiektywne ujęcie wydają się w świetle obecnego brzmienia regulacji nieuprawnione. 

18 Wyr. BGH, 26.09.1997, V ZR 29/96, NJW 1998, s. 302.
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Dodatkowo, skoro przesłanką powstania roszczenia jest wystąpienie szkody, to należy uznać, 
że jest to jedyne roszczenie w ramach art. 12 ust. 1 upnpr, które jest uzależnione od naruszenia 
określonego dobra, a nie wyłącznie powstania stanu zagrożenia (Sieradzka, 2008, s. 249). 

Kolejną przesłanką powstania roszczenia na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 4 upnpr jest stosowanie 
przez przedsiębiorcę nieuczciwej praktyki rynkowej. Czy wystarczające dla stwierdzenia realizacji 
tej przesłanki jest jednorazowe zastosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej? Zasadnym wydaje 
się przyjęcie, że konsument nie musi udowadniać stosowania przez przedsiębiorcę danej prak-
tyki, wystarczy by wykazał, że została ona zastosowana wobec niego (Grochowski, 2009, s. 64; 
odmiennie: Michalak, 2008, s. 59). Za przyjęciem takiej wykładni przemawia zarówno literalne 
brzmienie przepisu (w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej), jak i dążenie ustawodawcy 
do nienakładania na konsumenta nadmiernych utrudnień dowodowych19.

Należy także zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem wyrządzają-
cym szkodę a zaistniałą szkodą. Zgodnie z zasadą ogólną art. 361 k.c., przy badaniu związku 
przyczynowego w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy pomiędzy kolejnymi zdarzeniami 
istnieją obiektywne powiązania. Weryfi kacja istnienia związku przyczynowego jest dwustopnio-
wa: pierwszym etapem jest test conditio sine qua non, drugim zaś określenie czy wystąpienie 
danego skutku mieści się w zakresie normalnego związku przyczynowego. Wątpliwości pojawiają 
się już podczas określania czy pierwszy fakt był koniecznym warunkiem wystąpienia drugiego. 
Zastosowanie powyższego testu bez modyfi kacji powoduje, że roszczenie nie powstanie, jeśli 
konsument podjął decyzję wskutek niezakłóconego procesu decyzyjnego, a nie pod wpływem nie-
dozwolonej praktyki rynkowej. Wówczas, nawet jeśli zastosowanie tej praktyki może zniekształcić 
zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta, konsument byłby pozbawiony możliwości żąda-
nia np. przywrócenia stanu poprzedniego, gdyż w stosunku do niego zastosowanie nieuczciwej 
praktyki rynkowej nie przyniosłoby zamierzonego przez przedsiębiorcę skutku.

Taka interpretacja nie pozwala na realizację celu prewencyjnego regulacji. Konsument już 
w chwili zastosowania względem niego nieuczciwej praktyki rynkowej, w momencie, gdy wystąpił 
przynajmniej stan zagrożenia jego interesu, powinien być w stanie podjąć działania mogące do-
prowadzić zarówno do zaniechania stosowania praktyki, jak i usunięcia jej skutków. Prewencyjny 
charakter regulacji uzależniony jest od tego, by uprawnienia uczestników obrotu, pozwalające na 
zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych, powstawały już w chwili, gdy możliwy staje się ich 
negatywny wpływ. Ażeby ten cel mógł zostać osiągnięty, należy przyjąć, że do powstania upraw-
nień po stronie konsumenta wystarczy, że obiektywnie oceniając sprawę, dana praktyka może 
wywołać określony skutek. 

Badanie, czy w konkretnym przypadku działanie konsumenta było wynikiem zastosowania 
wobec niego nieuczciwej praktyki rynkowej, będzie sprzeczne z istotą mechanizmu ochronnego. 
Jego szczególny charakter polega bowiem na standaryzacji ochrony: uzależnieniu jej od realiza-
cji przesłanek o charakterze wyłącznie obiektywnym – praktyka może zniekształcać zachowanie 
rynkowe przeciętnego konsumenta. Dążenie ustawodawcy do standaryzacji ochrony przejawia 

19 Wyrazem art. 13 upnpr, w którym ustawodawca unijny decyduje się na przerzucenie ciężaru dowodu co do charakteru praktyki rynkowej mogącej 
wprowadzać w błąd. W projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym reguła ta obejmowała również na praktyki agresywne 
(Stefanicki, 2009, passim).
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się tu przez użycie słowa może (oderwanie od warunku sine qua non) i wskazanie, że punktem 
odniesienia ma być model przeciętnego konsumenta, nie zaś konkretna osoba.

Należałoby zatem przyjąć, że podczas określania skutków zastosowania wobec konsumenta 
nieuczciwej praktyki rynkowej, powinno się brać pod uwagę wyłącznie normalny zakres skutków 
jej zastosowania, bez weryfi kacji czy w danym stanie faktycznym ów skutek wystąpił rzeczywi-
ście dlatego, że zastosowano nieuczciwą praktykę rynkową. Wystarczające do stwierdzenia, że 
pomiędzy zastosowaniem nieuczciwej praktyki rynkowej a powstałą szkodą zachodzi związek 
przyczynowy powinno być wykazanie, że dana szkoda stanowi normalne następstwo zastosowa-
nia tejże praktyki. Jeśli zatem normalnym następstwem zastosowania względem osoby starszej, 
schorowanej (do takiego konsumenta skierowana jest działalność przedsiębiorcy) agresywnej prak-
tyki rynkowej, polegającej na spowodowaniu stanu bardzo silnego wzburzenia, będzie gwałtowne 
pogorszenie się stanu zdrowia tej osoby, to nawet jeśli bezpośrednią przyczyną pogorszenia było 
inne zdarzenie, mające miejsce w tym samym czasie, to roszczenie konsumenta o naprawienie 
szkody na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 upnpr powstanie20. Osoba dopuszczająca się zachowania 
niezgodnego z porządkiem prawnym, w szczególności naruszającego lub mogącego naruszyć in-
teres innej osoby, powinna liczyć się z konsekwencjami związanymi z ewentualnym uszczerbkiem.

W świetle obecnego art. 12 ust. 1 pkt 4 upnpr, zawierającego odwołanie do ogólnych zasad 
restytucji, owa modyfi kacja rozumienia związku przyczynowego, choć zgodna z poczuciem słusz-
ności i pozwalająca na pełniejszą realizację funkcji prewencyjnej regulacji, jest niedopuszczalna. 

Warto zwrócić tu także uwagę na explicite wymienioną w przepisie szczególną postać rosz-
czenia odszkodowawczego, a mianowicie żądanie unieważnienia umowy. W doktrynie brakuje 
zgody co do charakteru prawnego tego roszczenia. Według A. Michalaka (2008, s. 123–124) 
przepis art. 12 ust. 1 pkt 4 nie stanowi samodzielnej podstawy materialnoprawnej stwierdzenia 
nieważności, ma wyłącznie charakter proceduralny21. Żądanie unieważnienia umowy zawartej 
pod wpływem nieuczciwej praktyki rynkowej jest dopuszczalne wyłącznie, gdy zrealizowane zo-
staną przesłanki nieważności na podstawie przepisów ogólnych22. Prowadzi to do wniosku, że by 
konsument mógł domagać się w ramach roszczeń odszkodowawczych stwierdzenia nieważności 
umowy, to rzeczona nieważność musi wynikać z innego przepisu prawa23. 

Takie rozumowanie mogłoby być uznane za dopuszczalne wyłącznie, gdyby stwierdzić, że 
roszczenie o unieważnienie umowy, o którym mowa w pkt 4 ust. 1 art. 12 upnpr, jest oddzielnym 
typem roszczenia, nie zaś jedną z postaci roszczenia o naprawnienie szkody. Jednak i wówczas 
błędne jest uzależnianie żądania unieważnienia od zajścia przesłanek nieważności z mocy prawa 
(Włodarska-Dziurzyńska, 2009, s. 101). Takie ujęcie jest błędne – roszczenie o unieważnienie 
umowy stanowi bowiem w tym przypadku element roszczenia odszkodowawczego w postaci 
restitutio naturalis i jego podstawę, jeśli nawet przyjąć tezę o niesamodzielności art. 12 ust. 1 
pkt 4 upnpr, stanowić będzie art. 363 § 1 k.c. (Włodarska-Dziurzyńska, 2009, s. 103).

20 Oczywiście nie będzie to oznaczać, że konsument będzie mógł uzyskać dwukrotnie naprawienie tej samej szkody.
21 Odmiennie R. Stefanicki, który twierdzi, że przepis ów stanowi samodzielną podstawę normatywną unieważnienia umowy, nie uzasadniając jednak 
w sposób wyczerpujący swojego stanowiska. Wskazuje jedynie, że powoduje ono konsekwencje takie jak odstąpienie od umowy (Stefanicki, 2009, 
s. 484–485).
22 A. Michalak wskazuje wyłącznie podstawy prawne przewidujące bezwzględną nieważność – art. 58 lub art. 82 k.c.
23 Jednak wówczas ustanowienie takiej normy świadczyłoby o braku racjonalności ustawodawcy, który na gruncie art. 58, 82, 83 k.c. przesądza o nie-
ważności czynności z mocy prawa. Przyznawanie roszczenia o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 jest bezcelowe, chyba że to 
stwierdzenie nieważności miałoby wyłącznie charakter deklaratoryjny. Jednak i wtedy taki dodatkowy przepis nie byłby konieczny, skoro w art. 189 k.p.c. 
ustawodawca stwierdza, że osoba może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.
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IV. Projekt zmian w dyrektywie 2005/29/WE – wdrożenie instrumentów 
indywidualnej ochrony

We wniosku z dnia 1 kwietnia 2018 r. postuluje się wprowadzenie do dyrektywy 2005/29/WE 
art. 11a w następującym brzmieniu:
1. Poza określonym w art. 11 wymogiem zapewnienia odpowiednich i skutecznych środków 

w celu zapewnienia zgodności, państwa członkowskie zapewniają, aby konsumenci, którzy 
doznali uszczerbku w wyniku nieuczciwych praktyk handlowych, mieli również dostęp do 
umownych i pozaumownych środków prawnych w celu usunięcia wszelkich skutków takich 
nieuczciwych praktyk handlowych zgodnie z przepisami krajowymi. 

2. Umowne środki prawne obejmują co najmniej prawo do jednostronnego rozwiązania umowy 
przez konsumenta. 

3. Pozaumowne środki prawne obejmują co najmniej prawo do odszkodowania za szkodę po-
niesioną przez konsumenta.
Proponowane rozwiązanie pozostawia krajom członkowskim szeroki zakres swobody podczas 

jego implementacji. Równocześnie ma podobny kształt do tego wprowadzonego już w porządku 
polskim podczas implementacji dyrektywy 2005/29/WE w art. 12 ust. 1 upnpr.

W art. 12 ust. 1 pkt 4 upnpr ustawodawca polski zawarł podstawę do domagania się od-
szkodowania – wśród postaci roszczenia odszkodowawczego explicite wymieniając roszczenie 
o przywrócenie stanu poprzedniego przez unieważnienie umowy. Ustawodawca unijny natomiast 
wyróżnia umowne środki prawne (ang. contractual remedies, hiszp. medidas correctoras con-
tractuales, niem. Vertragliche Rechtsbehelfe), wśród których wymienia prawo do jednostronnego 
rozwiązania umowy i środki pozaumowne (ang. non-contractual, hiszp. medidas correctoras no 
contractuales, niem. Außervertragliche Rechtsbehelfe), które mają objąć co najmniej prawo do 
odszkodowania. Wydaje się, że środki umowne należy w tym kontekście rozumieć szeroko, jako 
środki prawne mające związek z bytem prawnym umowy, nie zaś wyłącznie te zagwarantowane 
w umowie, natomiast środki poza kontraktowe można by utożsamiać z roszczeniami niemają-
cymi bezpośredniego związku z trwaniem umowy, a np. z powstałą szkodą. Tym samym nie ma 
przeszkód, aby roszczenie odszkodowawcze powstało, gdy:
a) umowa nie została zawarta, ale konsument doznał uszczerbku z powodu zastosowania nie-

uczciwej praktyki rynkowej, np.: w celu zawarcia umowy konsument ponosi koszty podróży do 
określonego miejsca, w którym dowiaduje się, że zastosowana wobec niego została praktyka 
wprowadzająca w błąd, wobec czego rezygnuje z zawarcia umowy;

b) umowa została zawarta, ale była dla konsumenta ekonomicznie niekorzystna (Twigg-Flesner, 
2018, s. 5, 6).
Równocześnie zobowiązanie państw członkowskich do wdrożenia środków ochrony o cha-

rakterze kontraktowym i pozakontraktowym umożliwi poszkodowanym przez zastosowanie nie-
uczciwej praktyki rynkowej dochodzenie naprawienia szkody nie tylko od drugiej strony umowy, 
lecz także od innych osób, odpowiedzialnych za zastosowanie praktyki (Twigg-Flesner, 2018, s. 5). 

Główna rozbieżność pomiędzy obecnie obowiązującym na gruncie polskim rozwiązaniem 
a propozycją unijną dotyczy kwalifi kacji czynności pozwalającej konsumentowi na zniesienie 
bytu prawnego umowy. Przez ustanowienie podziału na środki ochrony umowne i pozaumowne 
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ustawodawca unijny wskazuje, że uprawnienie do zniesienia bytu prawnego umowy nie powinno 
być rozumiane jako instrument ochrony o charakterze odszkodowawczym – w tym zakresie wi-
doczna staje się rozbieżność pomiędzy projektem a regulacją polską. 

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu w polskiej wersji językowej konsument powinien 
mieć prawo do jednostronnego rozwiązania umowy – jednak polskie prawo cywilne nie zna takiej 
konstrukcji. Porównanie różnych wersji językowych (ang. to unilaterally terminate the contract, 
hiszp. rescindir unilateralmente el contrato, niem. einseitig kündigen) prowadzi raczej do wniosku, 
że celem ustawodawcy było wyłącznie umożliwienie konsumentowi zniesienia bytu prawnego 
stosunku prawnego przez przyznanie mu stosownego uprawnienia, dopuszczalnego w ramach 
systemu prawa krajowego. Tutaj rozważać można by było przyznanie konsumentowi ustawowego 
prawa do odstąpienia bądź do wypowiedzenia umowy (Machnikowski, 2009, s. 149–150). Czy 
skutkiem skorzystania z uprawnienia winno być zakończenie stosunku zobowiązaniowego (wy-
wołanie skutku na przyszłość) czy doprowadzenie do stanu, jak gdyby umowa w ogóle nie została 
zawarta (Olejniczak, 2014, pkt 8; Kocot i Kondek, 2014, s. 4)? 

Wydaje się, że przyznanie uprawnienia do wypowiedzenia umowy byłoby skutecznym 
środkiem ochrony wyłącznie w przypadku zobowiązań ciągłych. Konsument mógłby zakończyć 
stosunek zobowiązaniowy, nawiązany wskutek zastosowania nieuczciwej praktyki rynkowej, za-
chowując to, co już otrzymał od drugiej strony, zasadniczo bez konieczności dodatkowych rozli-
czeń. Skorzystanie uprawnienia do odstąpienia od umowy pociąga za sobą konieczność zwrotu 
świadczeń, co z perspektywy konsumenta może nie być optymalne. 

Uprawnienie do wypowiedzenia umowy nie daje jednak konsumentowi właściwie żadnej 
ochrony w przypadku umów, które polegają na jednorazowym świadczeniu i zostały już wykona-
ne24. W tej sytuacji odpowiednim narzędziem ochrony mogłoby być uprawnienie do odstąpienia od 
umowy (nt. możliwych implikacji skorzystania z prawa odstąpienia: Kocot i Kondek, 2014, s. 7–8).

Najbardziej korzystnym dla podmiotu chronionego rozwiązaniem byłoby zatem zagwaranto-
wanie mu prawa zarówno do odstąpienia od umowy, jak i do jej wypowiedzenia. 

Warto zauważyć, że w kontekście obecnie obowiązującej regulacji polskiej, jak również pro-
pozycji unijnej pojawiają się te same pytania. Czy możliwość skorzystania z ochrony powinna 
pojawiać się niezależnie od tego, czy zastosowanie przez przedsiębiorcę praktyki mającej cha-
rakter nieuczciwej praktyki rynkowej było zamierzone (Twigg-Flesner, 2018, s. 6)? Czy wystarczy 
potencjalny wpływ na proces decyzyjny przeciętnego konsumenta, czy konieczne jest wykazanie, 
że w konkretnym stanie faktycznym nieuczciwa praktyka rynkowa miała znaczący wpływ na pod-
jętą przez daną osobę decyzję? Czy możność skorzystania z uprawnienia do zniweczenia umowy 
powinna być ograniczona w czasie? Jeśli tak, to czy ustanowienie terminu na skorzystanie z tego 
uprawnienia powinno zostać pozostawione poszczególnym państwom? Jak należy wyznaczyć 
zakres roszczeń odszkodowawczych, w szczególności w kontekście związku przyczynowego 
i charakteru uszczerbku (materialny, niematerialny)? 

24 Por. rozważania dot. dopuszczalności rozwiązania wykonanej umowy sprzedaży nieruchomości: uchwała SN 30.11.1994, III CZP 130/94 (OSNC 
1995/3/42 z glosą krytyczną: Drozd, 1995, s. 109).
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V. Postulaty

Skoro ustawodawcy zarówno polski, jak i europejski dążą do standaryzacji ochrony indywidu-
alnej konsumenta, to czy nie należałoby rozważyć dopuszczenia standaryzacji nie tylko przesłanek, 
lecz także sankcji. Formułując postulaty zmian, warto odnieść się do propozycji M. Grochowskiego, 
który choć nietrafnie przyjmuje, że roszczenie unieważnienia umowy nie stanowi roszczenia od-
szkodowawczego, proponuje ciekawą koncepcję co do przesłanek wystąpienia z przedmiotowym 
roszczeniem (Grochowski, 2009, s. 64). Podstawą unieważnienia umowy mógłby być negatywny 
wynik testu na nieuczciwą praktykę rynkową w odniesieniu do wskazanego przez konsumenta 
zachowania przedsiębiorcy. Jeśli zachowanie przedsiębiorcy stanowiło nieuczciwą praktykę ryn-
kową i naruszyło interes konsumenta, ten ostatni powinien być zawsze uprawniony do żądania 
unieważnienia umowy (Włodarska-Dziurzyńska, 2009, s. 105). 

Taka standaryzacja minimalnego wymiaru żądania odszkodowawczego, pozwalająca w rze-
czywistości uciec od badania wysokości, a nawet wystąpienia szkody przy dokonaniu określonego 
naruszenia nie byłaby mechanizmem nieznanym prawu prywatnemu. Podobny instrument przewi-
duje prawo autorskie w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b: uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe 
zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa naprawienia wyrządzonej 
szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku 
gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego do-
chodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. 

Rezygnacja z badania elementów indywidualnych byłaby uzasadniona w kontekście relacji 
masowych. Pozostaje pytanie, czy takie rozszerzenie odpowiedzialności nie jest zbyt obciążające 
dla przedsiębiorcy. Wydaje się, że jeśli ktoś narusza reguły ogólne w celu zmuszenia drugiej strony 
do zawarcia umowy, zagwarantowanie tej drugiej stronie uprawnienia do żądania zniesienia jej 
bytu prawnego zawsze będzie proporcjonalne.

Żadne z roszczeń składających się na mechanizm indywidualnej ochrony konsumenta przed 
nieuczciwymi praktykami rynkowymi nie powinno być uzależnione od tego czy nieuczciwa prak-
tyka rynkowa rzeczywiście wpłynęła na zachowanie indywidualnego konsumenta. Wystarczająca 
winna być obiektywna możliwość deformacji zachowania konsumenta. Ochroną zatem należy 
objąć także te osoby, których autonomia woli nie zostaje naruszona, ale z uwagi na negatywnie 
oceniane zachowanie drugiej strony przyznane powinny im zostać analogiczne uprawnienia, jak 
gdyby do tego naruszenia doszło. 

Najprostszym i w zasadzie najkorzystniejszym dla konsumenta rozwiązaniem byłoby przyznanie 
mu uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej z przedsiębiorcą stosującym względem niego 
nieuczciwą praktykę rynkową. Przyznanie tego typu uprawnienia nie powinno być uzależnione 
od poniesienia przez konsumenta rzeczywistej szkody, a wystarczające powinno być stwierdze-
nia, że zawarcie umowy jest obiektywnie niekorzystne dla konsumenta z uwagi na jego sytuację. 

Powyższe rozwiązanie wydaje się szczególnie uzasadnione, gdy przedsiębiorca opiera or-
ganizację swojej działalności na stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych. W tym przypadku 
system ochrony zindywidualizowanej okazuje się niedostosowany. Po pierwsze, możność uniknięcia 
skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem takiej praktyki zależy przede wszystkim 
od elementów indywidualnych, subiektywnych – związanych z osobą, wobec której dana praktyka 
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jest stosowana. Tymczasem faktorem, który przemawia za dopuszczalnością zniweczenia skut-
ków prawnych zachowania osoby, wobec której przedsiębiorca dopuścił się nieuczciwej praktyki 
rynkowej, jest przede wszystkim negatywnie oceniany przez ustawodawcę sposób działania pod-
miotu profesjonalnego – nie jednorazowy, a masowy, ustandaryzowany. 

W praktyce duże znaczenie w kontekście użyteczności mechanizmu ochronnego może mieć 
też wybór jego formy: czy konsumentowi zostanie przyznane uprawnienie prawo kształtujące, czy 
roszczenie. Konieczność wytoczenia powództwa, nawet przy zagwarantowaniu korzystnej pozycji 
procesowej przez ustanowienie domniemań i przerzucenie na przedsiębiorcę ciężaru dowodu, 
że dane zachowanie nie stanowi nieuczciwej praktyki rynkowej, może zniechęcać konsumentów 
do korzystania z przedmiotowego uprawnienia, szczególnie że częstokroć odczuwalna przezeń 
szkoda majątkowa będzie niewielka.
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Streszczenie
Zbliżająca się 20. rocznica wprowadzenia instytucji powiatowego (miejskiego) rzecznika konsu-
mentów to okazja do podsumowania podstaw prawnych i faktycznych funkcjonowania rzeczników 
oraz do postawienia pytania o jej przyszłość. Poza nielicznymi przypadkami szeroko zakreślo-
ne kompetencje rzeczników w praktyce często nie są wykorzystywane. Główną przyczyną jest 
brak samodzielności rzeczników w strukturze samorządu i niedostateczne fi nansowanie ich 
działalności. Poszczególne elementy systemu ochrony konsumentów indywidualnych, jakimi są 
m.in. rzecznicy konsumentów, organizacje pozarządowe i podmioty ADR, nie współpracują ze 
sobą, nie wymieniają się informacjami i doświadczeniami, dublują swe zadania, co prowadzi do 
marnowania potencjału i generuje nadmierne koszty. Wyzwania nowoczesnej gospodarki i zmia-
ny, jakie zaszły w Polsce w ciągu ostatnich dwóch dekad, wymagają reformy systemu. Potrzeba 
nowych rozwiązań legislacyjnych, które uniezależnią i wzmocnią pozycję rzecznika w samorzą-
dzie, a także działań organizacyjnych, które pozwolą lepiej rozdzielić zadania, by odpowiedzieć 
na potrzeby konsumentów i zapewnić im wysoki poziom ochrony. 
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I. Wprowadzenie
Instytucję powiatowego rzecznika konsumentów wprowadziła do polskiego porządku prawnego 

ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów 
administracji publicznej1, która znowelizowała ustawę o przeciwdziałaniu praktykom monopoli-
stycznym i ochronie interesów konsumentów i weszła w życie 1 stycznia 1999 r. Za kilka mie-
sięcy będziemy więc obchodzić 20-lecie istnienia rzeczników konsumentów. To dobry moment, 
by zadać sobie pytanie, czy rzecznicy spełnili pokładane w nich oczekiwania, w jakim kierunku 
instytucja ta powinna ewoluować, czy nadal model ochrony konsumentów powinien być na niej 
właśnie oparty, a może nawet, by zapytać o sens i cel dalszego istnienia rzeczników. Postaramy 
się dokonać analizy podstawowych problemów związanych z działalnością rzeczników konsu-
mentów w obecnym kształcie, a następnie wskazania sposobów rozwiązania tych problemów 
w przepisach i działaniach pozalegislacyjnych. Warto w tym kontekście wspomnieć, że w UOKiK 
od dłuższego czasu prowadzone są dyskusje, również ze środowiskiem samych rzeczników, które 
mają na celu wypracowanie założeń do nowej ustawy o rzeczniku konsumentów lub nowelizacji 
przepisów dotychczasowych. Niniejszy tekst jest próbą syntezy obserwacji poczynionych z punktu 
widzenia osób, które na co dzień współpracują z rzecznikami konsumentów, organizacjami poza-
rządowymi, a w szczególności samymi konsumentami. Trzeba jeszcze wyjaśnić, że celem tego 
artykułu w żadnym razie nie jest krytyka tego, jak rzecznicy wykonują swą pracę, lecz – wskazanie 
słabości i mankamentów systemu ochrony konsumentów, które prowadzą do tego, że uprawnienia 
i możliwości rzeczników nie mogą być przez nich w pełni wykorzystywane.

Dwie dekady temu w Polsce wprowadzano reformę samorządową, która obok trzech innych 
wielkich reform rządu Jerzego Buzka tworzyła podwaliny pod funkcjonujący w dużej mierze do dziś 
zdecentralizowany system administracyjny. Realizując zasadę pomocniczości, reforma delegowa-
ła znaczną część kompetencji władzy publicznej na instytucje samorządowe. Zadania z zakresu 
ochrony interesów konsumentów zostały powierzone m.in. samorządowi terytorialnemu, bez wy-
raźnego wskazania, o który szczebel tegoż samorządu chodzi. W art. 4 ust. 1 ustawy o samorzą-
dzie powiatowym2 zadania te znalazły się na dalekim 18. miejscu. Podstawowym i często jedynym 
sposobem realizacji przez powiaty swoich obowiązków w dziedzinie ochrony praw konsumentów 
jest powołanie powiatowego rzecznika konsumentów. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji 
i konsumentów (dalej: uokk) z 2007 r.3 to właśnie rzecznik wykonuje zadania samorządu powia-
towego w zakresie ochrony praw konsumenta4. Dalsze artykuły tej ustawy określają rolę i kompe-
tencje rzecznika, które warto pokrótce wymienić (szerzej: Koroluk i Powałowski, 2014. s. 866–871; 
Pietraszewski, 2011. s. 93–108; Podgórski, 2014. s. 48–61; Radwański, 2016. s. 791–832). Można 
je podzielić na dwie grupy. Po pierwsze, są to uprawnienia o charakterze poradniczo-procesowym 
określone w art. 42 ust. 1 pkt. 1 i 3 uokk, tj. prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i informacji 
prawnej oraz występowanie do przedsiębiorców w indywidualnych sprawach konsumenckich. Do 
tej grupy kompetencji zaliczamy także wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie 

1 Dz.U. 1998 Nr 106, poz. 668 z późn. zm.
2 Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2018, poz. 995 ze zm.).
3 Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2018, poz. 798 ze zm.).
4 Zob. art. 39 ust. 1 uokk. 
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do już toczących się postępowań5, jak również oskarżanie w sprawach o wykroczenia na szkodę 
konsumentów6. Ważnym uprawnieniem rzecznika w procesie jest możliwość przedstawienia są-
dowi istotnego dla sprawy poglądu7. Po drugie, uprawnienia i obowiązki natury bardziej ogólnej, 
takie jak udział w stanowieniu prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, 
współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Interesów Konsumentów, 
Inspekcją Handlową i organizacjami konsumenckimi8. Do tej grupy uprawnień należy również 
zaliczyć edukację konsumencką, której prowadzenie jest obowiązkiem samorządu terytorialne-
go określonym w art. 38 uokk9. Obie te kategorie uprawnień zostały zakreślone bardzo szeroko. 
Rzecznik konsumentów ma więc narzędzia do tego, by być nie tylko istotnym graczem w procesie 
sądowym, lecz także ważną osobą w samorządzie powiatowym oraz społeczności lokalnej. Ale 
czy w praktyce wykorzystuje w pełni dane mu uprawnienia? 

II. Aktualna sytuacja prawna i faktyczna rzeczników konsumentów

1. Umiejscowienie rzecznika w strukturze administracyjnej samorządu powiatowego

Pierwotnie rzecznika konsumentów powoływała i odwoływała rada powiatu10. Taki tryb miał 
zapewnić niezależność rzecznikom od różnego rodzaju nacisków, jednakże mogło to rodzić wąt-
pliwości teoretyczne dotyczące podległości służbowej rzecznika, a w konsekwencji trudności 
natury faktycznej (choćby kto powinien rozpatrywać wnioski urlopowe, zatwierdzać delegacje 
albo decydować o podwyżce dla rzecznika). Rzecznicy mogli być w takim układzie narażeni na 
naciski polityczne ze strony radnych, by podejmować lub nie podejmować określonych działań, 
gdyż każdy z nich mógł potencjalnie działać na rynku jako przedsiębiorca (zob. Droba, 2004, 
s. 62 i n.). Zmiana tego stanu rzeczy nastąpiła 1 stycznia 2009 r. wraz z wejściem w życie ustawy 
o pracownikach samorządowych11, która wprowadziła wyraźne rozróżnienie stanowisk politycz-
nych (wybieranych) i urzędniczych. Odtąd wszystkie funkcje w samorządzie, które nie pochodzą 
z wyboru (wójt, marszałek, starosta itd.) lub powołania (skarbnik), pełnią zwykli pracownicy danego 
urzędu, z którymi stosunek pracy nawiązuje starosta (prezydent miasta)12. W przypadku powia-
towego (miejskiego) rzecznika konsumentów oznaczało to osłabienie pozycji ustrojowej (trafnie 
Radwański, 2016, s. 786). Brak udziału czynnika społecznego w procesie powoływania rzecznika, 
a w szczególności – debaty w organie kolegialnym powiatu sprawia, że rzecznik jest dziś tylko 
jednym z wielu pracowników starostwa, całkowicie zależnym od starosty. W uzasadnieniu rządo-
wego projektu ustawy o pracownikach samorządowych (Sejm RP, 2008, s. 10) zwrócono uwagę 
na charakter i specyfi kę zadań wykonywanych przez rzecznika i podkreślono jego samodzielność 
w ich realizowaniu, wyodrębniając to stanowisko organizacyjnie w strukturze urzędu i stanowiąc, 
że będzie podlegać bezpośrednio staroście (prezydentowi). Mimo to uregulowanie, które w zało-
 5 W tym zakresie art. 42 ust. 2 uokk oraz art. 633 kpc.
 6 Art. 42 ust. 3 uokk.
 7 Art. 42 ust. 5 uokk w zw. z art. 63 kpc. 
 8 Art. 42 ust. 2, 4 uokk. 
 9 Istotnym elementem pracy rzeczników, obok doraźnej pomocy w sytuacji sporu z przedsiębiorcą, jest edukacja konsumencka, mająca na celu przeka-
zanie konsumentom wiedzy z zakresu praw konsumenckich i umiejętności korzystania z niej w określonych sytuacjach (zob. szerzej: UOKiK, 2017, s. 20).
10 Art. 21d ust. 1 ustawy z dnia 24.02.1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz.U. 1990 Nr 14, 
poz. 88 z póź. zm.).
11 Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1260).
12 Art. 40 ust. 1 uokk.
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żeniu miało wzmocnić pozycję rzecznika, w żaden sposób nie zmieniło jego sytuacji. W praktyce 
naciski na rzecznika nadal mogą występować, tyle że ze strony starosty a nie rady. Zmiana pozycji 
ustrojowej pociąga za sobą również pogorszenie możliwości działania. O ile wcześniej działalność 
rzecznika (w tym również jego budżet) była kontrolowana przez radę, o tyle teraz starosta może 
powołać na to stanowisko właściwie dowolną osobę, zaoferować jej pracę na ułamek etatu i nie 
zapewnić środków na prawidłowe wykonywanie funkcji. 

Brak środków do działania jest tym, na co najczęściej skarżą się rzecznicy13. Powszechne braki 
kadrowe, brak wyodrębnionego organizacyjnie biura, mimo że ustawa przewiduje możliwość jego 
utworzenia w powiatach powyżej 100 tys. mieszkańców14, brak lokalu i sprzętu komputerowego, 
nadmiar pracy administracyjnej, brak środków na szkolenia i na prowadzenie procesów (koszty 
zastępstwa procesowego, biegłych) uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie wielu rzecznikom. 
Podstawowym źródłem tego problemu jest fakt, że reforma samorządu z 1999 r. nie została do-
kończona – za rozwiązaniami administracyjnymi nie poszły fi skalne i budżetowe. Samorządom 
nie zapewniono źródeł fi nansowania, które pozwoliłyby im rzeczywiście realizować swe zadania 
w warunkach samodzielności fi nansowej, która jest niezbędna do podejmowania autonomicznych 
decyzji. Zarządy powiatów bardziej skupiają się na „twardych” działaniach – przede wszystkim 
projektach infrastrukturalnych – niż na niewymiernych i o wiele mniej efektownych w ich przeko-
naniu działaniach „miękkich”, które wprawdzie podnoszą jakość życia mieszkańców, ale skutek 
ten jest rozłożony na wiele lat. 

Do dziś kwestia fi nansowa jest podstawową przyczyną przepaści pomiędzy poszczególnymi 
powiatami w zakresie ochrony konsumentów, jak również powodem, dla którego wielu rzeczników 
nie wykorzystuje swoich uprawnień procesowych. Ten problem przewidywało zresztą już uzasad-
nienie projektu ustawy powołującej instytucję rzecznika, w którym wskazano, że „skutki fi nansowe 
powołania powiatowego rzecznika konsumentów będą obciążać samorząd powiatowy. Trudno jest 
określić ich zakres, będzie to bowiem zależało od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, 
a także aktywności rzecznika, np. wydatki procesowe będą zależały od liczby powództw, z jakimi 
rzecznik wystąpi do sądów” (Sejm RP, 1998, s. 9). 

Z tych powodów ochrona konsumentów w wielu powiatach nie jest traktowana jako zadanie 
priorytetowe, a wręcz uciążliwe. Przykładem może być praktyka niepowoływania lub powoływania 
rzecznika konsumentów jedynie na ułamek etatu. Jak wynika z rocznych sprawozdań rzeczników, 
do niedawna niechlubnym rekordzistą był powiat, w którym rzecznik zatrudniony był na 1/20 eta-
tu (UOKiK, 2017, s. 5). Taki pracownik często łączy obowiązki rzecznika z innym stanowiskiem. 
Formalnie starosta wywiązuje się z ustawowego obowiązku powołania rzecznika, ale trudno mówić 
o właściwej realizacji zadania powiatu. W takich przypadkach ochrona świadczona konsumen-
tom jest czysto iluzoryczna lub wymaga od rzecznika poświęcania czasu własnego na faktyczne 
wykonywanie obowiązków względem konsumentów. Rzecznik, który przyjmuje konsumentów 
raz w tygodniu, najczęściej nie jest w stanie obsłużyć wszystkich zainteresowanych, natomiast 
czas, jaki może poświęcić danej sprawie, jest maksymalnie skrócony – może co najwyżej udzielić 
porady, ale nie przygotuje interwencji, a już na pewno nie będzie mógł reprezentować konsumen-
ta w sądzie. Taki rzecznik nie jest w stanie wykorzystać pozostałych uprawnień, jak chociażby 

13 Takie wnioski co rok przedstawiają rzecznicy w swoich sprawozdaniach rocznych przedkładanych Prezesowi UOKiK (zob. UOKiK, 2017, s. 23–24). 
14 Art. 40 ust. 4 uokk. 
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prowadzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży i seniorów. Jak już zostało wspomniane, są 
też przypadki, kiedy starosta nie wypełnia obowiązku powołania rzecznika. Ustawa nie precyzuje 
sankcji za niedopełnienie tego obowiązku, mieszkańcom powiatu nie przysługuje w tym zakresie 
nawet skarga do sądu administracyjnego, co powoduje, że w praktyce grozi za to wyłącznie od-
powiedzialność polityczna (Radwański, 2016, s. 783). 

2. Rola rzecznika w systemie ochrony konsumentów

Defi nicja słowa „system” zakłada istnienie wielu elementów, które są uporządkowane w okre-
śloną logiczną strukturę i funkcjonują jako całość w określonym celu15. Trudno natomiast mówić 
o systemie w przypadku współistnienia rozproszonych instytucji, które nie są w stanie współpra-
cować ani nawet wykorzystywać swoich możliwości. Jeśli odniesiemy to do polskiego systemu 
ochrony konsumentów16, zobaczymy, że instytucje, które powinny go tworzyć i realizować poli-
tykę konsumencką państwa, nie są w stanie efektywnie współdziałać, a w rezultacie konsument 
jest często pozostawiony bez pomocy albo otrzymuje ją tylko na bardzo podstawowym poziomie 
(np. wyłącznie poradę). Można sobie wyobrazić, że współpraca powiatowego (miejskiego) rzecz-
nika z lokalnym oddziałem Federacji Konsumentów17 powinna polegać na wzajemnej wymianie 
informacji o problemach w danym regionie i dzieleniu się wiedzą, służeniu niejednokrotnie radą 
i pomocą. Niestety w praktyce takie formy współdziałania spotyka się zbyt rzadko. W konsekwencji 
wielu mieszkańców często nie może już liczyć na pomoc procesową. Złe wykorzystanie zasobów 
systemu polega m.in. na udzielaniu pomocy na zbyt wysokim szczeblu. Analiza sprawozdań z dzia-
łalności rzeczników prowadzi do wniosku, że poradnictwo (często w bardzo prostych sprawach) 
to główna część aktywności rzeczników18. Abstrahując od marnowania potencjału, generuje to 
nadmierne koszty funkcjonowania całego systemu.

Sytuację dodatkowo komplikują rozbieżności geografi czne. Bo chociaż ustawa wprost nie 
wprowadza przepisów dotyczących właściwości miejscowej rzecznika, to takie ograniczenie można 
wyprowadzić z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym19, w któ-
rym ustawodawca posłużył się określeniem „mieszkańcy powiatu”, co przesądza, że o właściwo-
ści rzecznika w danej sprawie decyduje miejsce zamieszkania konsumenta (szerzej: Podgórski, 
2014, s. 49–53). To znacząco różnicuje dostępność usługi publicznej i jej jakość w zależności 
od miejsca zamieszkania konsumenta. Ci konsumenci, w których powiecie nie ma rzecznika 
(najczęściej dotyczy to niewielkich powiatów), są skazani na samodzielne dochodzenie swych 
praw, co zazwyczaj przynosi znacznie gorsze efekty. Na tę wyraźną dychotomię powiatów ma-
łych i dużych nakłada się inny wyraźny, ciągle widoczny na mapie, podział – rozbieżność między 
Polską „A” i „B” . W sprawozdaniach z działalności rzeczników wyraźnie widać, że dostępność 
usługi publicznej, jaką jest pomoc rzecznika, w centralnych i wschodnich powiatach jest sporo 
mniejsza niż na zachodzie kraju (UOKiK, 2017, s. 8). Ten stan budzi głęboką niezgodę. Wydaje 

15 Słownik Języka Polskiego: https://sjp.pl/system.
16 Na system ochrony indywidualnych konsumentów w Polsce, zgodnie z art. 37 uokk, składa się wiele podmiotów, które obrazuje piramida opracowana 
przez UOKiK, dostępna na: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
17 W 2017 i 2018 r. Federacja Konsumentów realizuje zadania publiczne – Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie upraw-
nień konsumentów oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów. Zadanie to jest fi nansowane z dotacji przyznanej przez Prezesa UOKiK. 
Adresy oddziałów dostępne na: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/146,bezplatne-poradnictwo-i-pomoc-prawna.html.
18 W 2016 r. rzecznicy udzielili 494 878 bezpłatnych porad i informacji prawnych (zob. UOKiK, 2017, s. 7–14).
19 T.j. Dz.U. 2018, poz. 995.
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się, że skoro państwo zdecydowało się zapewnić indywidualnym konsumentom pomoc i ochro-
nę, to poziom tej usługi powinien być porównywalny niezależnie od tego, czy chodzi o Wrocław, 
czy Hajnówkę.

3. Braki istniejącego systemu

W naszych czasach dostęp do informacji jest największym zasobem każdej organizacji, 
a efektywne mechanizmy przepływu informacji pomiędzy jej poszczególnymi elementami są klu-
czowe dla jej sprawnego funkcjonowania. Tymczasem w polskim systemie ochrony konsumentów 
takiego przepływu brakuje. Rzecznicy pracujący w terenie są na pierwszej linii frontu i jako pierwsi 
mają dostęp do wiadomości o problemach na rynku. Ale o ile łączny zasób wiedzy w systemie jest 
ogromny, o tyle niestety nie istnieją procedury jej przekazywania, agregowania, analizowania, któ-
re pozwoliłyby szybko i adekwatnie reagować na zagrożenia. Defi cyt procedur obejmuje również 
wymianę know-how. Środowisko rzeczników jest słabo zintegrowane, rzecznicy niedostatecznie 
wymieniają się informacjami praktycznymi, brakuje wspólnej bazy wiedzy, oferty szkoleniowej 
dostosowanej do potrzeb i wsparcia prawnego. Na przeszkodzie stoją tu także utrudnienia czysto 
faktyczne. Przykładowo obszar właściwości niektórych delegatur UOKiK, z którymi rzecznicy są 
zobowiązani współpracować, jest zbyt duży, by umożliwić realne współdziałanie. Podróż z po-
wiatów w województwie świętokrzyskim do Łodzi (gdzie jest siedziba właściwej delegatury) albo 
z północnej części województwa podlaskiego do Lublina zajmuje tak wiele czasu, że właściwie 
wyklucza możliwość organizowania spotkań jednodniowych, co znacząco podnosi koszty wy-
jazdów służbowych (istotne w związku z ograniczeniami fi nansowymi, o których już była mowa). 

Innym problemem jest, czy rzecznicy są odpowiednio przygotowani do wykonywania swych 
zadań. W ciągu ostatnich dwudziestu lat gospodarka zmieniła się w ogromnym stopniu. Zmieniły się 
zarówno produkty oferowane konsumentom, jak i sposoby ich dystrybucji. Rzecznicy, którzy jeszcze 
kilka lat temu zajmowali się głównie prostymi sprawami dotyczącymi sprzedaży (np. rękojmi), dziś 
muszą stawić czoła skomplikowanym stanom faktycznym związanym z usługami turystycznymi, 
telekomunikacyjnymi, fi nansowymi lub inwestycyjnymi. Rewolucja nastąpiła nie tylko w tym – co, 
lecz także – jak kupujemy. Ostatnie lata przyniosły burzliwy rozwój sprzedaży internetowej, która 
z każdym rokiem rośnie w tempie dwucyfrowym (patrz: GUS, 2017, s. 138 i n.). Przez Internet 
kupujemy już nie tylko ubrania i sprzęt AGD, ale również bilety na wydarzenia kulturalne i na 
przewozy, imprezy turystyczne, zawieramy umowy ubezpieczenia, rachunku bankowego i setki 
innych, często skomplikowanych lub powiązanych produktów. Pojawiły się nowe modele sprze-
daży, np. dropshipping, gdzie towar dostarcza inny podmiot niż ten, z którym konsument zawarł 
umowę, co rodzi wiele pr  oblemów związanych m.in. z odpowiedzialnością za towar. Lawinowo 
rośnie liczba transakcji transgranicznych z podmiotami zarejestrowanymi w państwach UE, ale 
także poza nią, zwłaszcza w Chinach. 

Przez te dwie dekady zmienili się zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. W szczególno-
ści wzrosła znajomość przepisów i świadomość swoich praw wśród konsumentów. W najbardziej 
konkurencyjnych branżach, zwłaszcza w handlu internetowym, opinia i zadowolenie klientów 
z dokonanej transakcji staje się kluczowym elementem sukcesu. Także konsument jest lepiej 
przygotowany do funkcjonowania w gospodarce rynkowej, zbliżył się do „przeciętności”, czyli 
wzorca wyznaczonego przez unijnego prawodawcę w dyrektywie o nieuczciwych praktykach 
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rynkowych20. Znacząco podniosły się jego oczekiwania wobec przedsiębiorców. Niestety nadal 
brakuje mu uporu w dochodzeniu swych praw, co jest związane między innymi z niskim zaufaniem 
do systemu sądownictwa i słabą wydajnością tego ostatniego. Tu jednak trzeba zwrócić uwagę 
na jeszcze jedną pozytywną zmianę, która może znacząco odmienić sytuację indywidualnych 
konsumentów w sporach z przedsiębiorcami. W ubiegłym roku weszła w życie ustawa o pozasą-
dowym rozstrzyganiu sporów21. Powstały instytucje, które są w stanie doprowadzić do polubow-
nego rozstrzygnięcia sporu w odformalizowanej, przyjaznej procedurze.22

Wszystkie te elementy składają się na nowy obraz gospodarki w XXI w., zgoła odmienny od 
tego, z którym mieliśmy do czynienia, gdy w systemie prawnym pojawił się rzecznik konsumentów. 
Dziś rzecznicy muszą być gotowi na coraz to nowe wyzwania, zwłaszcza że zmiany, o których tu 
piszemy, będą postępować coraz szybciej. Niektórzy rzecznicy znakomicie odnaleźli się w nowej 
rzeczywistości, ale dotyczy to przede wszystkim tych z dużych miast, którzy dysponują większy-
mi zasobami organizacyjnymi, kadrowymi i fi nansowymi. Niestety wielu starostów i prezydentów 
miast nie dostrzegło jeszcze zachodzących zmian i nie wyposażyło swoich rzeczników w potrzebne 
narzędzia. W tych powiatach, w których rzecznicy nadal myślą i pracują analogowo, bez dostępu 
do odpowiednich zasobów i informacji, w najbliższym czasie coraz szersze kręgi konsumentów 
mogą być pozostawiane bez pomocy.I oczywiście są rzecznicy, którzy doskonale potrafi ą wykorzy-
stywać swe kompetencje, prowadząc procesy sądowe, często w sprawach bardzo skomplikowa-
nych (np. wnosząc pozwy zbiorowe w sprawie kredytów walutowych). Są także rzecznicy, którzy 
wyróżniają się ze względu na swą działalność na polu edukacji konsumenckiej, współpracując 
z instytucjami edukacyjnymi od poziomu przedszkola po uniwersytet. Ale bardzo często potencjał 
rzecznika pozostaje niestety niewykorzystany z powodów, o których już wspominaliśmy. 

III. Przyszłość instytucji rzecznika

1. De lege ferenda

Logiczną konsekwencją wniosku, że system ochrony konsumentów nie spełnia oczekiwań, 
powinna być próba jego naprawy. Wiodąca rola w łączeniu poszczególnych elementów w spójną 
i dobrze zorganizowaną całość, która będzie zdolna do zapewnienia konsumentom wysokiego 
poziomu ochrony, powinna przypaść UOKiK jako organowi administracji rządowej (a więc ma-
jącemu realny wpływ na proces legislacyjny), właściwemu w sprawach ochrony konsumentów, 
którego autorytet zwiększy akceptację zmian, a zarazem dysponującemu odpowiednimi zasobami, 
przede wszystkim merytorycznymi. 

Współpracując na co dzień z rzecznikami, nabraliśmy głębokiego przekonania o potrzebie 
zmian, których skuteczne wdrożenie można zapewnić wyłącznie na drodze legislacyjnej. 

20 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych 
przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE 
i 2002/65/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych 
praktykach handlowych”) (Dz. Urz. L 149 z 11.06.2005 r., s. 25); dalej: dyrektywa 2005/29/WE.
21 Ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823), weszła w życie 10 stycznia 2017 r. 
22 Pozasądowe rozwiązywanie sporów, nazywane w skrócie ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) – to polubowne postępowania prowadzone w spo-
rach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Nowa procedura, wprowadzona ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, jest 
szybsza, zazwyczaj bezpłatna i znacznie mniej sformalizowana niż postępowanie przed sądem powszechnym. W osiągnięciu porozumienia pomaga-
ją niezależni i bezstronni eksperci, np. mediatorzy. Więcej na stronie https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
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Analiza rocznych sprawozdań rzeczników prowadzi do wniosku, że rzecznik powinien mieć 
pełen etat, aby mógł zajmować się wyłącznie konsumentami i temu się poświęcić, a nie – jak to 
dziś powszechnie bywa – dzielić pracę między konsumentów a inne zadania w starostwie (tj. łą-
czyć obowiązki rzecznika z pracą w kadrach, księgowości albo zamówieniach publicznych). Jeśli 
w powiecie nie jest potrzebny rzecznik na pełen etat, można utworzyć to stanowisko z sąsiednim 
powiatem (co pozwoli rozłożyć koszty szkoleń, delegacji itp.). Już dziś ustawa daje taką możliwość23, 
ale jest ona rzadko wykorzystywana, a powinna stać się obowiązkowa. Także to, co dziś jest jedynie 
fakultatywną możliwością w dużych powiatach, czyli powołanie biura, powinno stać się obowiązkiem 
samorządu (por. Radwański, 2016, s. 788). W ślad za tym powinien pójść obowiązek zapewnienia 
liczby pracowników odpowiedniej do wielkości powiatu. Rzecznikowi trzeba też zapewnić środki 
fi nansowe adekwatne do zakresu obowiązków i umożliwić mu samodzielne dysponowanie nimi 
(np. w ramach wydzielonego budżetu). Rozważyć również należy uregulowanie kwestii formalnego 
zastępowania rzecznika w razie jego nieobecności, gdyż aktualne przepisy nie odnoszą się do tej 
sytuacji, co w praktyce rodzi problemy przy długotrwałych zwolnieniach lub urlopach i może pro-
wadzić do pozostawienia konsumentów bez realnej pomocy (tak też: Radwański, 2016, s. 789). 

Należy także pomyśleć o rozwiązaniach, które pozwolą uniezależnić rzecznika od poten-
cjalnych nacisków ze strony władz lokalnych (zarówno rady, jak i starosty) i zagwarantują mu 
stabilność zatrudnienia i wykonywania obowiązków. Przykładowo można rozważyć opiniowanie 
lub nawet konieczność wyrażenia zgody na odwołanie lub powołanie rzecznika przez Krajową 
Radę Rzeczników Konsumentów24 lub przez Prezesa UOKiK. Można też rozważyć rozwiązanie 
analogiczne do tych, które są stosowane przez podmioty ADR, czyli zapewnić nieusuwalność 
rzecznika przez określony, wystarczająco długi czas (patrz: UOKiK, 2018, s. 17–19) 

Z pewnością należy również na drodze ustawodawczej rozstrzygnąć wiele wątpliwości doty-
czących pozycji procesowej rzecznika (szerzej: Gajda-Roszczynialska, 2012, s. 291–293) oraz jego 
uprawnień administracyjnych. Pojawiają się na przykład głosy za wzmocnieniem prawa rzecznika 
do żądania informacji od przedsiębiorcy na wzór uregulowania zawartego w art. 50 uokk z 2007 r. 
obejmującego sankcję za udzielenie informacji wprowadzających w błąd lub niekompletnych. Do 
rozstrzygnięcia pozostaje kwestia dostępu rzecznika do informacji stanowiących tajemnicę ban-
kową, ubezpieczeniową lub telekomunikacyjną. 

Za pomocą działań legislacyjnych warto także rozwiązać problem pojawiający się na tle rocznych 
sprawozdań rzeczników25, a także powiększyć skład Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów 
tak, aby w jej składzie zasiadał jeden rzecznik z każdego województwa, co sprawi, że będzie ona 
faktycznie reprezentowała stanowisko wszystkich regionów. Bardzo istotną do rozstrzygnięcia 
kwestią, a zarazem bardzo kontrowersyjną w środowisku rzeczników, jest czy rzecznik powinien 
posiadać wykształcenie prawnicze i odpowiednią praktykę zawodową w dziedzinie ochrony praw 
konsumentów26. 

23 Art. 39 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
24 Art. 44 ust. 2, 3, 4 uokk stanowi: Rada jest stałym organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu w zakresie spraw związanych z ochroną 
praw konsumentów na szczeblu samorządu powiatowego. Do zadań Rady należy w szczególności: 1) przedstawianie propozycji dotyczących kierunków 
zmian legislacyjnych w przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów; 2) wyrażanie opinii w przedmiocie projektów aktów prawnych lub kierunków 
rządowej polityki konsumenckiej; 3) wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu ochrony konsumentów przedłożonych Radzie przez Prezesa Urzędu; 
4) przekazywanie informacji dotyczących ochrony konsumentów, w zakresie wskazanym przez Prezesa Urzędu. 4. W skład Rady wchodzi dziewięciu 
rzeczników konsumentów, po jednym z obszaru właściwości miejscowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
25 Zob. dalej.
26 Zob. dalej.
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Być może uda się doprowadzić do zaprojektowania nowych przepisów w 2019 r., co mogłoby 
być dobrym podsumowaniem 20-lecia instytucji rzecznika. 

2. Działania pozalegislacyjne

Na znaczną część mankamentów obecnego stanu rzeczy da się odpowiedzieć działaniami 
organizacyjnymi i raczej metodami perswazyjnymi niż nakazami. UOKiK już takie działania po-
dejmuje. Pracuje m.in. nad poprawą komunikacji z rzecznikami, by choćby częściowo wypełnić 
luki w procedurach przekazywania informacji, o których pisaliśmy wyżej. Przekazuje rzecznikom 
wiadomości o aktualnych działaniach urzędu za pomocą cyklicznych wiadomości mailowych, od 
rzeczników pozyskuje zaś dane na potrzeby postępowań, które prowadzi, a także do celów mo-
nitorowania rynku. Rzecznicy mają bowiem jeszcze jedną – kluczową – rolę w systemie ochrony 
konsumentów. Pracując w powiatach, są najbliżej konsumentów i mają jako pierwsi dostęp do 
informacji o aktualnych problemach konsumentów. Ze sprawozdań wynika, że rzecznicy udzielają 
rocznie około pół miliona porad (UOKiK, 2017, s. 7). Dla porównania – do UOKiK wpływa z rynku 
kilkanaście tysięcy sygnałów rocznie. A to oznacza, że to rzecznicy są oczami i uszami systemu 
ochrony konsumentów. Niestety z tej ogromnej liczby informacji o naruszeniach praw konsumentów 
nie można w pełni efektywnie korzystać, ponieważ dane są rozproszone, nie zawsze agregowane 
i nieprzetwarzane. Aktualne przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakładają na 
rzeczników obowiązek sprawozdawczy, który ma być realizowany corocznie za okres poprzednie-
go roku kalendarzowego. Art. 43 ust. 1 uokk wskazuje jedynie, do kiedy rzecznicy mają składać 
swoje sprawozdania (do 31 marca każdego roku) oraz komu mają przedstawić zatwierdzony przez 
starostę (prezydenta miasta) dokument. Przepis ten nie określa jednakże formy tegoż sprawozda-
nia, co rodzi wiele problemów. Dla każdego rzecznika podstawą jego sporządzenia jest instrukcja 
kancelaryjna i rejestr spraw obowiązujące w danym starostwie (urzędzie miasta), które nie kate-
goryzują spraw zgodnie z wymogami określonymi przez UOKiK. Aby obowiązek sprawozdawczy 
miał sens i faktycznie służył wymianie informacji, a także stanowił ważny element monitorowania 
aktualnych problemów konsumenckich, powinien być wykonywany przez wszystkich rzeczników 
na jednolitym wzorze według tej samej klasyfi kacji27. W praktyce niektórzy rzecznicy przygoto-
wują dwa sprawozdania roczne, jedno dla swojego pracodawcy, drugie dla Prezesa UOKiK we 
wskazanej przez niego formie, dlatego ich sporządzanie traktowane jest przez rzeczników często 
jako przykry obowiązek, który bardzo utrudnia pracę. Z uwagi na braki kadrowe, zatrudnienie na 
ułamek etatu czy brak odpowiedniego oprogramowania nie są oni w stanie przekazywać swoich 
sprawozdań w tabelach zaproponowanych przez UOKiK. Mało który rzecznik widzi też w nich 
jakąkolwiek wartość. W rezultacie część z nich realizowana jest pobieżnie i niekompletnie, dane 
przekazywane są cząstkowo, co powoduje, że wiarygodność zestawień i analiz jest niepewna. 
Odpowiedzią na ten problem może być określenie wzoru sprawozdania w drodze rozporządze-
nia wykonawczego do ustawy28, ale przede wszystkim rozwijanie wymiany informacji, m.in. przy 
wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi do gromadzenia, przesyłania i analizy danych, najlepiej 
w czasie rzeczywistym. Rozwiązaniem mogłaby być baza agregująca informacje o sygnałach kon-
sumenckich, która będzie dostępna dla wszystkich instytucji zajmujących się ochroną konsumentów 

27 Taki wniosek płynie również z raportu NIK, 2018, s. 118.
28 Takie wnioski de lege ferenda formułuje również Radwański, 2016, s. 833.
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i umożliwi wyszukiwanie danych pod określonym kątem, ich analizowanie i podejmowanie szybkich 
działań naprawczych adekwatnych do zagrożenia. Pozwoliłoby to podnieść monitoring rynku na 
znacznie wyższy poziom niż obecnie, a w konsekwencji lepiej, szybciej i skuteczniej reagować na 
zagrożenia, które się na nim pojawiają. Warto również wspomnieć, że ustawa nie określa żadnej 
sankcji za niezłożenie sprawozdania w terminie.

UOKiK podjął również dialog z samorządami, przekonując starostów, jak istotnym elementem 
w pracy powiatu może się stać ochrona konsumentów i edukacja konsumencka. W tym kontekście 
szczególnie ważna jest wymiana dobrych wzorców, a nawet gotowych rozwiązań (materiałów, 
broszur, prezentacji) opracowanych przez rzeczników (lub inne instytucje) i gotowych do prze-
szczepienia na grunt innych społeczności lokalnych.

UOKiK wdraża też programy i projekty, które mogą pomóc rzecznikom w wykonywaniu ich 
codziennej pracy i w pewien sposób odciążyć ich. Ma to miejsce szczególnie w sytuacjach awa-
ryjnych i kryzysowych, gdy sytuacja na rynku wymaga działań niestandardowych, które pozwolą 
lepiej wykorzystać potencjał systemu. Przykładowo można podać projekt bezpłatnej pomocy 
procesowej prowadzony przez Stowarzyszenie Aquila29, a także szkolenia dla rzeczników, które 
pod koniec 2018 r. przeprowadzi jedna z organizacji konsumenckich w ramach realizacji zadania 
publicznego zleconego przez Prezesa Urzędu30. Tego rodzaju działania są i będą mogły być pro-
wadzone w przyszłości, przede wszystkim przez organizacje konsumenckie. Będą fi nansowane 
z dotacji lub z przysporzeń wypłacanych przez przedsiębiorców, którym UOKiK w decyzjach udo-
wodnił lub uprawdopodobnił stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

3. Reforma systemowa

Aby zapewnić konsumentom odpowiedni poziom ochrony, nie wystarczy zreformować rzeczni-
ków, którzy są tylko jednym z elementów systemu. Równie istotne będzie wzmacnianie organizacji 
konsumenckich, zwłaszcza w kontekście roli, jaką przewiduje dla nich ogłoszona niedawno przez 
Komisję Europejską koncepcja New Deal for Consumers31, a także zapewnienie konsumentom 
innych form pomocy, prostszych, łatwiej dostępnych i tańszych w utrzymaniu. Duże znaczenie 
należy także przypisać rozwojowi mechanizmów polubownego rozstrzygania sporów. Docelowe 
rozwiązania reformy powinny opierać się na pięciu założeniach: kompleksowości, elastyczności 
i komplementarności systemu, profesjonalizmu jego elementów  oraz migracji klienta. 

System musi być kompletny, to znaczy poszczególne jego elementy muszą ze sobą współ-
działać. Aby to było możliwe, musi być oparty na zaufaniu, którego dziś mamy poważny defi cyt. 
Rzecznik powinien wkraczać do sprawy na etapie dość zaawansowanym. Tymczasem obecnie 
często woli prowadzić sprawę konsumenta od samego początku, np. pomóc mu napisać rekla-
mację towaru lub usługi, a w rezultacie angażuje się w czynności, które są nieadekwatne do jego 
kompetencji. Rzecznik powinien być specjalistą, a nie punktem pierwszego kontaktu. Powinien 
doprowadzić sprawę do pomyślnego zakończenia, włączając w to działanie w sądach we wszyst-
kich instancjach. Być może ciężar poradnictwa należy przenieść na Infolinię Konsumencką32, 

29 https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14565&news_page=1.
30 https://www.uokik.gov.pl/rozstrzygniecia_konkursow.php#faq3493.
31 Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ‘New Deal for Consumers’, 
COM (2018) 0183 fi nal z 11.04.2018.
32 Projekt realizowany w latach 2018–2019 przez Fundację Konsumentów i fi nansowany przez UOKiK z dotacji.
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a rzecznik powinien udzielać porad wyłącznie w bardziej złożonych przypadkach, przede wszyst-
kim takich, które wymagają analizy dokumentów lub w szczególnych sytuacjach, np. wtedy, gdy 
konsument jest osobą wiekową i nieporadną. 

Aby zapewnić profesjonalność systemu, rzecznik powinien mieć wiedzę, wykształcenie i do-
świadczenie, które pozwolą mu wykonywać pracę. Obecne przepisy33 wymagają, by rzecznik miał 
wykształcenie wyższe i tylko przykładowo („w szczególności”) wskazuje jakie: ekonomiczne lub 
prawnicze. Ponadto rzecznikiem może zostać osoba posiadająca 5-letnią praktykę zawodową, 
bez zastrzeżenia, że praktyka ta ma być związana z ochroną praw konsumentów. W związku 
z tym, rzecznikami bywają absolwenci fi lologii, historii, resocjalizacji, budownictwa lub kierunków 
rolniczych, z całkowicie dowolną praktyką zawodową, która nie daje żadnej gwarancji właściwe-
go przygotowania do sprawowania funkcji rzecznika, w szczególności prowadzenia procesów 
sądowych. Tymczasem różnorodność zagadnień konsumenckich i stopień ich skomplikowania 
we współczesnej gospodar ce, a także zawiłości systemu prawnego zdecydowanie wymagają, by 
rzecznik miał wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie zawodowe w dziedzinie ochrony kon-
sumentów lub przynajmniej w stosowaniu prawa (tak też: Pietraszewski, 2011, s.97; Radwański, 
2016, s. 785). Oczywiście nie można wykluczyć pewnych sytuacji nietypowych. Znane są przy-
padki, gdy osoba niemająca wykształcenia prawniczego znakomicie czuje prawo i jest w stanie 
prowadzić nawet złożone sprawy konsumenckie, łącznie z występowaniem w procesie. Jednak 
z doświadczenia wynika, że są to przypadki nieliczne i raczej wyjątki niż reguła. Specyfi czny żargon 
prawniczy, którym często są pisane umowy, regulaminy lub oświadczenia woli wymaga biegłości 
i doświadczenia. Szczegółowość regulacji prawnych i ich rozdrobnienie – są porozrzucane po 
wielu dziesiątkach aktów prawa powszechnie obowiązującego (i miejscowego) – wymagają nie 
tylko wiedzy, gdzie je znaleźć, lecz także umiejętności znalezienia relacji pomiędzy nimi. Do tego 
dochodzi konieczność znajomości orzecznictwa sądów krajowych i europejskich oraz organów 
administracji (UOKiK, IH) oraz biegłość w wyszukiwaniu go. Wreszcie – znajomość procedury, 
zarówno cywilnej (rzecznik powinien uczestniczyć w postępowaniach sądowych), jak i (przynaj-
mniej w podstawowym zakresie) karnej i administracyjnej, choćby po to, by zawiadomić organy 
administracji. Wprowadzenie do ustawy wymogu posiadania przez rzecznika wykształcenia praw-
niczego będzie oczywiście wymagało opracowania przepisów przejściowych, które zagwarantują 
obecnym rzecznikom możliwość dalszego wykonywania pracy.

O ile wykształcenie prawnicze uważamy za niezbędne, o tyle nie wydaje się konieczne wpro-
wadzanie wymogu, by rzecznik miał uprawnienia radcy prawnego (choć oczywiście są rzecznicy, 
którzy je mają). Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że działałoby to tylko na korzyść 
konsumentów, których reprezentowałby wykwalifi kowany doradca z doświadczeniem proceso-
wym (przynajmniej teoretycznie). Jednak jednoczesne prowadzenie działalności zawodowej może 
powodować konfl ikt interesów. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której radca, działając jako 
rzecznik, wybiera klientów, których sprawy poprowadzi następnie w swojej kancelarii. Poza tym 
może wykorzystywać pewne uprawnienia administracyjne do pozyskiwania dowodów, których 
w przeciwnym razie nie mógłby pozyskać w procesie. Nawet bez uprawnień radcy prawnik z od-
powiednim doświadczeniem będzie w stanie poradzić sobie z większością sporów konsumenckich, 
jakie mogą do niego trafi ć.
33 Art. 40 ust. 2 uokk. 
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Jest przy tym oczywiste, że rzecznik nie jest w stanie poprowadzić spraw dotyczących każ-
dej dziedziny. Często przekracza to możliwości nawet niejednego adwokata czy radcy prawnego. 
Dzisiejsze umowy (zwłaszcza fi nansowe: ubezpieczeniowe, bankowe, inwestycyjne) są niejedno-
krotnie tak skomplikowane, że bez fachowej wiedzy prawnej, znajomości orzecznictwa, a także 
wiedzy ekonomicznej czy handlowej na temat produktów, nie sposób skutecznie poprowadzić 
sprawy. Ale to nie zwalnia rzecznika z odpowiedzialności za konsumenta, który zwróci się do niego 
o pomoc. Istnieją wszakże w systemie instytucje wyspecjalizowane w rozstrzyganiu tego rodzaju 
spraw. Przykładowo Rzecznik Finansowy dysponuje zasobami i wiedzą profesjonalną, która pozwala 
skutecznie pomagać konsumentom. Warunkiem udzielenia przez niego pomocy jest wyczerpanie 
przez konsumenta drogi reklamacyjnej34. I to jest pole do działania dla rzecznika konsumentów, 
którego rolą jest w takim przypadku przygotowanie sprawy dla instytucji wyspecjalizowanej.

Nie może być natomiast tak, że właściwie każdą sprawę fi nansową rzecznicy odsyłają do 
Rzecznika Finansowego. Trzeba mieć na uwadze, że zajmowanie się drobnymi sprawami szybko 
wyczerpie możliwości każdej instytucji, także wyspecjalizowanej. Dlatego konieczne jest prze-
jęcie prostych spraw fi nansowych przez rzeczników w powiatach. Należy przy tym wyjaśnić, że 
nikt nie oczekuje od rzecznika, że będzie w stanie poprowadzić skomplikowaną sprawę doty-
czącą np. kredytu walutowego lub produktu strukturyzowanego. Ale już pomoc w rozwiązywaniu 
prostych sporów na tle umowy kredytu konsumenckiego lub ubezpieczenia jest jak najbardziej 
w zasięgu możliwości rzecznika i w żadnym razie nie powinien się on zasłaniać niewiedzą lub 
brakiem doświadczenia i odsyłać konsumenta do innej instytucji. To samo dotyczy pozostałych 
branż, w których funkcjonują wyspecjalizowane instytucje chroniące konsumentów35. 

Bardzo istotne jest, aby projektowany system był wydajny i efektywny. Jeśli przyjąć, że pomoc 
ma być udzielana na poziomie adekwatnym do potrzeb, to konieczne jest stworzenie mechani-
zmów migracji klienta pomiędzy poszczególnymi elementami systemu, z których każdy powinien 
być w stanie efektywnie zidentyfi kować problem konsumenta, a w miarę, jak jego potrzeby będą 
się zmieniały, przekazywać go do bardziej wykwalifi kowanej instytucji. Taka organizacja syste-
mu będzie możliwa, jeśli zostaną spełnione dwa warunki. Po pierwsze, system musi być oparty 
na wzajemnym zaufaniu i ścisłej współpracy, po drugie, jakość usługi na każdym szczeblu musi 
być odpowiednio wysoka, by zapewnić możliwość skutecznej pomocy na dalszych etapach. 
Przykładowo: reklamacja wniesiona w wyniku porady udzielonej przez Infolinię Konsumencką 
musi być tak dobrze napisana, by w przyszłości nie uniemożliwić konsumentowi skorzystania ze 
wszystkich uprawnień procesowych. To wymaga oczywiście zwiększenia środków przeznaczanych 
na dotacje dla pozarządowych organizacji konsumenckich tak, by były w stanie realizować zadania 
na oczekiwanym poziomie. Zasada migrowania klientów nie może też w żadnym razie prowadz ić 
do sytuacji, w której konsument będzie bez końca przekazywany w systemie i w rezultacie nie 
otrzyma pomocy. Jest przy tym oczywiste, że istnieją kategorie konsumentów, które wymagają 
szczególnego podejścia. Przede wszystkim mowa tu o osobach starszych, niewykształconych, 
niezaradnych, takich, które nie mają choćby podstawowego rozeznania w kwestiach prawnych 
i ekonomicznych. 

34 Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku fi nansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz.U. 201, poz. 2227).
35 Przykładowo można podać UTK, UKE czy URE.
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Efektywność systemu wymaga również tego, aby pomoc dostawali ci, którzy jej rzeczywiście 
potrzebują. Przynajmniej część ciężaru dochodzenia roszczeń należy przenieść na samego kon-
sumenta. Skoro dla przeciętnego konsumenta zakupy w sieci nie stanowią już problemu, skoro 
biegle posługuje się pocztą elektroniczną, komunikatorami i innymi programami, to dlaczegóżby 
ten sam przeciętny konsument nie miał sobie poradzić z samodzielnym rozwiązaniem prostego 
sporu konsumenckiego? Można oczekiwać, że w XXI w. konsument da sobie radę ze znalezie-
niem w Internecie odpowiedzi na proste pytania prawne. By mu to umożliwić, należy stworzyć 
portal wiedzy konsumenckiej, który zapewni konsumentom dostęp do aktualizowanych na bie-
żąco informacji wysokiej jakości, w przystępnej formie odpowie na pytania i w którym zostaną 
udostępnione szczegółowe instrukcje postępowania oraz wzory pism. Konsument, który będzie 
miał dostęp do odpowiedniej informacji, powinien bez trudu poradzić sobie ze złożeniem rekla-
macji, a nawet z przeprowadzeniem postępowania polubownego, np. na platformie ODR (Online 
Dispute Resolution)36, które wszakże sprowadza się do zwykłej wymiany korespondencji, często 
elektronicznej. Korzystanie z ADR jest bardziej efektywne niż z drogi sądowej. Większa dostęp-
ność instytucj i polubownego rozstrzygania sporów po wejściu w życie ustawy o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich37 pociągnęła za sobą duży wzrost zainteresowania taką 
odformalizowaną i bezpłatną (lub niskokosztową) procedurą zarówno po stronie konsumentów, 
jak i przedsiębiorców. Według przygotowanego niedawno przez UOKiK pierwszego raportu z funk-
cjonowania systemu ADR ośmiu podmiotom przedstawiono do rozstrzygnięcia 18 123 sprawy, 
z czego 16 810 zostało przyjętych do rozpatrzenia (UOKiK, 2017, s. 6). 

Dopiero po samodzielnym przejściu procedury reklamacyjnej, a w prostych przypadkach 
również procedury ADR, konsument powinien móc skorzystać z pomocy o charakterze interwen-
cyjnym lub procesowym świadczonej przez rzecznika konsumentów. Inaczej mówiąc, rzecznik 
ma pełne prawo oczekiwać od konsumenta, że, zanim przyjdzie do niego po pomoc, podejmie 
próbę samodzielnego poradzenia sobie ze swym problemem. Oczywiście ta ogólna zasada musi 
podlegać modyfi kacjom w indywidualnych przypadkach zgodnie ze wspomnianą już zasadą ela-
styczności systemu, niektórzy konsumenci będą potrzebowali wsparcia rzecznika już na etapie 
sporządzania reklamacji lub prowadzenia ADR. Realizacja tego założenia będzie niejednokrot-
nie wymagała od rzeczników dużej asertywności. W swej pracy rzecznicy często spotykają się 
z postawami skrajnie roszczeniowymi. Zdarza się, że w razie odmowy podjęcia działań nawet 
w najbardziej błahych przypadkach konsument składa na rzecznik a skargę do staro st y, który 
z kolei nakazuje mu podjąć interwencję (wszak konsument z punktu widzenia starosty to przede 
wszystkim wyborca). Zapewnienie rzecznikom większej samodzielności i niezależności od sta-
rostów ma służyć między innymi wzmacnianiu odporności systemu na tego rodzaju nadużycia 
i nieuprawnione oczekiwania. Każdy element systemu ochrony konsumentów, a więc rzecznicy, 
organizacje konsumenckie oraz inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań 
należy ochrona konsumentów, powinien mieć świadomość swej roli i, podejmując sprawy, mieć 
na uwadze opisane powyżej założenia systemowe.

36 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
37 Ustawa z dnia 23.09.2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1823) weszła w życie 10 stycznia 2017 r. 
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IV. Podsumowanie
Co dalej z rzecznikami konsumentów? Niewątpliwie powinni pozostać podstawą projektowa-

nego, kompleksowego systemu ochrony indywidualnych konsumentów w Polsce. Ale tylko pro-
fesjonalny, niezależny i wyposażony w odpowiednie narzędzia rzecznik będzie w stanie podołać 
nowym wyzwaniom, jakie stawia przed nim XXI w.

W dziedzinie ochrony konsumentów Polska wyróżnia się na tle innych państw europejskich. 
Mamy szereg rozwiązań organizacyjnych i instytucji prawnych, które w innych państwach UE 
dopiero będą wprowadzane. Sieć rzeczników konsumentów, która obejmuje cały kraj i zapewnia 
konsumentom łatwy dostęp do informacji prawnej i pomoc procesową, jest ogromnym atutem. 
Niestety w rzeczywistości wielu rzeczników jest niedofi nansowanych i w konsekwencji nie korzy-
stają ze swych szerokich uprawnień. 

Art. 76 Konstytucji38 zobowiązuje władze publiczne do chronienia konsumentów. Skoro pań-
stwo polskie zdecydowało się realizować ten obowiązek, zapewniając konsumentom bezpłatne 
poradnictwo i pomoc procesową, to należy zadbać, by był on realizowany na jak najwyższym 
poziomie. Oczka sieci ochrony konsumentów należy zacieśniać, dążąc do zapewnienia każdemu 
konsumentowi najwyższego poziomu ochrony. Do osiągnięcia tego celu nie wystarczy odpowied-
nie kształtowanie przepisów. Konieczna jest kompleksowa wizja, a następnie właściwe zarzą-
dzanie i konsekwentne wdrażanie przyjętych rozwiązań. Nie da się realizować tego zadania bez 
zrozumienia, pomocy i współpracy wszystkich zainteresowanych instytucji i organizacji. Dlatego 
pierwszym krokiem do realizacji celu jest dialog z partnerami, przede wszystkim samymi rzeczni-
kami, którzy są i nadal powinni być podstawą systemu ochrony konsumentów w Polsce. Nie da 
się również zrealizować tego zadania bez odpowiednich zmian legislacyjnych i fi nansowania na 
takim poziomie, który umożliwi rzecznikom faktyczne wykorzystywanie swoich uprawnień. 
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I. Wprowadzenie
W dniu 11 kwietnia 2018 r. Komisja Europejska ogłosiła Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Nowy ład dla konsu-
mentów” (A New Deal for Consumers) (dalej: Komunikat)1. 

Komisja wskazuje w Komunikacie na priorytetowy charakter spraw konsumenckich w Komisji 
pod przewodnictwem Jean-Claude Junckera. Niemniej jednak, wyniki szeroko zakrojonej oceny 
przepisów dotyczących ochrony konsumentów2, zakończonej przez Komisję w 2017 r., potwierdziły 
potrzebę rewizji prawa konsumenckiego oraz realnego wzmocnienia pozycji konsumenta na rynku3. 

Celem pakietu środków przedstawionych w Komunikacie jest stworzenie „Nowego ładu dla kon-
sumentów”, zapewniającego uczciwy jednolity rynek dla konsumentów i przedsiębiorstw. W praktyce, 
celem „Nowego ładu” ma być: 1) unowocześnienie obowiązujących przepisów i likwidacja luk w ist-
niejącym dorobku konsumenckim; 2) zapewnienie konsumentom lepszych możliwości dochodzenia 
roszczeń, wsparcie skutecznego egzekwowania prawa i lepszej współpracy organów publicznych 
na jednolitym rynku; 3) pogłębienie współpracy z państwami partnerskimi spoza UE; 4) zapewnienie 
równego traktowania konsumentów na jednolitym rynku oraz zagwarantowanie właściwym krajowym 
organom możliwości rozwiązywania wszelkich problemów związanych z „podwójną jakością” (dual 
quality) produktów konsumpcyjnych; 5) zwiększenie wiedzy konsumentów o ich prawach oraz uła-
twienie przedsiębiorcom, szczególnie małym i średnim, realizacji ich obowiązków; 6) podjęcie wyzwań 
polityki konsumenckiej w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i technologicznym4.

Dla osiągnięcia powyższych celów Komisja zaproponowała zmiany legislacyjne w postaci 
dwóch pakietów prawodawczych: 
1) wniosku  dotyczącego  dyrektywy  zmieniającej  dyrektywę  Rady  93/13/EWG,  dyrekty-

wę 98/6/WE, dyrektywę 2005/29/WE oraz dyrektywę 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego 
egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta (dalej: 
Wniosek I)5;

2) wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony 
zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE (dalej: Wniosek II)6.

II. Zmiany w dyrektywie 2005/29/WE 
o nieuczciwych praktykach handlowych

Dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych7 zbliża przepisy prawne 
państw członkowskich w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych, które bezpośrednio wyrzą-
dzają szkodę interesom gospodarczym konsumentów, a tym samym szkodzą pośrednio interesom 

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 11.04.2018 r. (COM/2018/0183 fi nal).
2 Dokument roboczy służb Komisji – Sprawozdanie z oceny adekwatności unijnego prawa konsumenckiego i marketingowego, SWD(2017)209 
z 23.05.2017 r., przeprowadzonej w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej Komisji (REFIT); Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące stosowania dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, COM(2017)259 z 23.05.2017 r. oraz Dokument roboczy 
służb Komisji w sprawie oceny dyrektywy w sprawie praw konsumentów, SWD(2017)169 z 23.05.2017 r.; Sprawozdanie z realizacji zalecenia Komisji 
z 2013 r. w sprawie wspólnych zasad dotyczących mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń, COM(2018)40 z 25.01.2018 r.
3 Komunikat, s. 3. 
4 Komunikat, s. 4. 
5 COM/2018/0185 (fi nal).
6 COM/2018/0184 (fi nal).
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE z 11.05.2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przed-
siębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE 2005 L 149/22).
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gospodarczym konkurentów działających zgodnie z prawem8. Dyrektywę implementuje w Polsce 
ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym9. 

1. Produkty podwójnej jakości

Do przykładowego katalogu praktyk handlowych wprowadzających w błąd wskazanych w art. 6 
ust. 2 dyrektywy 2005/29/WE planuje się dodać praktykę polegającą na każdym wprowadzeniu 
produktu na rynek jako identyczny z takim samym produktem wprowadzonym na rynki w kilku 
innych państwach członkowskich, gdzie produkty te w sposób istotny różnią się składem lub ce-
chami, które powodują lub mogłyby spowodować u przeciętnego konsumenta podjęcie decyzji 
o kupnie, której by w przeciwnym wypadku nie podjął. 

Właściwe organy ochrony konsumentów będą oceniać wskazane praktyki przedsiębiorców 
ad casum. Podejmując ocenę stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej, właściwe organy powin-
ny uwzględnić czy rozróżnienie produktów jest dla konsumenta łatwo dostrzegalne. Przy ocenie 
konkretnej praktyki organy winny także brać pod uwagę konieczność dostosowania produktów 
tej samej marki do różnych rynków geografi cznych z uwagi na uzasadnione czynniki, takie jak: 
dostępność lub sezonowość produktów, określone preferencje konsumentów, poprawę dostępu 
do zdrowej żywności, prawo przedsiębiorcy do oferowania produktów tej samej marki w opako-
waniach o różnej wadze lub rozmiarze na różnych rynkach geografi cznych10.

W zawiadomieniu Komisji z 26 września 2017 r. „dotyczącym zastosowania prawa UE w za-
kresie żywności i ochrony konsumenta w odniesieniu do kwestii związanych z podwójną jakością 
produktów – szczególny przypadek żywności”11 przedstawiono wytyczne dotyczące zastosowania 
przepisów UE do produktów podwójnej jakości12. 

2. Ukryta reklama

W projekcie dyrektywy doprecyzowuje się zakres praktyki wprowadzającej w błąd w każdych 
okolicznościach polegającej na stosowaniu reklamy ukrytej, która polega na wykorzystywaniu 
treści publicystycznej w środkach masowego przekazu w celu promocji produktu w sytuacji, gdy 
przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie wynika to wyraźnie z treści lub z obrazów lub dźwię-
ków łatwo rozpoznawalnych przez konsumenta (kryptoreklama)13. 

Komisja proponuje, aby zakaz ukrytej reklamy miał zastosowanie również do wyników wy-
szukiwarek internetowych, w sytuacji gdy przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie wynika 
to wyraźnie z treści lub wyników wyszukiwania, z obrazów lub dźwięków łatwo rozpoznawalnych 
przez konsumenta – wyniki płatne (paid placement) lub płatne dodanie stron do indeksów wy-
szukiwarki (paid inclusion). 

8 Dyrektywa 2005/29/WE, motyw 6.
9 T.j. Dz.U. 2017, poz. 2070.
10 Wniosek I, motyw 43.
11 Dz. Urz. UE 2017 C 327/1.
12 W wytycznych wskazano, że wskazane jest zbadanie: głównych właściwości produktu, które przeciętny konsument może brać pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji o zakupach i które są uwzględniane w jego pozytywnych lub negatywnych decyzjach dotyczących transakcji; czy informacje na 
temat głównych właściwości danego produktu zostały pominięte lub są niejasne; czy brakujące lub niejasne informacje na temat głównych właściwości 
mogą wpłynąć na decyzję dotyczącą transakcji podejmowaną przez przeciętnego konsumenta (s. 4).
13 Pkt 11 załącznika I do dyrektywy 2005/29/WE. 
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3. Indywidualne środki prawne

Do dyrektywy 2005/29/WE planuje się dodać nowy przepis (art. 11a), na mocy którego pań-
stwa członkowskie zapewniają, że na gruncie prawa krajowego dostępne będą dla konsumentów 
umowne i pozaumowne środki prawne z tytułu naruszenia przedmiotowej dyrektywy. Umowne 
środki prawne mają obejmować co najmniej prawo do jednostronnego rozwiązania umowy p rzez 
konsumenta. Pozaumowne środki prawne to co najmniej prawo do odszkodowania za poniesioną 
przez konsumenta szkodę. 

Komisja wskazuje, że kontrowersje wokół „afery Volkswagena” (gdzie producenci samocho-
dów montowali oprogramowanie, pozwalające na manipulację wynikami pomiarów emisji z ukła-
du wydechowego)14 wykazały, iż z punktu widzenia konsumenta pozaumowne środki ochrony, 
takie jak prawo do odszkodowania, bywają istotniejsze od tych umownych. W przypadku sprawy 
Volkswagen wielu konsumentów nie było w stanie dochodzić swoich roszczeń, ponieważ dostępny-
mi środkami prawnymi były jedynie środki umowne, mające zastosowanie względem sprzedawcy 
(kontrahenta konsumenta), nie zaś producenta samochodu15.

4. Sankcje

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 13 dyrektywy 2005/29/WE, państwa członkowskie usta-
nawiają sankcje za naruszenie przepisów krajowych przyjętych w celu wykonania niniejszej dyrek-
tywy i podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia ich egzekwowania. Sankcje 
te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Do wskazanej regulacji Komisja proponuje dodać listę niewyczerpujących kryteriów dla oce-
ny przez organy zajmujące się egzekwowaniem prawa (organy administracyjne lub sądy) wagi 
dokonanych naruszeń: 1) charakter, waga i czas trwania lub skutki w czasie dokonanego naru-
szenia; 2) liczba poszkodowanych konsumentów, łącznie z konsumentami w innych państwach 
członkowskich; 3) działania podjęte przez przedsiębiorcę w celu zrekompensowania szkody 
poniesionej przez konsumentów; 4) umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia; 5) wcześniej-
sze naruszenia dokonane przez przedsiębiorcę; 6) zyski osiągnięte lub straty uniknięte przez 
przedsiębiorcę w związku z naruszeniem; 7) inne okoliczności obciążające lub łagodzące mające 
zastosowanie w sprawie.

Jeżeli nałożona sankcja jest grzywną, organy będą zobowiązane do uwzględnienia przy okre-
ślaniu jej kwoty: obrotu przedsiębiorcy dokonującego naruszenia, dochodów (netto) i okoliczności 
nałożenia jakichkolwiek grzywien za takie same lub podobne naruszenia w innych państwach 
członkowskich16. 

W odniesieniu do powszechnych naruszeń i powszechnych naruszeń o wymiarze unij-
nym, określonych w zmienionym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/2394 
z 12 grud nia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za 
egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające roz  porzą-
14 Zob. https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11968 (19.07.2018). 
15 Wniosek I, s. 16. 
16 W Polsce maksymalny wymiar kary pieniężnej za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wynosi 10% obrotu przedsię-
biorcy osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary – art. 106 ust. 1 ustawy z 16.02.2016 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(t.j. Dz.U. 2018, poz. 798). Prezes UOKiK, ustalając wysokość kary pieniężnej, uwzględnia w szczególności okoliczności naruszenia przepisów ustawy 
oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy (art. 111 ust. 1 uokik) oraz bierze pod uwagę wskazane okoliczności łagodzące lub obciążające, które 
wystąpiły w sprawie (art. 111 ust. 2 i 3 uokik). 
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dzenie (WE) nr 2006/200417, państwa członkowskie będą zobowiązane do wprowadzenia do 
prawa krajowego grzywien, których maksymalna wysokość powinna wynosić co najmniej 4% 
obrotu przedsiębiorcy dokonującego naruszenia na terenie państwa członkowskiego lub państw 
członkowskich objętych naruszeniem. Oznacza to, że tam, gdzie właściwe organy krajowe 
współpracujące w ramach skoordynowanych działań na podstawie ww. rozporządzenia wyzna-
czają jeden właściwy organ uprawniony do nakładania jednej grzywny18, maksymalna wysokość 
grzywny wynosiłaby w tym przypadku co najmniej 4% łącznego obrotu we wszystkich państwach 
członkowskich objętych naruszeniem. 

W dyrektywie 2011/83/UE o prawach konsumenta, omówionej poniżej, planuje się wprowadzić 
zmiany w zakresie sankcji (art. 24) w analogiczny sposób, jak w analizowanym art. 13 dyrekty-
wy 2005/29/WE. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku dyrektywy 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków umownych19 (art. 8b) oraz dyrektywie 98/6/WE w sprawie podawania 
cen20 (art. 8). 

III. Zmiany w dyrektywie 2011/83/UE o prawach konsumenta
Dyrektywa 2011/83/UE o prawach konsumenta21 ustanawia przepisy dotyczące informacji, 

które mają zostać przekazane konsumentom w odniesieniu do umów zawieranych na odległość 
i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów innych niż ww. umowy, a więc umów zawieranych 
w drodze „tradycyjnej” (w lokalu przedsiębiorstwa). Dyrektywa reguluje między innymi prawo do 
odstąpienia od umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Dyrektywę im-
plementuje w Polsce ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta22. 

1. Dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych

Do art. 2 dyrektywy 2011/83/UE ma być dodana defi nicja treści cyfrowych i usługi cyfrowej 
oraz umów na dostawę tych produktów (odpowiednio: umowa o dostarczanie treści cyfrowych, 
które nie są dostarczane na trwałym nośniku oraz umowa o świadczenie usług cyfrowych). 
Wskazane defi nicje otrzymały brzmienie ujednolicone z defi nicjami zawartymi w projekcie dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 grudnia 2015 r. w sprawie niektórych aspektów umów 
o dostarczanie treści cyfrowych („dyrektywa w sprawie treści cyfrowych”)23. 

Zgodnie z propozycją Komisji, umowa o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostar-
czane na trwałym nośniku oznacza umowę, na mocy której przedsiębiorca dostarcza lub zobo-
wiązuje się do dostarczania konsumentowi określonych treści cyfrowych, a konsument płaci lub 
zobowiązuje się do zapłaty ich ceny. Treści cyfrowe oznaczają dane wytwarzane i dostarczane 
w formie cyfrowej, łącznie z plikami wideo, plikami audio, aplikacjami, grami cyfrowymi i wszelkim 
innym oprogramowaniem. 

17 Dz. Urz. UE 2017 L 345/1. 
18 Art. 21 ust. 1 rozporządzenia 2017/2394. 
19 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. Urz. UE 1993 L 095). 
20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE z 16.02.1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych 
konsumentom (Dz. Urz. WE 1998 L 080). 
21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG 
i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady (Dz. Urz. UE 2011 L 304/64).
22 T.j. Dz.U. 2017, poz. 683 ze zm. 
23 COM/2015/0634 (fi nal). 
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Umowa o świadczenie usług cyfrowych oznacza natomiast każdą umowę, na mocy której 
przedsiębiorca dostarcza lub zobowiązuje się do dostarczenia konsumentowi usługi cyfrowej, 
a konsument płaci lub zobowiązuje się do zapłaty jej ceny. Usługa cyfrowa oznacza: a) usługę 
pozwalającą konsumentowi na stworzenie, przetwarzanie, gromadzenie lub dostęp do danych 
w formie cyfrowej; lub b) usługę umożliwiającą udostępnianie danych lub jakąkolwiek inną ma-
nipulację danymi w formie cyfrowej, które zostały przesłane lub utworzone przez konsumenta 
i innych użytkowników tej usługi, łącznie z udostępnianiem treści wideo i audio, oraz innymi usłu-
gami przechowywania plików online, edycji tekstów lub gier oferowanych w chmurze obliczeniowej 
i mediach społecznościowych. 

Zarówno defi nicja umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na 
trwałym nośniku, jak i umowy o świadczenie usług cyfrowych obejmują również umowy, w któ-
rych konsument dostarcza lub zobowiązuje się dostarczyć przedsiębiorcy dane osobowe, 
z wyjątkiem przypadku, w którym dane osobowe dostarczone przez konsumenta są przetwa-
rzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu dostarczenia usługi cyfrowej lub w celu spełnienia 
obowiązujących wymogów prawnych, i przedsiębiorca nie przetwarza tych danych w żadnym 
innym celu.

Innymi słowy, dane osobowe zostały uznane za swoistą zapłatę za treści lub usługi cyfrowe. 
Dyrektywa 2011/83/UE nie ma mieć jednak zastosowania do przypadków, w których przedsię-
biorca gromadzi jedynie metadane, takie jak adres IP, historię przeglądania lub inne informacje 
gromadzone lub przekazywane, np. przez pliki cookie, z wyjątkiem przypadków uznanych za 
umowę zgodnie z prawem krajowym. Nie będzie miała ona również zastosowania do sytuacji, 
w których konsument w przypadku niezawarcia umowy z przedsiębiorcą jest narażony na reklamy 
wyłącznie w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Komisja podkreśla 
jednak, że państwa członkowskie powinny dysponować swobodą w zakresie rozszerzenia zakresu 
stosowania przepisów dyrektywy 2011/83/UE do takich przypadków24. 

2. Internetowe platformy handlowe

Internetowa platforma handlowa ma oznaczać dostawcę usług, który umożliwia konsumentom 
zawieranie umów w trybie online z przedsiębiorcami i konsumentami na interfejsie internetowym 
internetowej platformy handlowej (dodany art. 2 pkt 19 dyrektywy 2011/83/UE). Interfejs interneto-
wy to interfejs internetowy zdefi niowany w art. 2 pkt 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2018/302 z 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geografi cznego 
oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce za-
mieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym25, w więc wszelkiego 
rodzaju oprogramowanie, w tym stronę internetową lub jej część oraz aplikacje, w tym aplikacje 
mobilne, obsługiwane przez handlowca lub na jego rzecz, które służy do zapewnienia klientom 
dostępu do towarów lub usług handlowca w celu zawarcia transakcji dotyczącej tych towarów 
lub usług.

Aktualnie w sytuacji, gdy towary lub usługi oferowane są konsumentom za pomocą interneto-
wych platform handlowych, zarówno internetowa platforma handlowa, jak i będący osobą trzecią 

24 Wniosek I, motyw 26.
25 Dz. Urz. UE 2018 L 60I/1. 
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sprzedawca (usługodawca) zaangażowani są w dostarczenie konsumentom informacji udzielanych 
przed zawarciem umowy, wymaganych przez przedmiotową dyrektywę. W efekcie konsumenci 
mogą czuć się skonfundowani, z którym podmiotem zawierają umowę sprzedaży i w jaki sposób 
wpływa to na ich prawa i obowiązki26.

Do dyrektywy dodaje się art. 6a przewidujący dodatkowe wymogi dotyczące udzielania kon-
sumentom informacji przez internetową platformę handlową przed zawarciem umowy: 1) opis 
głównych parametrów decydujących o rankingu różnych ofert przedstawionych w wyniku wyszu-
kiwana na internetowej platformie handlowej; 2) posiadanie statusu przedsiębiorcy przez podmiot 
trzeci oferujący towar lub usługę – na podstawie oświadczenia tego podmiotu; 3) zastosowanie 
bądź brak zastosowania do umowy prawa konsumenckiego wynikającego z unijnych przepisów 
oraz 4) wskazanie przedsiębiorcy odpowiedzialnego za zapewnienie praw konsumenckich wyni-
kających z unijnych przepisów (jeżeli umowa jest zawierana z przedsiębiorcą).

Informacje te powinny być przekazane konsumentom w jasny i zrozumiały sposób, co 
oznacza, że nie będzie wystarczające wskazanie ich w stosowanym wzorcu umownym, typu 
regulamin czy OWU. Komisja akcentuje jednocześnie, że nakładaniu na internetowe platformy 
handlowe ww. obowiązków informacyjnych przyświeca zasada proporcjonalności, co ozna-
cza zachowanie równowagi pomiędzy wysokim poziomem ochrony konsumentów a konku-
rencyjnością na tychże platformach. Internetowe platformy handlowe, informując konsumenta 
o zastosowaniu lub braku zastosowania konkretnych praw konsumenta, nie powinny być zo-
bowiązane do ich wyszczególniania. Informacja o zakresie odpowiedzialności w związku z za-
wartą z konsumentem umową (np. w aspekcie dostawy czy wykonania prawa do odstąpienia) 
może zależeć od umownych ustaleń pomiędzy internetową platformą handlową a podmiotem 
trzecim27.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z 8 czerw-
ca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, 
w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywa o handlu 
elektronicznym”)28, internetowe platformy handlowe nie powinny być zobowiązane do aktywnego 
weryfi kowania statusu prawnego dostawców będących osobami trzecimi. Internetowe platformy 
handlowe powinny natomiast wymagać od dostawców określenia swego statusu jako przedsiębior-
ców lub osób niebędących przedsiębiorcami w celu udzielenia stosowanej informacji o zakresie 
stosowania prawa konsumenckiego na internetowej platformie handlowej29. 

3. Odstąpienie od umowy

3.1. Zwrot kosztów 

W art. 13 dyrektywy 2011/83/UE określającym obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstą-
pienia od umowy wprowadza się zmiany w celu usunięcia obowiązku polegającego na zwrocie 
kosztów konsumentowi jeszcze przed otrzymaniem przez przedsiębiorcę zwracanych towarów. 
Dotychczas przedsiębiorcy mogli wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania 

26 Wniosek I, motyw 16. 
27 Wniosek I, motyw 19. 
28 Dz. Urz. UE 2000 L 178.
29 Wniosek I, motyw 20. 
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towarów z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od 
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

W ocenie Komisji ostatni wariant może skutecznie zobowiązywać przedsiębiorców do 
zwrotu płatności przed otrzymaniem towarów z powrotem i możliwością ich skontrolowania. 
Narusza to równowagę pomiędzy wysokim poziomem ochrony konsumenta a konkurencyjnością 
przedsiębiorców, która jest celem dyrektywy 2011/83/UE, stąd regulacja w tym zakresie została 
uchylona30. 

3.2. Zmniejszenie wartości towarów 

Zgodnie z propozycją Komisji, prawo do odstąpienia nie przysługuje w sytuacji dostawy to-
warów, z którymi konsument obchodził się, w czasie trwania okresu, w którym przysługuje pra-
wo do odstąpienia, w sposób inny niż jest to konieczne do oceny właściwości, cech i sposobu 
działania towarów (dodana lit. n do art. 16 dyrektywy 2011/83/UE). Dotychczasowa regulacja 
wskazywała, że konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z ob-
chodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funk-
cjonowania towarów, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do odstąpienia od umowy (art. 14 
ust. 2 dyrektywy). 

Również w kontekście odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych na trwałym noś-
niku istotne ma być, aby konsument powstrzymał się od korzystania z treści cyfrowych lub usług 
cyfrowych i udostępniania ich osobom trzecim (zmieniony art. 14 ust. 2 dyrektywy 2011/83/UE). 
Dotychczas dyrektywa nie zawierała podobnej regulacji. 

Wskazane zmiany stanowią wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy nie 
mają obowiązku uznawać prawa do odstąpienia od umowy w sytuacji używania tego towaru przez 
konsumenta w sposób wykraczający poza potrzebę jego przetestowania, podobnie jak w warun-
kach sklep stacjonarnego.

3.3. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych 

Komisja zaproponowała nowe brzmienie art. 16 lit. m dyrektywy 2011/83/UE, który określa 
wyjątek od prawa do odstąpienia od umowy w przypadku treści cyfrowych niedostarczanych na 
trwałym nośniku. Z uwagi na jednorazowy charakter dostarczania takich treści cyfrowych (np. pliki 
muzyczne czy pliki wideo), zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisu, konsument traci 
prawo do odstąpienia od umowy, gdy wyraził uprzednio zgodę na rozpoczęcie wykonywania 
umowy przed upływem terminu na odstąpienie i potwierdził, że w ten sposób traci on prawo do 
odstąpienia od umowy. Aktualnie proponuje się uznanie, że ww. postanowienie ma zastosowanie 
jedynie do treści cyfrowych udostępnianych za opłatą pieniężną. Innymi słowy, wyraźna zgoda 
i potwierdzenie konsumenta uniemożliwiają mu odstąpienie od umowy tylko w przypadku umów 
dotyczących treści cyfrowych dostarczanych za opłatą pieniężną. A contrario, w przypadku treści 
dostarczanych nieodpłatnie lub w zamian za dostarczone dane osobowe, zgoda i potwierdzenie 
konsumenta nie uniemożliwiają mu skutecznego odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 9 dyrek-
tywy 2011/83/UE. 

30 Wniosek I, motyw 36.
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IV. Dyrektywa w sprawie powództw przedstawicielskich 
w  celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów

Celem projektowanej dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony 
zbiorowych interesów konsumentów31 jest zapewnienie, aby upoważnione podmioty mogły docho-
dzić rekompensaty w drodze powództw przedstawicielskich mających na celu ochronę zbiorowych 
interesów konsumentów (art. 1). Zakres stosowania dyrektywy obejmuje wszystkie naruszenia 
przepisów prawa Unii przez przedsiębiorców, wymienione w załączniku I do dyrektywy, które 
szkodzą lub mogą szkodzić zbiorowym interesom konsumentów w różnych sektorach, takich jak 
usługi fi nansowe, energia elektryczna, telekomunikacja, zdrowie i środowisko.

Dyrektywa ma zastąpić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z 23 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsu-
mentów32, która umożliwia upoważnionym podmiotom wytaczanie powództw przedstawicielskich 
mających na celu przede wszystkim powstrzymanie i zakazanie naruszeń prawa Unii szkodliwych 
dla zbiorowych interesów konsumentów. Zdaniem Komisji dyrektywa ta w niewystarczającym 
stopniu uwzględnia wyzwania w zakresie egzekwowania prawa konsumenckiego33. 

Dyrektywa nie zastępuje istniejących krajowych mechanizmów dochodzenia roszczeń 
zbiorowych34. Uwzględniając tradycje prawne państw członkowskich, pozostawiono w ich gestii 
decyzję czy powództwo przedstawicielskie określone w dyrektywie włączyć w obecny lub przy-
szły mechanizm zbiorowego dochodzenia roszczeń, czy ustanowić je jako alternatywę dla tych 
mechanizmów35.

1. Upoważnione podmioty

W projektowanej dyrektywie określono kryteria, które powinny spełniać podmioty upoważnione 
do wytaczania powództw przedstawicielskich oraz obowiązki państw członkowskich w zakresie 
wyznaczania tych podmiotów (art. 4). 

W szczególności upoważnione podmioty winny prowadzić działalność nienastawioną na 
zysk i posiadać uzasadniony interes w zapewnieniu przestrzegania przepisów prawa Unii. Jako 
że uprawnionymi do otrzymania statusu upoważnionego podmiotu mają być przede wszystkim 
organizacje konsumenckie oraz niezależne instytucje publiczne, dyrektywa przewiduje o możliwo-
ści decydowania przez państwa członkowskie o zakresie żądań, których będzie mógł dochodzić 
dany rodzaj upoważnionego podmiotu lub konkretny upoważniony podmiot36.

Dyrektywa nakłada na upoważnione podmioty obowiązek zapewnienia pełnej przejrzystości 
w odniesieniu do źródła fi nansowania (art. 7), a także wskazuje na możliwą pomoc fi nansową 
upoważnionym podmiotom ze strony państwa (art. 15). 

31 COM/2018/0184 (fi nal).
32 Dz. Urz. UE L 2009 110/30. 
33 Motyw 2 dyrektywy. 
34 W Polsce – ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (t.j. 2018, poz. 573).
35 Motyw 24 dyrektywy. 
36 Wniosek II, s. 17. 
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2. Środki dochodzenia roszczeń

2.1. Żądania pozwu przedstawicielskiego 

W dyrektywie określono żądania, których może dochodzić podmiot upoważniony:
1) wydanie nakazu zaprzestania szkodliwych praktyk jako środka tymczasowego; 
2) wydaniu nakazu zaprzestania szkodliwych praktyk stwierdzającego naruszenie (art. 5). 

Ponadto, możliwe będzie żądanie zastosowania środków mających na celu eliminację utrzy-
mujących się skutków naruszeń, w tym nakazów rekompensaty (m.in. odszkodowanie, naprawa, 
wymiana, obniżka ceny, rozwiązanie umowy lub zwrot poniesionych kosztów) – w oparciu o decyzję 
kończącą postępowanie w sprawie stwierdzającą, że dana praktyka stanowi naruszenie prawa 
Unii Europejskiej szkodzące zbiorowym interesom konsumentów37, w tym w oparciu o nakaz za-
przestania szkodliwych praktyk, o którym mowa w pkt 2) powyżej38. 

Upoważnione podmioty powinny mieć możliwość dochodzenia powyższych żądań w ramach 
jednego powództwa przedstawicielskiego. 

2.2. Decyzja deklaratoryjna

Zgodnie z art. 6 dyrektywy, państwa członkowskie powinny mieć możliwość decydowania 
czy sąd lub organ krajowy, przed którym toczy się sprawa z powództwa przedstawicielskiego 
o rekompensatę, będzie uprawniony – zamiast nakazu rekompensaty – wydać decyzję deklara-
toryjną w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorcy, na której indywidualni konsumenci mogliby 
opierać swoje roszczenia w kolejnych powództwach o rekompensatę. 

Wskazana możliwość powinna być zarezerwowana dla należycie uzasadnionych przypadków, 
w których określenie wysokości indywidualnej rekompensaty przynależnej każdemu z konsumen-
tów byłoby skomplikowane i nieefektywne. 

Decyzji deklaratoryjnych nie należy wydawać:
1) w sprawach nieskomplikowanych, w szczególności gdy istnieje możliwość ułatwionej iden-

tyfi kacji zainteresowanych konsumentów i ponieśli oni szkodę w porównywalnej wielkości;
2) w przypadku poniesienia przez konsumentów szkód w niewielkich rozmiarach, co sprawia, 

że prawdopodobieństwo podjęcia się przez nich indywidualnego dochodzenia roszczeń nie 
jest duże39.
Sąd lub organ krajowy zobowiązany będzie należycie uzasadnić wydanie decyzji deklarato-

ryjnej zamiast nakazu rekompensaty w danej sprawie.

2.3. Upoważnienie konsumenta 

Pomiot upoważniony zobowiązany będzie do uzyskania od konsumenta odpowiedniego upo-
ważnienia (pełnomocnictwa) do skierowania powództwa przedstawicielskiego – czy to w przypadku 
żądania wydania nakazu zaprzestania szkodliwych praktyk (art. 5 ust. 2 dyrektywy) czy nakazu 
rekompensaty bądź decyzji tymczasowej (art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy). 

37 Na podstawie aktów prawnych wskazanych w załączniku I do dyrektywy. 
38 Wniosek wskazuje także na decyzje wydawane na gruncie rozporządzenia 2017/2394 (motyw 22). 
39 W przypadku niewielkich szkód rekompensata zasądzana z powództwa przedstawicielskiego byłaby przeznaczana na cel publiczny służący zbio-
rowym interesom konsumentów. 
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Niemniej jednak, w przypadkach nieskomplikowanych (zob. pkt 2.2. ppkt 1) powyżej) oraz 
niewielkiej wartości przedmiotu sporu (zob. pkt 2.2. ppkt 2) powyżej) państwa członkowskie mogą 
zdecydować o braku konieczności uzyskania od konsumenta indywidualnego upoważnienia do 
żądania rekompensaty. 

3. Ugoda

Państwa członkowskie mają być uprawnione do określenia procedury, w ramach której sąd 
lub organ administracyjny mógłby zaakceptować ugodę zbiorową zawartą przez upoważniony 
podmiot i przedsiębiorcę przed skierowaniem powództwa przedstawicielskiego (art. 8). Wniosek 
o zatwierdzenie ugody mógłby zostać przyjęty, jeżeli w sprawie tej samej praktyki nie toczy się 
inne postępowanie z powództwa przedstawicielskiego przed sądem lub organem administracyj-
nym tego samego państwa członkowskiego względem tego samego przedsiębiorcy. W sprawach 
będących w toku sąd lub organ administracyjny w każdym przypadku powinien mieć możliwość 
zachęcania stron do zawarcia ugody w sprawie uzyskania rekompensaty. 

Ugody zbiorowe zawarte we wszystkich wskazanych wyżej przypadkach będą podlega-
ły kontroli sądu lub organu administracyjnego w celu zapewnienia ich legalności i uczciwości. 
Konsumenci, których dotyczy zatwierdzona ugoda zbiorowa, będą uprawnieni do akceptacji albo 
odrzucenia rekompensaty w niej oferowanej. 

4. Skutki decyzji ostatecznych

Zgodnie z art. 10 dyrektywy, decyzje sądu lub organu administracyjnego z powództwa przed-
stawicielskiego oraz decyzje deklaratoryjne kończące postępowania w sprawie będą miały rów-
noważny skutek w kolejnych powództwach o rekompensatę. Takie powództwa o rekompensatę 
mogłyby być wytaczane indywidualnie przez konsumentów w ramach powództwa przedstawi-
cielskiego na mocy projektowanej dyrektywy lub w ramach innych mechanizmów dochodzenia 
roszczeń zbiorowych na mocy przepisów krajowych. Innymi słowy, jeżeli decyzja stwierdzające 
naruszenie uprawomocni się, powinna stanowić niepodważalny dowód w sprawie z jakiegokolwiek 
kolejnego powództwa o rekompensatę w tym samym państwie członkowskim, w którym doszło 
do naruszenia40. 

Z tych samych przyczyn w sprawach transgranicznych decyzje kończące postępowanie 
w sprawie zapewnią domniemanie wzruszalne, że doszło do naruszenia prawa Unii. Takiego 
skutku nie przewiduje się dla decyzji deklaratoryjnych dotyczących odpowiedzialności przedsię-
biorcy wobec konsumentów, których dotyczy naruszenie, jako że przepisy krajowe w zakresie 
odpowiedzialności mogą się znacznie różnić w obrębie Unii41.

Państwa członkowskie mają ustanowić skuteczne, zniechęcające i proporcjonalne sankcje 
w formie grzywny, w przypadku gdy pozwany przedsiębiorca nie zastosuje się do decyzji kończą-
cej postępowanie w sprawie wydanej przez sąd lub organ administracyjny w ramach powództwa 
przedstawicielskiego (art. 14 dyrektywy). 

40 Wniosek II, s. 18–19.
41 Wniosek II, s. 19. 
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V. Podsumowanie
Kierunek proponowanych przez Komisję zmian należy ocenić pozytywnie. Komisja, opie-

rając się na przeprowadzanych badaniach42, a także wysłuchując głosu państw członkowskich, 
organizacji konsumenckich oraz stowarzyszeń przedsiębiorców43 trafnie zidentyfi kowała aktualne 
problemy rynku w relacjach przedsiębiorca-konsument. 

W sytuacji postępującej digitalizacji życia, również w aspekcie stosunków konsumenckich, 
zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską dotyczą w znaczącej mierze tej sfery. Mowa 
tu zarówno o uznaniu kryptoreklamy – w kontekście „zaciemniania” trafności wyników w wyszuki-
warkach internetowych – za „czarną” praktykę wprowadzającą w błąd (w każdych okolicznościach) 
na gruncie dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych, jak również o zagad-
nieniu internetowych platform handlowych (dyrektywa 2011/83/UE o prawach konsumenta), które 
wywołują konfuzję po stronie konsumentów co do podmiotu będącego stroną zawieranej umo-
wy. Wielostronność umów zawieranych za pośrednictwem platform internetowych jest realnym 
utrudnieniem w dochodzeniu roszczeń przez konsumentów. Problematyka ta było przedmiotem 
badania Prezesa UOKiK w kontekście platform zakupów grupowych44, a pozostaje aktualna 
chociażby w kontekście popularnych portali służących do zamawiania fi lmów, gier, hoteli, usług 
turystycznych czy jedzenia. 

Na aprobatę zasługuje dostrzeżenie przez Komisję problematyki dostarczania treści cyfrowych 
i świadczenia usług cyfrowych w zamian za „zapłatę” w formie udostępnienia danych osobowych, 
do których to umów ma mieć zastosowanie reżim dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumenta. 
Nietrafne wydaje się wyłączenie przez Komisję spod regulacji dyrektywy sytuacji, w których kon-
sument w przypadku niezawarcia umowy z przedsiębiorcą jest narażony na reklamy wyłącznie 
w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Udostępnienie danych osobo-
wych jako forma zapłaty za brak niechcianych reklam jest najpowszechniej kojarzoną sytuacją 
z zakresu stosowania danych osobowych jako swoistej waluty, stąd reżim dyrektywy winien mieć 
zastosowanie i w tym przypadku (np. dostępu do poczty e-mail z reklamami). 

Warto wskazać na zagadnienie produktów podwójnej jakości na gruncie dyrektywy 2005/29/
WE o nieuczciwych praktykach handlowych, które wydaje się być bolączką wielu krajów UE. 
Interesujące będą wyniki badań przeprowadzonych przez laboratoria w szeregu państw człon-
kowskich UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii koordynowanej przez Wspólne Centrum 
Badawcze (Joint Research Centre) – służbę Komisji Europejskiej do spraw nauki i wiedzy, któ-
rej celem jest zgromadzenie informacji na temat skali problemu podwójnej jakości produktów. 
Wyniki badań powinny doprowadzić do powstania praktycznych wytycznych dla organów państw 
członkowskich (w Polsce – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) badających praktyki 
wprowadzające konsumentów w błąd45. Na chwilę obecną nie jest bowiem wiadome, jaka różni-
ca pomiędzy produktami w zakresie ich składu lub cech jest „istotna” i decydowałaby o uznaniu 

42 Tablice wyników dla rynków europejskich (Consumer Scoreboards), zob. https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence
-based-consumer-policy/consumer-scoreboards_en (19.07.2018). 
43 Ocena  wpływu  (Impact  assessment)  Wniosków  I  i  II.  Pozyskano  z:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0096&
from=EN (19.07.2018). 
44 Zob. https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10717 (19.07.2018)
45 Badania zostaną przeprowadzone na podstawie wspólnej metodyki porównywania jakości produktów spożywczych (Framework for selec-
ting and  testing of  food products to assess quality related characteristics: EU harmonised testing methodology), opracowanej przez JCR. Pozys-
kano z: https://ec.europa.eu/jrc/en/page/eu-harmonised-methodology-testing-food-products-180814 (19.07.2018). 
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działania przedsiębiorcy za wprowadzające w błąd w sytuacji wprowadzenia na rynek produktu 
mniej wartościowego „jako identyczny”. To, czy dany produkt zostanie uznany jako odpowiednio 
oznaczony (wyróżniony) w sytuacji jego „nieidentyczności” będzie przedmiotem dyskrecjonalnej 
oceny kompetentnego organu administracji.

Cieszy dostrzeżenie przez Komisję problemów przedsiębiorców na gruncie dyrektywy 2011/83/UE 
o prawach konsumenta w kontekście zwracania przez konsumentów używanych towarów w sytuacji 
odstąpienia od umowy. Słusznym rozwiązaniem jest wyłączenie możliwości odstąpienia od umowy, 
gdy konsument obchodził się z produktem sposób inny niż jest to konieczne do oceny jego właś-
ciwości, cech i sposobu działania (a więc w sposób dalej idący niż obejrzenie czy przymierzenie 
towaru w sklepie stacjonarnym). 

Zakres proponowanych zmian wskazuje na kontynuowanie kursu skuteczniejszej egzeku-
cji praw konsumentów. Regulacje projektu dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich 
wspierają prywatnoprawny reżim dochodzenia roszczeń konsumenckich, co stanowi dopełnienie 
publicznego systemu egzekwowania praw konsumentów, którego emanacją jest przyjęte rozpo-
rządzenie 2017/2394 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za 
egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów. Jednocześnie, projekt dyrek-
tywy w sprawie zbiorowych powództw przedstawicielskich uwzględnia istniejące na poziomie UE 
środki dotyczące indywidualnego dochodzenia roszczeń, w szczególności dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/11/UE z 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE 
(„dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich”)46. W koncyliacyjny tryb rozpatrywania 
roszczeń konsumenckich wpisuje się również możliwość zawarcia ugody przed sądem lub orga-
nem rozpatrującym sprawę z powództwa przedstawicielskiego. Niezależnie zatem od możliwości 
umownego i pozaumownego indywidualnego dochodzenia roszczeń, konsumentom ma się za-
pewnić się wachlarz alternatywnych możliwości dochodzenia ich praw.

Ekonomice postępowania sprzyjać ma brak konieczności wykazywania naruszenia prawa przez 
kolejnych konsumentów, którzy ponieśli szkodę na skutek działania przedsiębiorcy w sprawie już 
osądzonej, zakończonej orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie z powództwa przed-
stawicielskiego. Wydaje się również, że regulacje projektowanej dyrektywy mają potwierdzić, że 
swoistym prejudykatem w indywidualnej sprawie konsumenckiej byłyby decyzje organów ochrony 
konsumentów (w Polsce – Prezes UOKiK), co miałoby dla konsumentów szczególne znaczenie 
praktyczne w sytuacji nienałożenia przez organ na przedsiębiorcę środków usunięcia trwających 
skutków naruszenia (tzw. rekompensaty publicznej)47 w decyzji stwierdzającej stosowanie praktyki 
naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

Przedstawiona propozycja będzie podlegać wielu modyfi kacjom w toku jej procedowania 
w instytucjach unijnych. Niemniej jednak, stanowi dobry punkt wyjścia do dalszych prac jako ma-
teriał wyważający interesy konsumentów i uzasadnione postulaty przedsiębiorców.

46 Dz. Urz. UE 2013 L 165. 
47 Art. 23 b ust. 2, art. 26 ust. 2 uokik. 
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I. Wprowadzenie

Treści cyfrowe, z racji ich wirtualnej natury i powiązanych z nimi elementów prawno-autorskich, 
dość trudno jest zaszeregować do tradycyjnie postrzeganych kategorii rzeczy i praw. Defi niowanie 
„treści cyfrowych” utrudnia także nieprzewidywalna zmienność desygnatów takiej defi nicji. Specyfi ka 
przedmiotowa treści cyfrowych, ich wewnętrzne zróżnicowanie i zmienność technologiczna rodzi 
niepewność w zakresie stosowania do treści cyfrowych normatywnych typów umów. W praktyce 
umowy, w których przedmiot świadczenia stanowią treści cyfrowe nabierają wraz z upowszech-
nieniem ich w obrocie prawnym charakteru empirycznego (np. umowy w chmurze). Najczęściej 
jednak umowy, których przedmiotem jest dostarczenie lub korzystanie z treści cyfrowych przyj-
mują cechy charakterystyczne dla normatywnych typów umowy sprzedaży, umowy o dzieło bądź 
umowy o świadczenie usług. 

Problematyce defi niowania treści cyfrowych warto poświęcić uwagę, nie tylko z racji obo-
wiązujących unijnych i krajowych aktów prawnych zawierających defi nicje treści cyfrowych, ale 
także z uwagi na nowe projekty legislacyjne i ich relację do istniejącego ustawodawstwa konsu-
menckiego. Defi niowanie treści cyfrowych i umów cyfrowych przez ustawodawcę unijnego ma 
między innymi na celu zapobieżenie niejednolitemu traktowaniu treści cyfrowych na poziomie kra-
jowych porządków prawnych i uniknięcie zjawiska uzupełniania braku unormowania na poziomie 

* Cywilistka; doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego; e-mail: 
elwiramf@kozminski.edu.pl.
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ustawodawstwa unijnego krajowymi aktami prawnymi. Ustawodawca unijny, defi niując treści 
i usługi cyfrowe, wprowadza szereg autonomicznych defi nicji legalnych na potrzeby odrębnych 
aktów prawnych. Praktyka ta rodzi niepokój, w szczególności, gdy w aktach prawnych znajdują-
cych zastosowanie do takich samych stosunków prawnych (np. umów zawieranych z konsumen-
tami) przyjmowane są różne defi nicje tych samych pojęć. Niektóre z proponowanych, a nawet 
już obowiązujących, defi nicji rodzą wątpliwości interpretacyjne (np. co do zakresu desygnatów). 
Truizmem jest już stwierdzenie, że defi nicja „treści cyfrowych” ze względu na ich zróżnicowanie 
i zmienność powinna uwzględniać wymóg zachowania elastyczności wobec zmian technologicz-
nych. Powinna być neutralna technologicznie. W praktyce legislacyjnej nie zawsze jednak neu-
tralność ta zostaje zachowana.

II. Defi nicje „treści cyfrowych” w obowiązujących aktach prawnych
Pierwszy krok w kierunku zdefi niowania treści cyfrowych podjął ustawodawca europejski 

w dyrektywie w sprawie praw konsumentów (dalej: dyrektywa 2011/83/UE)1, określając w art. 2 
pkt 11 treści cyfrowe jako „dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej”. Defi nicja ta została 
implementowana do prawa polskiego w art. 2 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta2, która okre-
śla treści cyfrowe, zasadniczo zachowując sens i intencję art. 2 pkt 11 dyrektywy 2011/83/UE, 
także jako „dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej”. Zaproponowana defi nicja jest 
uniwersalna, pojemna i zachowuje właściwy stopień neutralności technologicznej (Kaczmarek-
Templin, 2015, s. 95)3. 

Defi nicja treści cyfrowych, jak wskazano w preambule dyrektywy 2011/83/UE, obejmować 
powinna dane wytworzone w postaci cyfrowej i dostarczone w postaci cyfrowej „bez względu na 
to, czy dostęp do nich osiąga się przez pobieranie czy przez odbiór danych przesyłanych stru-
mieniowo, na trwałym nośniku czy przy użyciu jakichkolwiek innych środków”4. Treści cyfrowe 
stanowić będą także dane w innej postaci przetworzone w dane cyfrowe (zdigitalizowane) i do-
starczone w postaci cyfrowej (Kaczmarek-Templin, 2015, s. 96). 

Rodzaj nośnika i sposób dostarczenia treści cyfrowych nie wpływa na objęcie ich przytoczoną 
defi nicją. Wpływa jednak na charakter umowy, której przedmiot świadczenia stanowią treści cyfro-
we. Zgodnie z motywem 19 dyrektywy 2011/83/UE treści cyfrowe dostarczone na trwałym nośniku 
należy traktować jak towary5, a ich dostarczenie ma być objęte umową sprzedaży. Dostarczenie 
treści cyfrowych w sposób inny niż na trwałym nośniku, nie może stanowić przedmiotu umowy 
sprzedaży ani umowy o świadczenie usług, ma natomiast stanowić przedmiot umowy o dostar-
czenie treści cyfrowych. Ustawodawca europejski narzucił tym samym autonomiczne, właściwe na 
potrzeby dyrektywy i przewidzianych w niej uprawnień konsumenta (w szczególności konsumen-
ckiego prawa odstąpienia od umowy), rozumienie umów o dostarczenie treści cyfrowych i usług 
cyfrowych. Wyrażone w dyrektywie ujęcie nie tylko różnicuje umowę o dostarczenie treści cyfro-
wych zarówno od umowy sprzedaży, jak i od umowy o świadczenie usług, lecz także powoduje, 
że treści cyfrowe w pewnym obszarze obrotu prawnego mogą być postrzegane jak rzeczy, których 
1 Dz. Urz. UE L 304, z 22.11.2011 r., s. 64–88.
2 Dz.U. 2014, poz. 827 z późn. zm.
3 Na temat zakresu i lingwistycznych różnic obu defi nicji zob. Kaczmarek-Templin (2015, s. 95). 
4 Dyrektywa 2011/83/UE, motyw 19.
5 Odnośnie do pojęcia „trwałego nośnika” zob. Kaczmarek-Templin (2012, Komentarz do art. 2, pkt XI–XIV).
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własność może być przenoszona w drodze umowy sprzedaży. Z treści dyrektywy 2011/83/UE 
nie sposób wyprowadzić oczywiście wniosku, że treści cyfrowe są towarem6. Skłonność do po-
strzegania treści cyfrowych jako towarów, a nawet przenoszenia na treści cyfrowe właściwości 
rzeczy i poddawania ich reżimowi umowy sprzedaży można dostrzec nie tylko w legislacji, ale 
również w orzecznictwie UE7.

Treści cyfrowe mogą stanowić zarówno towary, jak i usługi, także według defi nicji „treści cy-
frowych” zawartej w obowiązującym od 26 czerwca 2018 r. artykule 2 pkt 29a ustawy o usługach 
płatniczych8, wiernie implementującym do prawa krajowego art. 4 pkt 43 dyrektywy (UE) 2015/2366 
w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego9. Zgodnie z przyjętą defi nicją treści 
cyfrowe to towary lub usługi wytwarzane i dostarczane lub świadczone w formie cyfrowej, które 
mogą zostać użyte lub z których można skorzystać wyłącznie za pomocą urządzenia technicznego, 
z wyłączeniem użycia i konsumpcji fi zycznych towarów lub usług. Defi nicja wprowadzona została 
głównie w celu usunięcia istniejących wcześniej rozbieżności interpretacyjnych odnoszących się 
do zakresu wyłączenia od stosowania dyrektywy o usługach płatniczych do drobnych płatności 
realizowanych za pośrednictwem operatorów sieci telekomunikacyjnych i informatycznych przy 
okazji świadczonych przez nich usług, np. zakupu przez abonenta sieci dodatkowej aplikacji10. 
W przytoczonej defi nicji zwraca uwagę odmienny, w porównaniu np. z ustawą o prawach konsu-
menta, sposób ujęcia treści cyfrowych. Ustawodawca posłużył się tu nie tylko kryteriami jakościo-
wymi odnoszącymi się do natury treści cyfrowych, lecz także zdefi niował treści cyfrowe, używając 
kryteriów ekonomicznych (towary, usługi, konsumpcja). Powoduje to, że określenie wspólnych 
desygnatów obu defi nicji może nastręczać trudności, chociażby terminologiczne. Porównanie takie 
może mieć jednak praktyczne znaczenie np. dla jednoznacznego wskazania usług płatniczych 
wyłączonych z zakresu stosowania ustawy o prawach konsumenta11. Defi nicja treści cyfrowych 
przyjęta w ustawie o usługach płatniczych obejmuje wyłącznie treści cyfrowe, których dostarczenie 
stanowi usługę w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z ustawą o prawach kon-
sumenta jako towar postrzega się tylko treści cyfrowe dostarczone na trwałym nośniku, których 
ustawa o usługach płatniczych nie obejmuje. Zarazem ustawa o prawach konsumenta zastrze-
ga, że treści cyfrowe dostarczane w postaci cyfrowej nie mogą być postrzegane jako przedmiot 
umowy o świadczenie usług, ale przedmiot umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Wskazanie 
wspólnych desygnatów obu defi nicji (de facto istniejących) wymaga paradoksalnego założenia, że 
świadczenie w umowie o dostarczenie treści cyfrowych stanowi usługę, chociaż w świetle ustawy 
o prawach konsumenta nie może stanowić przedmiotu umowy o świadczenie usług.

6 B. Kaczmarek-Templin zwróciła uwagę na fakt, że dyrektywa 2011/83/UE wprawdzie nakazuje uznanie umów o dostarczanie treści cyfrowych na trwałych 
nośnikach za umowy sprzedaży, jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w defi nicji towaru zawartej w art. 2 pkt 3 dyrektywy (zob. Kaczmarek-Templin, 
2015, s. 99).
 7 TS w wyr. w sprawie C-128/11  UsedSoft GmbH (zbiór orzeczeń UE C 2012:407) uznał, że sprzedaż treści cyfrowych (programu komputerowego) 
przez poprawnie go z Internetu i sprzedaż treści cyfrowych zapisanych na CD-ROM są z ekonomicznego punktu widzenia podobne. W przedmiotowej 
sprawie trzeba mieć jednak na uwadze, że główny trzon rozważań TS stanowiły zagadnienia prawa autorskiego i to w ich kontekście uwagi Trybunału 
były formułowane. Przedmiotu rozstrzygnięcia nie stanowiła natomiast kwalifi kacja umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Zob. także uwagi w przed-
miocie porzuconej legislacyjnej propozycji odpowiedniego stosowania do treści cyfrowych przepisów umowy sprzedaży – Targosz, Wyrwiński (2015).
 8 Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 2003, art. 29a dodany został ustawą dodanym ustawą z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych 
oraz niektórych (Dz.U. 2018, poz. 1075), która weszła w życie 20.06.2018 r.
 9 Dz. Urz. UE L 337, z 23.12.2015 r., s. 35–127.
10 Zob. art. 6 pkt 12 ustawy o usługach płatniczych.
11 Por. art. 4 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
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III. Ujęcie treści cyfrowych w projekcie CESL
Znamienny przykład przeniesienia optyki właściwej rzeczom na treści cyfrowe stanowiła pro-

pozycja instrumentu opcjonalnego – rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży (dalej: CESL)12. Treści cyfrowe traktowane były w projekcie CESL jako od-
rębna od towarów (rzeczy) kategoria dóbr. Pod względem stosowanej terminologii projekt odróżniał 
także umowę sprzedaży od umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Przyjmował jednak umowę 
sprzedaży jako rozwiązanie modelowe dla umowy o dostarczenie treści cyfrowych13. Zaproponowane 
w CESL uregulowanie umowy o dostarczenie treści cyfrowych określono w doktrynie wręcz jako 
quasi-sprzedaż (Micklitz i Reich, 2012, s. 15). Oryginalne, co do zasady, ujęcie sprawiało niestety 
wrażenie pominięcia przez autorów projektu odmienności charakteru treści cyfrowych.

CESL stanowił zarazem kolejny z unijnych projektów, w którym zdefi niowano treści cyfro-
we, zaliczając do tej kategorii „dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, niezależnie od 
tego, czy ich właściwości zostały określone przez konsumenta, w tym treści wizualne, dźwiękowe, 
treści w formie obrazów lub pisma, gry cyfrowe, oprogramowanie i treści cyfrowe umożliwiające 
personalizację istniejącego sprzętu lub oprogramowania”14. Z zakresu defi nicji wyłączono świad-
czone w formie elektronicznej usługi fi nansowe, doradztwa prawnego lub fi nansowego, zdrowotne 
oraz usługi i sieci łączności elektronicznej. Defi nicja treści cyfrowych nie obejmowała także treści 
cyfrowych tworzonych i zmienianych przez konsumentów oraz treści generowanych podczas in-
terakcji z treściami cyfrowymi innych użytkowników15. Defi nicja ta miała autonomiczny charakter 
i służyła do wyznaczenia przedmiotowego zakresu stosowania rozporządzenia. Sposób ujęcia 
treści cyfrowych w defi nicji art. 2 lit. j rozporządzenia spotkał się z krytyką z uwagi na niespójność 
zakresu desygnatów przyjętej defi nicji z przedmiotowym zakresem stosowania CESL. Wątpliwości 
formułowano szczególnie w odniesieniu do treści cyfrowych, do których dostęp uzyskiwany może 
być na podstawie umów o świadczenie usług dostępu lub czasowego przechowania treści cyfro-
wych w chmurze (Zoll, 2012, s. 285–286)16. Zgodnie z art. 1 CESL rozporządzenie miało zna-
leźć zastosowanie tylko do sprzedaży towarów, dostarczania treści cyfrowych oraz świadczenia 
usług powiązanych z tymi dwiema kategoriami umów. Natomiast umowa, której przedmiotem jest 
świadczenie w postaci dostępu do treści cyfrowych, np. w chmurze (usługa) jakkolwiek nie wyłą-
czona wprost z zakresu defi nicji treści cyfrowych z art. 2 lit. j CESL, nie mieściłaby się w żadnej 
z wymienionych w art. 1 CESL kategorii umów. 

CESL był pierwszym projektem, w którym dostrzeżono problem odpłatności umowy o dostar-
czenie treści cyfrowych. Wśród propozycji zmian do projektu wskazano już bowiem, że defi nicją 
treści cyfrowych należy objąć także treści cyfrowe dostarczane odpłatnie, w zamian za zapłatę 
ceny, jak i nieodpłatnie, jeżeli konsument w celu uzyskania treści cyfrowych udostępnia swoje 
dane osobowe17.

12 KOM/2011/0635 wersja ostateczna – 2011/0284 (COD).
13 Problemy mogące powstać na tle tego rozwiązania analizuje m.in. Loos (2013); uwagi odnośnie do struktury CESL zob. Pisuliński (2012).
14 Zob. art. 2 lit. j CESL.
15 Zob. art. 2 lit. j ppkt. i–vi CESL.
16 Zob. propozycja zmian do CESL – dokument nr A7-0301/2013, zmiana nr 8, 10, 44. Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?type=REPORT&reference=A7-2013-0301&language=EN (10.07.2018).
17 W brzmieniu oryginalnym against payment or for non-pecuniary consideration, such as making the consumer’s personal data available – propozycja 
zmian do CESL – dokument nr A7-0301/2013, zmiana nr 9 i nr 59 w brzmieniu przyjętym przez Parlament Europejski (10.07.2018).
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IV. Defi nicje treści cyfrowych w projektach aktów unijnych

1. Projekt dyrektywy o treściach cyfrowych
Po wycofaniu z konsultacji legislacyjnych projektu instrumentu opcjonalnego CESL Komisja 

Europejska przedstawiła w grudniu 2015 r. projekty dwóch, rozłącznych w swoim zakresie dyrektyw, 
które mają uzupełniać istniejące ustawodawstwo konsumenckie, tj. dyrektywy w sprawie niektó-
rych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych (dalej: dyrektywa o treściach cyfrowych)18 
i dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez Internet 
lub w inny sposób na odległość (dalej: dyrektywa o sprzedaży)19.

Dyrektywa o treściach cyfrowych ma harmonizować wybrane obszary konsumenckich umów 
o dostarczanie treści cyfrowych, w tym kryteria oceny zgodności treści cyfrowych z umową, hie-
rarchię środków przysługujących konsumentowi w przypadku braku zgodności treści lub usług 
cyfrowych z umową, dopuszczalność zmiany treści cyfrowych oraz przesłanki rozwiązania umów 
długoterminowych mających za przedmiot dostarczanie treści cyfrowych20. W art. 2 proponowa-
nej dyrektywy znalazła się szeroka i nieco zaskakująca defi nicja treści cyfrowych, w której pod 
pojęciem treści cyfrowych ujęto także usługi cyfrowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 projektu dyrektywy 
„treści cyfrowe” miały stanowić: (a) dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w tym pliki 
video, audio, aplikacje, gry cyfrowe i inne oprogramowanie; (b) usługi umożliwiające tworzenie, 
przetwarzanie lub przechowywanie treści cyfrowych dostarczonych przez konsumenta; (c) usługi 
umożliwiające rozpowszechnianie danych cyfrowych dostarczanych przez innych użytkowników 
usługi oraz inne formy interakcji takich danych. Dyrektywa, zgodnie z art. 3 ust. 1, znajdzie zastoso-
wanie do wszystkich umów, w tym umów o świadczenie usług, których przedmiotem jest tworzenie, 
przetwarzanie, przechowywanie, utrzymanie, aktualizacja treści cyfrowych, stanowiących produkt 
standardowy albo wytworzonych według wskazówek konsumenta, a także dostarczenie treści 
cyfrowych na trwałym nośniku, użytym w celu dostarczenia treści cyfrowych. Dyrektywą objęto 
także umowy o treści cyfrowe świadczone w zamian za dane przekazane przez konsumenta21. 

W projektowanej dyrektywie o treściach cyfrowych o sposobie traktowania treści cyfrowych 
powiązanych z rzeczą decyduje ich funkcjonalność. W przypadku dostarczenia treści cyfrowych 
na trwałym nośniku, użytym wyłącznie w celu dostarczenia treści cyfrowych, przepisy dyrektywy 
stosuje się jednolicie do nośnika i zapisanych na nim treści cyfrowych22. Treści cyfrowe trans-
mitowane online lub zapisane na fi zycznych nośnikach, takich DVD i CD, mają więc podlegać 
dyrektywie o treściach cyfrowych, a nie – dyrektywie o sprzedaży. Z zakresu dyrektywy o sprze-
daży wyłączone zostały nie tylko treści cyfrowe na fi zycznych nośnikach, lecz także nośniki za-
wierające treści cyfrowe używane wyłącznie do dostarczenia treści cyfrowych23. Poza zakresem 
uregulowania dyrektywy o treściach cyfrowych pozostawiono natomiast treści cyfrowe, których 
funkcjonalność podporządkowana została głównym funkcjom urządzeń, w których te treści zostały 
zainstalowane (treści podporządkowane funkcjonalnie urządzeniom) bądź treści cyfrowe, które 

18 KOM (2015) 634 wersja ostateczna.
19 KOM (2015) 192 wersja ostateczna.
20 Zob. art. 1 projektu dyrektywy o treściach cyfrowych.
21 Zob. art. 3 ust. 4 projektu dyrektywy o treściach cyfrowych.
22 Art. 3 ust. 3 oraz motyw 12 projektu dyrektywy o treściach cyfrowych. 
23 Art. 1 ust. 2 projektu dyrektywy o sprzedaży.
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zostały zintegrowane z urządzeniami. W takich przypadkach treści cyfrowe stanowić mają inte-
gralną część urządzenia, traktowane są jak element urządzenia i podlegają przepisom właściwym 
dla umów przenoszących własność urządzeń24. Niewiadomy w świetle projektu pozostawał jednak 
status treści cyfrowych podporządkowanych funkcjonalnie urządzeniu, jeśli treści te dostarczone 
zostały nie w chwili zakupu urządzenia, ale później, jako dodatkowe aplikacje lub aktualizacje za-
instalowanych albo preinstalowanych w urządzeniu treści cyfrowych (Macierzyńska-Franaszczyk, 
2017, s. 298–299).

Sposób ujęcia treści cyfrowych i zakres objętych proponowaną dyrektywą umów nie były 
wolne od wątpliwości. Uwagi formułowane na tle projektu dyrektywy stanowiły przedmiot konsul-
tacji legislacyjnych toczących się od grudnia 2015 r.25. Ich wynikiem jest wprowadzenie szeregu 
zmian dyrektywy, m.in. co do sposobu zdefi niowania treści cyfrowych. Zaproponowano także 
nowy tytuł dyrektywy w brzmieniu „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nie-
których aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych”, który dokładniej od-
daje rzeczywisty przedmiotowy zakres projektu, podkreślając odrębność treści cyfrowych i usług 
cyfrowych. Defi nicja treści cyfrowych w nowym ujęciu odpowiada defi nicji znanej z dyrektywy 
w sprawie praw konsumentów. Zgodnie z zaproponowaną zmianą art. 1 ust. 1 projektu „treści 
cyfrowe” stanowią dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej26. W art. 1 ust. 1a lit (a–c) 
znajduje się nowa defi nicja usług cyfrowych. Pierwsze dwie kategorie usług cyfrowych, oznaczone 
literami (a) i (b), powielają z drobnymi różnicami treść usług ujętych w art. 1 ust 1 lit (b) i (c) pro-
jektu w wersji przedstawionej w 2015 r., obejmując usługę umożliwiającą tworzenie, przetwarzanie 
lub przechowywanie treści w formie cyfrowej dostarczonych lub stworzonych przez konsumenta 
(lit. a), usługę umożliwiającą rozpowszechnianie lub inną dowolną formę interakcji danych w for-
mie cyfrowej dostarczonych lub stworzonych przez konsumenta, lub przez innych użytkowników 
usługi, lub w obu tych przypadkach (lit. b). Wśród zaproponowanych zmian do projektu znajduje 
się także dodatkowa kategoria „wbudowanych treści lub usług cyfrowych”, które stanowią treści 
cyfrowe lub usługi cyfrowe preinstalowane w rzeczy. Zakres treści i usług cyfrowych po uwzględ-
nieniu proponowanych zmian projektu jest szerszy niż w wersji opublikowanej w 2015 r. Przyjęty 
kierunek modyfi kacji projektu należy ocenić pozytywnie. Rozłączny sposób zdefi niowania treści 
cyfrowych i usług cyfrowych pozwala na zachowanie jasności defi niowanych pojęć oraz precy-
zyjniejsze określenie zakresu umów o dostarczenie treści i usług cyfrowych, które projektowana 
dyrektywa ma obejmować. Projekt rozstrzygać będzie także status usług cyfrowych i treści cyfro-
wych powiązanych z urządzeniem27.

2. „Nowy ład dla konsumentów” i projektowane zmiany w dyrektywie 2011/83/UE

Dyrektywa o treściach cyfrowych ma uzupełniać istniejące ustawodawstwo konsumenckie, 
w tym przepisy dyrektywy w sprawie praw konsumentów. Porównanie defi nicji treści cyfrowych 
w obecnie obowiązującej dyrektywie w sprawie praw konsumentów i projektowanej dyrektywie 

24 W przedmiocie pozostawienia poza zakresem dyrektywy embedded software – zob. ELI (2015), s. 2–3. Dokument jest dostępny pod adresem: https://
www.europeanlawinstitute.eu/fi leadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Statement_on_DCD.pdf (10.07.2018).
25 Przebieg konsultacji i procesu legislacyjnego – zob. http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/printfi cheevents.pdf?id=662035&lang=en (10.07.2018).
26 Defi nicja ta odpowiada zasadniczo treści art. 1 pkt 1 lit (a) w wersji projektu z 2015 r., pomija jedynie (słusznie) przykłady treści cyfrowych wymie-
nione we wcześniejszym projekcie przepisu.
27 Por. zaproponowane zmienione brzmienie art. 1 ust. 1b i art. 3 ust. 3 projektu dyrektywy o treściach cyfrowych.
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o treściach cyfrowych ukazało niepokojącą odmienność zakresów obu defi nicji. Już w założe-
niach do projektowanej dyrektywy o treściach cyfrowych podkreślono konieczność objęcia jej 
zakresem szerszego niż w dyrektywie w sprawie praw konsumentów spektrum umów doty-
czących treści cyfrowych28. Przyjęcie szerszego i bardziej uniwersalnego obszaru zastosowa-
nia projektowanej dyrektywy o treściach cyfrowych należy ocenić pozytywnie. Jednak różnice 
w zakresie defi nicji tych samych pojęć w dopełniających się wzajemnie obszarach regulacji tej 
samej materii mogły rodzić uzasadnione wątpliwości. Dostrzegając te wątpliwości, ustawodawca 
europejski zaproponował ujednolicenie zakresu i sposobu defi niowania treści i usług cyfrowych 
w dyrektywie o treściach cyfrowych i dyrektywie w sprawie praw konsumentów. Proponowana 
zmiana objęta została pakietem zmian legislacyjnych europejskiego ustawodawstwa kon-
sumenckiego stanowiących element tzw. Nowego ładu dla konsumentów przedstawionych 
w kwietniu 2018 r.29

Zmiany dyrektywy 2011/83/UE odnoszące się do defi nicyjnego ujęcia treści cyfrowych obejmą 
min. art. 2 pkt 6 dyrektywy, tj. defi nicję umowy o świadczenie usług oraz pkt 11 i defi nicję treści 
cyfrowych. Zaproponowano także dodanie nowych defi nicji w pkt 16 („umowa o dostarczanie treści 
cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku”), w pkt 17 („usługa cyfrowa”) i w pkt 18 
(„umowa o świadczenie usług cyfrowych”). 

W zakresie defi nicji treści cyfrowych zmieniony art. 2 pkt 11 ujmuje treści cyfrowe jako „dane 
wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, łącznie z plikami wideo, plikami audio, aplikacjami, 
grami cyfrowymi i wszelkim innym oprogramowaniem”, w czym przypomina propozycję defi nicji 
ujętej w art. 2 ust. 1 lit (a) projektu dyrektywy o treściach cyfrowych w wersji z 2015 r. Daleko 
idące podobieństwo do opublikowanej w 2015 r. propozycji dyrektywy o treściach cyfrowych wi-
doczne jest także w zaproponowanej we wniosku defi nicji „usługi cyfrowej”, która obejmie usługę 
pozwalającą na tworzenie, przetwarzanie, gromadzenie i dostęp do danych w formie cyfrowej 
oraz usługę umożliwiającą udostępnienie danych lub interakcję między danymi przesłanymi lub 
utworzonymi przez konsumenta i innych użytkowników usługi30. Defi nicja obejmuje także usługi 
świadczone w chmurze obliczeniowej, takie jak edycja tekstów lub korzystanie z gier oraz w me-
diach społecznościowych.

Założeniem wnioskodawców jest objęcie zakresem dyrektywy 2011/83/UE umów o dostarcze-
nie treści cyfrowych niezależnie od formy ich dostarczenia i umów o świadczenie usług cyfrowych 
niezależnie od sposobu ich dostarczenia konsumentowi lub dostępu do nich oraz niezależnie od 
tego czy świadczenie konsumenta polegać będzie na zapłacie ceny, czy dostarczeniu danych 
osobowych31. 

Wskazane zmiany powinny doprowadzić do ujednolicenia defi nicji zawartych w dyrektywie 
w sprawie praw konsumentów i projektowanej dyrektywie o treściach cyfrowych. Spowodują one 
także rozszerzenie stosowania dyrektywy w sprawie praw konsumentów o usługi, w tym usługi 
cyfrowe, świadczone w zamian za dane konsumenta, przetwarzane niewyłącznie w celu wykonania 

28 Motyw 22 projektu dyrektywy o treściach cyfrowych.
29 Wniosek z dnia 11.04.2018 r. w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 
1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta, 
KOM(2018) 185 wersja ostateczna.
30 Zob. projekt art. 2 ust. 17 dyrektywy w sprawie praw konsumentów.
31 Zob. projekt nowych przepisów art. 2 ust. 16 i art. 2 ust. 18 dyrektywy w sprawie praw konsumentów.
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umowy lub w celu dostosowania się do wymogów prawa ani w żadnym innym celu, takie jak dane 
przechowywane w chmurze, w serwisach społecznościowych, adresy email32.

V. Podsumowanie
Każdy z przytoczonych powyżej obowiązujących, jak również dopiero projektowanych aktów 

prawnych zawiera defi nicję legalną treści cyfrowych. Niekiedy są to defi nicje autonomiczne, uza-
sadnione potrzebami danego obszaru regulacji. Powszechność znaczenia treści i usług cyfrowych 
pozwala oczekiwać, że pojęcia te coraz częściej będą defi niowane normatywnie. Zróżnicowanie 
przedmiotowego zakresu treści cyfrowych, do których zastosowanie znajdują poszczególne akty 
prawne i zbyt kazuistyczne formułowanie nowych defi nicji treści cyfrowych na potrzeby jednost-
kowych aktów prawnych wydaje się nie być dobrą praktyką.

Wśród rodzących się na tym tle zastrzeżeń wymienić należy ryzyko stworzenia luk praw-
nych, niejednolitości wykładni pojęć i rozbieżności w zakresie stosowania prawa na poziomie 
krajowym. Trzeba pamiętać, że treści cyfrowe stanowią kategorię podlegającą bardzo szybkim 
zmianom technologicznym. Charakterystyka ich przyszłych postaci, czy też form przekazu, jest 
nieprzewidywalna. Stosowana technika legislacyjna, polegająca na wprowadzaniu do sytemu 
prawa autonomicznych defi nicji tego samego pojęcia, służy w podanych przypadkach jedynie 
określeniu przedmiotowego zakresu stosowania danego aktu prawnego. Modelowanie pojęcia 
treści cyfrowych nie zmienia przecież faktu, że dane cyfrowe stanowią, obiektywnie ujmując, treści 
cyfrowe bez względu na defi nicję. Tworzenie odbiegających od powszechnego rozumienia pojęć 
defi nicji legalnych nie wydaje się w przypadku treści cyfrowych koniecznym zabiegiem. 

Wątpliwości, które nasuwają się po analizie projektów legislacyjnych, dotyczą także zróżnico-
wania zakresu treści cyfrowych i usług cyfrowych w aktach prawnych regulujących różne obszary 
tych samych stosunków prawnych. Problemy, jakie zróżnicowanie takie może rodzić, dostrzegł 
także ustawodawca europejski, czego wyrazem jest proponowana zmiana ujęcia treści i usług 
cyfrowych oraz umów ich dotyczących w dyrektywie w sprawie praw konsumentów. Przyjęty kie-
runek zmian projektu należy ocenić pozytywnie. 

Warto mieć na uwadze, że zmienność treści cyfrowych sprzyjać będzie dezaktualizacji defi ni-
cji formułowanych zbyt szczegółowo, kazuistycznie. Mnożenie autonomicznych odrębnych legal-
nych defi nicji pojęcia, którego zakres desygnatów dynamicznie i nieprzewidywalnie się zmienia, 
zmniejszy w rezultacie przejrzystość prawa.
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JEL: K39

I. Uwagi wstępne
W dniu 8 listopada 2017 r. do TS wpłynął wniosek SN o wydanie orzeczenia w trybie 

 prejudycjalnym w sprawie C-628/17 Orange Polska (postanowienie z dnia 14 września 2017 r., 
sygn. akt III SK 45/16). SN rozpoznawał skargę kasacyjną Prezesa UOKiK od wyroku SA w Warszawie 
(wyrok z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt VI ACa 138/15), który oddalił apelację Prezesa UOKiK. 
Przedmiotem pytań prejudycjalnych jest wykładnia art. 8 dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych 
przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrekty-
wę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady (Dz. Urz. UE 2005, L 149). Sąd odsyłający powziął wątpliwość, jak należy interpretować 
pojęcie „agresywnej praktyki rynkowej” w rozumieniu tego przepisu, a w szczególności – kiedy 
należy uznać, że przedsiębiorca wykorzystuje w niedozwolony sposób swoją naturalną przewagę 
względem konsumenta przy zawieraniu na odległość umów o świadczenie usług. 

* Sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy; e-mail: zarrias.katarzyna@gmail.com.
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Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości będzie miało znaczenie dla praktyki stosowania prze-
pisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 
(Dz.U. 2017, poz. 2070 t.j.) wdrażającej dyrektywę 2005/29/WE. Dotyczy to stosowania przepisów 
ustawy przez zarówno Prezesa UOKiK, jak i polskie sądy. W niniejszej sprawie Polska przedsta-
wiła uwagi pisemne.

II. Stan faktyczny
Powód Orange Polska S.A. w Warszawie, oprócz umów o świadczenie usług telekomuni-

kacyjnych zawieranych w sposób tradycyjny, zawierał z konsumentami umowy na odległość za-
równo przez Internet, jak i przez telefon. Po złożeniu zamówienia przez telefon lub przez Internet, 
do konsumenta przyjeżdżał kurier z szeregiem dokumentów: projektem umowy lub aneksem do 
takiej umowy wraz z regulaminami i cennikami. Konsument podpisywał umowę i oświadczenie, 
że zapoznał się ze wszystkimi warunkami umowy. W praktyce konsumenci nie mieli możliwości 
zapoznania się z umową i tym samym nie byli w stanie zweryfi kować czy umowa odpowiada 
ofercie, którą wybrali.

Prezes UOKiK decyzją z dnia 30 grudnia 2010 r. nr DDK 23/2010 uznał, że stosowana przez 
powoda praktyka narusza zbiorowe interesy konsumentów w ten sposób, że ogranicza konsumen-
tom swobodny wybór w zakresie związania się umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
przez stosowanie w obrocie konsumenckim modelu zawierania umów wymagających od konsu-
mentów podjęcia decyzji dotyczącej umowy w obecności kuriera doręczającego wzorce umowy, 
bez umożliwienia konsumentom swobodnego zapoznania się z ich treścią, i uznał, że stanowi to 
nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa w art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 upnpr.

Sądy pierwszej i drugiej instancji nie dopatrzyły się w praktykach stosowanych przez po-
woda cech agresywnej praktyki handlowej w rozumieniu art. 8 upnpr. SOKIK wyrokiem z dnia 
27 października 2014 r., sygn. akt XVII AmA 134/14, uchylił powyższą decyzję Prezesa UOKiK, 
uznając, że konsument miał możliwości zapoznania się z regulaminami i cennikami na stronie 
internetowej lub w czasie rozmowy z konsultantem przez telefon i już na tym etapie podejmował 
decyzję o zawarciu umowy. Podczas wizyty kuriera konsument mógł odmówić podpisania umowy, 
ewentualnie od niej odstąpić w terminie 10 dni. SO w Warszawie stwierdził, że nie było podstaw 
do zastosowania art. 8 ustawy, gdyż powód nie podejmował działań przymuszających konsu-
menta do podjęcia określonej decyzji, wywierając na niego niekorzystny wpływ. SA w Warszawie 
podzielił stanowisko SO w Warszawie, wskazując, iż na podstawie okoliczności niniejszej sprawy 
nie można mówić o stosowaniu bezprawnego nacisku wobec konsumenta.

Na tle powyższego stanu faktycznego Sąd Najwyższy zwrócił się do TS z następującymi 
pytaniami.

III. Pytania prejudycjalne
1. Czy art. 8 w zw. z art. 9 oraz art. 2 lit. j dyrektywy 2005/29/WE należy interpretować w ten 

sposób, że agresywną praktyką rynkową przez bezprawny nacisk jest stosowanie przez przed-
siębiorcę modelu zawierania na odległość umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 
w którym konsument powinien podjąć ostateczną decyzję dotyczącą transakcji w obecności 
kuriera doręczającego wzorce umowy:
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a) zawsze, gdy w czasie wizyty kuriera nie może zapoznać się swobodnie z treścią dostar-
czonych wzorców;

b) tylko, gdy konsument nie otrzymał z wyprzedzeniem i w zindywidualizowany sposób 
(np. na adres poczty elektronicznej, na adres domowy) kompletu wzorców umowy, choć-
by miał możliwość samodzielnego zapoznania się przed wizytą kuriera z ich treścią na 
stronie internetowej przedsiębiorcy;

c) tylko, gdy dodatkowe ustalenia wskazują na podejmowanie przez tego przedsiębiorcę 
lub na jego zlecenie nieuczciwych działań ukierunkowanych na ograniczenie swobody 
wyboru konsumenta w podjęciu decyzji dotyczącej transakcji?

IV. Analiza
Artykuł 8 dyrektywy 2005/29/WE przewiduje, jakie przesłanki powinny zostać spełnione, aby 

daną praktykę handlową uznać za agresywną. Przede wszystkim, aby stwierdzić, że praktyka 
stosowana przez przedsiębiorcę jest agresywna wystarczające jest wykazanie, że badana prak-
tyka potencjalnie może ograniczyć możliwość wyboru przeciętnego konsumenta. Nie jest zatem 
konieczne dowodzenie, że do takiego ograniczenia faktycznie doszło (zob. Michalak, 2008). 
Do tych przesłanek należą: bezprawny nacisk, w wyniku którego swoboda wyboru konsumenta 
w znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć swobodę wyboru przeciętnego konsumenta, 
lub zachowanie wobec produktu. Przy czym wywarcie takiego nacisku powoduje lub może spowo-
dować podjęcie przez konsumenta decyzji dotyczącej danej umowy, której inaczej by nie podjął. 
Nie budzi wątpliwości, że nie zawsze i nie każde wykorzystanie naturalnej i oczywistej przewagi 
przedsiębiorcy względem konsumenta może zostać uznane za agresywną praktykę rynkową.

Z omawianego przepisu jednoznacznie wynika, że dla uznania spełnienia przesłanek koniecz-
ne jest ustalenie wszystkich okoliczności faktycznych konkretnego przypadku, cech zachowania 
przedsiębiorcy i ich wpływu na zachowania konsumentów, co należy do sądu krajowego. Faktem 
jest, że w dyrektywie 2005/29/WE przepis art. 8 został sformułowany w sposób, który pozwala na 
zastosowanie go do pojawiających się na rynku nowych nieuczciwych praktyk rynkowych w od-
niesieniu do poszczególnych rodzajów umów zawieranych z konsumentami. Z tego względu nie 
byłoby właściwym rozwiązaniem kazuistyczne sformułowanie w tym przepisie wszystkich moż-
liwych cech zachowania przedsiębiorcy i okoliczności, w przypadku zaistnienia których możliwe 
byłoby uznanie określonej praktyki za agresywną praktykę rynkową, np. na wzór czarnej listy 
nieuczciwych praktyk handlowych z załącznika I do dyrektywy, które zawsze powinny być za takie 
uznawane podstawie art. 5 ust. 5 dyrektywy.

1. Bezprawny nacisk

W pierwszej kolejności SN odniósł się do pojęcia „bezprawnego nacisku” w rozumieniu art. 2 
lit. j dyrektywy, zgodnie z którym bezprawny nacisk oznacza wykorzystanie przewagi względem 
konsumenta w celu wywarcia na niego presji, także bez użycia siły lub groźby jej użycia, w sposób 
znacznie ograniczający zdolność konsumenta do podjęcia decyzji. 

Powstaje zatem pytanie, czy za bezprawny nacisk na konsumenta można uznać zachowanie 
przedsiębiorcy, które uniemożliwia lub znacznie ogranicza możliwość zapoznania się z wzorcem 
umowy i następnie z treścią umowy przed związaniem się danym stosunkiem prawnym. W tym 
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miejscu warto podkreślić, że prawodawca unijny przywiązuje dużą wagę do przedkontraktowych 
obowiązków informacyjnych, w szczególności w przypadku umów zawieranych na odległość. 
Taki wniosek można wysnuć zarówno w oparciu o przepisy wcześniej obowiązującej dyrekty-
wy 97/7/WE w sprawie ochrony konsumentów (Dz. Urz. z 1997 r., L 144) w oparciu o przepisy 
dyrektywy nr 2011/83/UE o prawach konsumenta (Dz. Urz. z 2011, L 304). Wynika to z faktu, iż 
wykonanie obowiązków informacyjnych przez przedsiębiorcę ma decydujący wpływ na świadome 
podjęcie decyzji konsumenta co do związania się daną umową. Zakres tych obowiązków zależy 
od sposobu zawarcia umowy i rodzaju umowy. Wniosek prejudycjalny dotyczy umów o świad-
czenie usług telekomunikacyjnych zawieranych na odległość. Z tego punktu widzenia istotna jest 
również chwila udzielenia takich informacji.

W niniejszej sprawie sporne praktyki były stosowane przez powoda w czasie obowiązywania 
dyrektywy 97/7/WE i transponującej ją w Polsce ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych 
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 
(Dz.U. 2012, poz. 1225). 

Zgodnie z powyższymi regulacjami jedną z istotnych informacji, której powinien udzielić 
przedsiębiorca, zawierając z konsumentem umowę na odległość, jest informacja o prawie do od-
stąpienia od umowy wraz ze wskazaniem okoliczności, w jakich takie prawo mu nie przysługuje 
(art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy). Należy zwrócić uwagę, że pod rządami tej ustawy częstą praktyką 
w przypadku umów o usługi telekomunikacyjne zawieranych przez telefon było zachęcanie kon-
sumentów do wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 10-dniowego 
terminu na odstąpienie od umowy. Jednocześnie operatorzy telekomunikacyjni nie informowali 
o skutkach prawnych takich decyzji, a nawet nie odbierali od konsumentów wyraźnej zgody w tym 
zakresie (zob. uzasadnienie wyroku z 27 października 2014 r., XVII AmA 134/14). Co do zasady 
wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia usług jest korzystnym rozwiązaniem dla konsumenta, 
który chce skorzystać z usługi jak najszybciej, pod warunkiem jednak, że jest świadomy, że roz-
poczęcie świadczenia w czasie „do namysłu”, na które wyraził zgodę skutkować będzie utratą 
prawa do odstąpienia od umowy.

W sytuacji, gdyby konsument, który nie został uprzedzony w rozmowie telefonicznej z kon-
sultantem o utracie prawa do odstąpienia w razie rozpoczęcia za jego zgodą świadczenie usług 
przed upływem 10 dni podpisał umowę dostarczoną przez kuriera, która taką informacje zawiera, 
w praktyce nie mógłby z takiego prawa skorzystać. Obrona przed taką praktyką przedsiębiorcy 
jest niezwykle trudna, gdyż konsument musiałby wykazać, iż wbrew temu co podpisał, nie został 
uprzedzony o skutkach prawnych swojej decyzji. Z tego względu tak ważne jest zapewnienie kon-
sumentowi możliwości uważnego zapoznania się z treścią przedłożonej mu przez kuriera umowy. 
W takich okolicznościach faktycznych argument dotyczący możliwości odstąpienia od umowy 
traci na znaczeniu, gdyż praktyka ta może prowadzić do znacznego ograniczenia zdolności kon-
sumenta do podjęcia świadomej decyzji (art. 2 lit. j dyrektywy 2005/29/WE).

Podobna sytuacja może zaistnieć przy zawieraniu umowy przez Internet. Samo umieszcze-
nie przez przedsiębiorcę wzorców stosowanych w umowach z konsumentami może okazać się 
niewystarczające dla zapewnienia im wszystkich informacji pozwalających na podjęcie świadomej 
decyzji, co do zawarcia określonej umowy. Przed złożeniem zamówienia konsument powinien mieć 
dostęp do wzorca umowy (m.in. ogólnych warunków umów, regulaminu, promocji, cenników), które 
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zostaną inkorporowane do zawieranej z nimi umowy, a w szczególności powinien mieć dostęp do 
informacji dotyczących prawa odstąpienia od umowy. Ponadto konsument powinien mieć możli-
wość zachowania danego wzorca w taki sposób, aby mieć do niego stały dostęp w przyszłości. 
Należy stwierdzić, iż możliwość zapoznania się z wzorcem umownym na stronie internetowej 
przedsiębiorcy nie jest wystarczającą przesłanką do wyłączenia możliwości uznania praktyki za 
agresywną, gdyż nie zapobiega sytuacjom, w których umowa przedstawiona do podpisu konsu-
mentowi przez kuriera, odbiega od ustaleń między stronami i od treści wzorca inkorporowanego 
do umowy zawartej przez Internet. Okoliczność, że konsument ma możliwość zapisania treści 
umowy zawartej przez Internet i porównania z treścią umowy doręczonej przez kuriera nawet po 
wizycie kuriera, może łagodzić skutki braku możliwości uważnego zapoznania się z wzorcami 
umowy przedłożonymi przez kuriera. Konsument może skorzystać z art. 385 § 1 k.c., zgodnie 
z którym w razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony związane są umową. Dla 
wykazania takich różnic konsument musi mieć jednak możliwość zachowania treści zawartej przez 
Internet umowy. Nie będzie to jednak możliwe, gdy konsument zawarł umowę przez telefon i nie 
ma możliwości zapoznania się i utrwalenia wzorców umownych zamieszczonych na stronie ope-
ratora usług telekomunikacyjnych. Trzeba pamiętać, że w Polsce konsumentami, którzy zawierają 
umowy z operatorami przez telefon i nie korzystają przy tym z Internetu są często osoby starsze. 
W poprzednio obowiązującym stanie prawnym, często dochodziło do przypadków, w których osoby 
starsze zawierały umowy z operatorami usług telekomunikacyjnych nie mając świadomości, że 
wyraziły zgodę na zawarcie umowy i jaka jest jej treść. 

2. Ograniczenie zdolności konsumenta do podjęcia świadomej decyzji 

SN rozważał również, czy w okolicznościach faktycznych omawianej sprawy można mówić, 
że przedsiębiorca wykorzystywał swoją przewagę względem konsumenta w celu wywarcia na 
niego presji, w sposób znacznie ograniczający zdolność konsumenta do podjęcia świadomej de-
cyzji. Dokonując oceny tej okoliczności, sąd krajowy powinien mieć na uwadze, że przedsiębiorca 
jako profesjonalista jest w pełni świadomy zachowań konsumentów, którzy mają podjąć decyzję 
o podpisaniu umowy zapewniającej im skorzystanie z promocji, pod presją czasu. Przedsiębiorca 
co najmniej liczy się z tym i godzi się na to, że pewna grupa konsumentów będzie podpisywać 
doręczoną przez kuriera umowę, nawet jeżeli nie będzie mogła jej przeczytać. Art. 2 lit. j dyrektywy 
2005/29/WE wskazuje, że o bezprawnym nacisku można mówić wówczas, gdy przedsiębiorca wy-
wiera na konsumencie presję w celu znacznego ograniczenia konsumenta w podjęciu świadomej 
decyzji. Nie oznacza to, że konieczną przesłanką do uznania stosowania przez przedsiębiorcę 
bezprawnego nacisku w rozumieniu dyrektywy 2005/29/WE jest wykazanie, że przedsiębiorca 
działał w celu wprowadzenia konsumenta w błąd. Wystarczające jest stwierdzenie, że presja, która 
została na nim wywarta, prowadzi do znacznego ograniczenia zdolności konsumenta do podjęcia 
decyzji. Do sądu krajowego należy ocena czy, uwzględniając wszystkie okoliczności faktyczne 
sprawy, zdolność konsumenta do podjęcia decyzji była w taki sposób ograniczona. 

3. Znaczenie obowiązków informacyjnych dla oceny praktyk rynkowych przedsiębiorcy

Pomocne w ocenie danych praktyk rynkowych pod kątem ich nieuczciwego, w tym agresyw-
nego charakteru jest zbadanie czy przedsiębiorca dochował obowiązków informacyjnych wobec 
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konsumenta. Zaniechania przedsiębiorcy w tym zakresie mogą okazać się istotną wskazówką 
dla sądu krajowego w dokonywaniu takiej oceny. Istotne zmiany w tym zakresie wprowadziła dy-
rektywa 2011/83/UE o prawach konsumentów (Dz. Urz. z 2011 r., L 304). Z tego też względu od-
powiedź TS na pytania SN w przedmiotowej sprawie może mieć również znaczenie dla wykładni 
przepisów dyrektywy 2005/29/WE w odniesieniu do praktyk rynkowych stosowanych w Polsce 
w obecnym stanie prawnym.

Chociaż wykładnia przepisów dyrektywy 2011/83/UE nie jest przedmiotem pytań prejudy-
cjalnych SN warto prześledzić obowiązki informacyjne przez nią przewidziane w kontekście nie-
uczciwych praktyk rynkowych, które miały miejsce w stanie faktycznym sprawy zawisłej przed 
sądem odsyłającym. Taka analiza może być przydatna w dokonaniu oceny w innych sprawach 
dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych, z którymi będą musiały zmierzyć się polskie sądy. 
Odpowiedź na pytanie, czy w umowach telekomunikacyjnych zawieranych na odległość można 
uznać, że przedsiębiorca, który nie zapewnił konsumentowi możliwości zapoznania się z wzorcem 
umownym, po jego inkorporowaniu do umowy, wywiera na niego bezprawny nacisk w rozumieniu 
art. 2 lit. j dyrektywy 2005/29/WE (tj. niedopuszczalny nacisk w rozumieniu art. 8 ust. 1 upnpr).

Z tego względu warto przeanalizować sporne praktyki w świetle przepisów ustawy wdraża-
jącej dyrektywę 2011/83/UE do systemu prawa polskiego. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz.U. 2017, poz. 683 t.j.) przewiduje znacznie szerszy od obowiązującego w po-
przednim stanie prawnym katalog przedkontraktowych obowiązków informacyjnych i niektóre 
z nich doprecyzowuje (art. 12 upk).

Istotną informacją, która powinna znaleźć się w potwierdzeniu zawarcia umowy, szczególnie 
ważną w przypadku umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranych na odległość, 
jest informacja o udzielonej przez konsumenta zgodzie na rozpoczęcie dostarczania treści cyfro-
wych (niezapisanych na nośniku materialnym), przed upływem terminu do odstąpienia od umowy 
i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie tego prawa. Obowiązek poinformowania 
konsumenta o prawie odstąpienia od umowy lub braku takiej możliwości w sytuacjach określonych 
w art. 38 pkt 13 upk wynika z art. 12 ust.1 pkt 12 tej ustawy. Zgodnie z art.38 pkt 13 upk w przy-
padku dostarczania treści cyfrowych (które nie są dostarczane na trwałym nośniku) konsument 
nie może z prawa do odstąpienia z umowy skorzystać, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło 
się za uprzednią zgodą konsumenta i po przyjęciu przez niego do wiadomości utraty w ten spo-
sób przysługującego mu prawa. 

4. Szczególna ochrona konsumenta w umowach zawieranych przez telefon 

Nie bez przyczyny prawodawca europejski w szczególny sposób potraktował umowy zawierane 
z konsumentem przez telefon. Zgodnie z art. 8 ust. 6 dyrektywy 2011/83/UE państwa członkow-
skie mogą przewidzieć dalej idące wymogi wobec przedsiębiorcy z wykorzystaniem tego środka 
porozumiewania się na odległość. Ustawodawca polski skorzystał z tej możliwości i przewidział 
w art. 20 ust. 2 upk, że przedsiębiorca ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy 
utrwaloną na papierze lub na innym nośniku. Oświadczenie konsumenta (utrwalone na papierze 
lub innym nośniku) o zawarciu umowy jest skuteczne po otrzymaniu potwierdzenia treści umowy 
od tego przedsiębiorcy. Celem wprowadzenia powyższego rozwiązania była ochrona konsumentów 
przed podejmowaniem pochopnej decyzji o związaniu się umową w trakcie rozmowy telefonicznej.
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Istotną okolicznością w kontekście praktyk rynkowych przy zawieraniu umów o usługi tele-
komunikacyjne na odległość jest posługiwanie się przez przedsiębiorcę fi rmą kurierską. Sam fakt 
wprowadzenia takiego mechanizmu akceptacji postanowień umownych przez konsumenta należy 
ocenić pozytywnie, gdyż jest to również ułatwienie dla konsumenta. W praktyce jednak kurier, 
doręczając treść umowy, oczekuje, iż konsument podejmie decyzję o jej podpisaniu natychmiast, 
bez realnej możliwości zapoznania się z jej treścią. Konsument nie ma zatem możliwości zbadania 
czy przedkładana mu do podpisu umowa jest zgodna z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi 
tej umowy.

W przypadku umów o usługi telekomunikacyjne zawieranych przez telefon możliwość zapo-
znania się z treścią umowy w rozsądnym czasie jest kluczowa dla świadomego podjęcia decyzji 
o związaniu się umowa, gdyż zgodnie z art. 20 ust. 2 upk oświadczenie o zawarciu umowy (zło-
żone telefonicznie) jest skuteczne dopiero wtedy, gdy zostało utrwalone na papierze lub innym 
trwałym nośniku, po otrzymaniu potwierdzenia przedsiębiorcy dotyczącym treści proponowanej 
umowy utrwalonej w ten sam sposób.

Konsument, który telefonicznie nie zgodził się na wcześniejsze rozpoczęcie usług bez 
uważnego przeczytania umowy nie jest w stanie zweryfi kować czy w doręczonej mu umowie 
widnieje taka informacja. W przypadku, gdy konsument takiej zgody nie wyraził, a w umowie, 
którą podpisał, informacja o udzielonej zgodzie się znalazła, będzie mu niezwykle trudno wy-
kazać, że zgody w rzeczywistości nie udzielał i nie był poinformowany o jej skutkach prawnych. 
W ten sposób ochrona konsumenta przewidziana w art. 20 ust. 2 upk stanie się iluzoryczna. 
Powyższy przykład ilustruje, że brak możliwości zapoznania się z treścią doręczonej przez 
kuriera umowy może w znaczny sposób ograniczyć swobodę wyboru konsumenta i spowodo-
wać, że podejmie on decyzję dotyczącą umowy, której by nie podjął. Nie chodzi tylko o to, że 
podpisał umowę, której by nie zawarł, gdyby znał jej pełną treść, lecz także o decyzję, gdy od-
mawia podpisania takiej umowy, bez możliwości zapoznania się z jej treścią. Konsument traci 
wówczas możliwość skorzystania z odpowiadającej mu oferty. W powyższych okolicznościach 
nie można uznać, że skutki stosowania takich praktyk przez przedsiębiorcę są złagodzone 
możliwością odstąpienia od umowy czy też okolicznością, że może takiej umowy nie podpisać. 
Podkreślenia wymaga, że – jak wskazano wyżej – w Polsce dla osób starszych zamawianie 
usług przez telefon i następnie możliwość doręczenia dokumentu proponowanej umowy w celu 
jej zawarcia jest ciągle bardziej dostępnym sposobem zawierania umów niż zawieranie umowy 
przez Internet. Z tego względu ustawodawca polski zdecydował się na wprowadzenie dalej idą-
cej ochrony konsumenta w przypadku tego sposobu zawierania umowy. Z drugiej strony z art. 5 
ust. 3 dyrektywy 2005/29/WE wynika, że okoliczność, do jakiej grupy konsumentów jest kiero-
wana dana praktyka ma również znaczenie dla oceny czy przedsiębiorca powinien był przewi-
dzieć, iż dana praktyka w sposób istotny zniekształci zachowanie gospodarcze przeciętnego 
konsumenta.

W mojej ocenie nieco odmienne okoliczności i cechy danej praktyki rynkowej powinny być 
brane pod uwagę przy zawieraniu umów przez Internet. Ten środek porozumiewania się na od-
ległość, co do zasady, daje konsumentowi większe możliwości podjęcia świadomej decyzji co do 
zawarcia umowy niż w przypadku umów zawieranych przez telefon. Zależy to jednak od sposobu 
udzielenia wszystkich wymaganych przepisami informacji.
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Z powyższego wynika, że stwierdzenie, czy dana praktyka rynkowa może być uznana za 
agresywną, wymaga od sądu krajowego szczegółowego przeanalizowania wszystkich okolicz-
ności faktycznych, w jakich dana praktyka była stosowana. Wśród tych okoliczności istotne jest 
przede wszystkim zbadanie czy przedsiębiorca przestrzegał przepisów dotyczących obowiązków 
informacyjnych dotyczących umów telekomunikacyjnych zawieranych na odległość, z uwzględ-
nieniem środka porozumiewania się. 

W doktrynie wskazuje się, że istotną wskazówką przy dokonywaniu oceny danej praktyki 
rynkowej pod kątem jej nieuczciwego charakteru jest zbadanie czy stwarza ona uciążliwe lub 
niewspółmierne bariery umowne, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 upnpr (Michalak, 2008). 
W świetle powyższej analizy zasadny jest wniosek, że praktyki rynkowe stosowane przez operato-
rów telekomunikacyjnych, które nie dają konsumentowi realnej możliwości uważnego zapoznania 
się z treścią umowy, mogą być uznane za stosowanie uciążliwych lub niewspółmiernych barier 
pozaumownych, które przedsiębiorca wykorzystuje, aby przeszkodzić konsumentowi w skorzy-
staniu z jego praw umownych, w tym prawa do odstąpienia i wypowiedzenia umowy (art. 9 lit. d 
dyrektywy 2005/29).

Dodatkowo podkreślić należy, że nie może wyłączać uznania danej praktyki za agresywną 
powoływana przez przedsiębiorcę specyfi ka usług kurierskich. Do przedsiębiorcy należy takie 
ukształtowanie warunków umowy z fi rmą kurierską, aby konsument miał możliwość zapoznania 
się z treścią umowy w rozsądnym czasie. Zadaniem kuriera może być nie tylko doręczenie umowy 
i uzyskanie podpisu przedsiębiorcy w tym samym czasie, ale odbiór podpisanej umowy w czasie 
umożliwiającym uważne zapoznanie się konsumenta z jej treścią.

VI. Wnioski 
Aby stwierdzić, czy w świetle art. 8 w związku z art. 9 oraz art. 2 lit. j dyrektywy 2005/29/WE 

agresywną praktyką rynkową przez bezprawny nacisk jest stosowanie przez przedsiębiorcę mo-
delu zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w którym konsument powinien 
podjąć ostateczną decyzję dotyczącą zawarcia umowy w obecności kuriera doręczającego wzorce 
umowy, niezbędne jest ustalenie wszystkich okoliczności faktycznych towarzyszących zawieraniu 
tego rodzaju umów z konsumentami. W szczególności ustalenia wymaga czy z uwagi na rodzaj 
środka porozumiewania się na odległość przedsiębiorca wypełnił wszystkie obowiązki informacyj-
ne zapewniające konsumentowi możliwość świadomego podjęcia decyzji co do zawarcia umowy 
o świadczenie takich usług.

W świetle powyższej analizy wykładni przepisów dyrektywy mogłaby zmierzać w następującym 
kierunku: „Art. 8 w związku z art. 9 oraz art. 2 lit. j dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych, należy interpretować w ten sposób, że agresywną praktyką rynkową przez 
bezprawny nacisk może być stosowanie przez przedsiębiorcę modelu zawierania na odległość 
umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w którym konsument powinien podjąć ostateczną 
decyzję dotyczącą transakcji w obecności kuriera doręczającego wzorce umowy, jeżeli konsument 
nie miał możliwości uprzedniego zapoznania się z treścią wzorców umownych i zawieranej z ich 
wykorzystaniem umowy.

Przy dokonywaniu oceny czy taka sytuacja ma miejsce, sąd krajowy powinien uwzględnić 
wszystkie cechy i okoliczności stosowanej praktyki rynkowej, w szczególności czy przedsiębiorca 
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dopełnił przedkontraktowych obowiązków informacyjnych wymaganych dla określonego środka 
porozumiewania się na odległość, których niedopełnienie mogło co najmniej ograniczyć swobodę 
wyboru przeciętnego konsumenta i tym samym mogło spowodować podjęcie przez niego decyzji, 
której by nie podjął.”

W mojej ocenie nie można oczekiwać, że TS rozstrzygnie, iż w konkretnych okolicznościach 
faktycznych niniejszej sprawy zostały spełnione przesłanki agresywnej praktyki rynkowej w ro-
zumieniu dyrektywy 2005/29/UE. Wysoce prawdopodobne natomiast jest, że TS wskaże, jakimi 
przesłankami powinien kierować się sąd krajowy przy dokonywaniu takiej oceny i pozostawi ocenę 
konkretnych okoliczności faktycznych sądowi krajowemu.
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III. Podsumowanie
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JEL: K2

I. Stan faktyczny
Decyzją z dnia 31 grudnia 2013 r. nr RWR 44/2013 Prezes UOKiK stwierdził stosowanie 

przez przedsiębiorcę czterech praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-
sumentów (dalej: uokik)1, tj. wprowadzających w błąd praktyk rynkowych, określonych w art. 5 
ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym (Dz.U. 2017, poz. 2070; dalej: upnpr), polegających na zamieszczeniu 
we wzorcu umownym, stanowiącym ogólne warunki ubezpieczenia, postanowień określają-
cych wzajemne uprawnienia stron umowy ubezpieczenia w sposób sprzeczny z treścią art. 827 
§ 1, § 3 i § 4 k.c. Od powyższego rozstrzygnięcia przedsiębiorca wniósł odwołanie do Sądu 
Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKIK), w którym zarzucił 
wiele naruszeń formalnych oraz merytorycznych. Wśród nich podniesiony został zarzut naru-
szenia prawa materialnego polegający na przypisaniu przedsiębiorcy stosowania nieuczciwych 
praktyk rynkowych, pomimo niestwierdzenia winy umyślnej po stronie powoda w stosowaniu 
tych praktyk, podczas gdy przesłanką nieuczciwej praktyki rynkowej jest umyślność działania 
przedsiębiorcy. Sąd pierwszej instancji nie uznał przedstawionych zarzutów za zasadne i oddalił 
odwołanie.

Odmienne  stanowisko  zajął  Sąd  Apelacyjny,  który  wyrokiem  z  dnia  8  marca  2018 r. 
sygn. VII AGa 1356/18, uchylił w całości zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu. Uzasadniając 
 rozstrzygnięcie, sąd odniósł się do problematyki związanej z implementacją dyrektywy o nieuczciwych 

* Radca Prawny w Departamencie Prawnym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; e-mail: wojciech.janik@uokik.gov.pl.
1 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2018, poz. 798 i 650).
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praktykach handlowych2 do krajowego porządku prawnego. Otóż w dniu wydania przedmiotowej 
decyzji art. 4 ust. 2 upnpr stanowił, że za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności 
praktykę rynkową wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę rynkową, a także stosowanie 
sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk, jeśli działania te spełniają przesłanki określone 
w art. 4 ust. 1 tej ustawy (zwanym dalej również ogólną klauzulą generalną nieuczciwych praktyk 
rynkowych). Przepis ten z kolei stanowi, że praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorcę 
wobec konsumenta jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób 
zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta. W konse-
kwencji, zgodnie z brzmieniem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, do 
uznania praktyki przedsiębiorcy za praktykę wprowadzającą w błąd, poza wykazaniem przesłanek 
określonych w art. 5 upnpr, niezbędne było również wykazanie przesłanek zawartych w ogólnej 
klauzuli generalnej nieuczciwych praktyk rynkowych3. 

W tym stanie rzeczy, w ocenie Sądu Apelacyjnego, zakwestionowane działania przedsię-
biorcy należało poddać badaniu przez pryzmat przesłanek z art. 4 ust. 1 upnpr. Na wstępie sąd 
przypomniał, że polska ustawa jest implementacją dyrektywy opartej na zasadzie harmonizacji 
pełnej4. Jej celem było zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów we wszystkich 
państwach członkowskich przez ustanowienie jednolitych zasad jego ochrony i wyjaśnienie na 
poziomie wspólnotowym znaczenia pewnych pojęć prawnych. To założenie uzasadnia odwołanie 
się wprost do treści dyrektywy przy dokonywaniu wykładni krajowych aktów prawnych. W przy-
padku ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym taka konieczność pojawia 
się w związku z nieokreśleniem w niej defi nicji pojęcia „istotne zniekształcenie zachowania ryn-
kowego przeciętnego konsumenta”, którym posługuje się art. 4 ust. 1 upnpr. 

Zgodnie z art. 2 lit. e dyrektywy 2005/29/WE istotne zniekształcenie zachowania gospodar-
czego konsumentów oznacza wykorzystanie praktyki handlowej w celu (podkreślenie własne) 
znacznego ograniczenia zdolności konsumenta do podjęcia świadomej decyzji i skłonienia go tym 
samym do podjęcia decyzji dotyczącej transakcji, której inaczej by nie podjął. Mając na uwadze 
brzmienie tej defi nicji Sąd Apelacyjny wyprowadził wniosek, że zakłada ona konieczność występo-
wania zamiaru po stronie przedsiębiorcy do wpłynięcia na decyzję konsumenta. Oznacza to więc, 
że nawet niedochowanie ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, które skutkuje lub 
może skutkować zniekształceniem decyzji konsumenta nie jest wystarczające do uznania działania 
przedsiębiorcy za nieuczciwą praktykę rynkową, w rozumieniu art. 4 ust. 1 upnpr5. Zdaniem sądu, 
z przytoczonej defi nicji jasno wynika, że do wykorzystania praktyki w celu znacznego ogranicze-
nia zdolności konsumenta do podjęcia świadomej decyzji i skłonienia go tym samym do podjęcia 
decyzji dotyczącej transakcji, której inaczej by nie podjął, może dojść tylko w wyniku działań, któ-
re zostały podjęte właśnie w tym celu. Skoro więc Prezes UOKiK w swojej decyzji nie stwierdził, 

2 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach 
handlowych”), (Dz.U. L 149 z 11.06.2005 r., s. 22–39); dalej: dyrektywa 2005/29/WE lub dyrektywa.
3 Rozwiązanie przyjęte przez polskiego ustawodawcę było krytykowane przez niektórych przedstawicieli doktryny, jako niezgodne z zamierzeniami 
unijnego prawodawcy (Sieradzka, 2008). Już po wydaniu przedmiotowej decyzji, 25 grudnia 2014 r. art. 4 ust. 2 upnpr został zmieniony w ten sposób, 
że wskazano w nim wprost, iż praktyki wprowadzające w błąd, agresywne praktyki oraz stosowanie kodeksu dobrych praktyk sprzecznego z prawem 
nie podlegają ocenie w świetle przesłanek ogólnej klauzuli generalnej z art. 4 ust. 1 upnpr. Zmiana ta stanowiła reakcję na wyrok TS z 19.09.2013 r. 
w sprawie C-435/11 CHS Tour Services GmbH przeciwko Team4 Travel GmbH.
4 Por. motyw 14 dyrektywy.
5 Także za praktyki, o których mowa w ust. 2 tego przepisu, jeśli miały one miejsce przed 24 grudniem 2014 r.
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jakoby działania przedsiębiorcy były umyślne, to nie można, w ocenie sądu, uznać, że jego dzia-
łania były ukierunkowane na osiągnięcie takiego efektu, co wyłącza możliwość stwierdzenia, iż 
stanowiło to „istotne zniekształcenie zachowania gospodarczego konsumentów”. 

Jednocześnie Sąd Apelacyjny podkreślił, że dostrzega postępujący w prawie unijnym pro-
ces relatywizowania elementu celowego działania w odniesieniu do innych niż praktyki wpro-
wadzające w błąd nieuczciwych praktyk rynkowych. Powołał się w tym zakresie na dokument 
Komisji Europejskiej „Wytyczne dotyczące wykonania/stosowania dyrektywy 2005/29 w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych, SWD(2016) 163 fi nal”, w którym stwierdza się, że elementem 
przesądzającym, czy na gruncie art. 5 ust. 2 dyrektywy dana praktyka rynkowa w sposób istotny 
zniekształca lub może w istotny sposób zniekształcić zachowanie gospodarcze konsumenta jest 
to, czy dana praktyka wywołuje lub może wywołać skutek w postaci podjęcia decyzji dotyczącej 
transakcji, której inaczej konsument by nie podjął. Wpływ na tę przemianę w podejściu do inter-
pretacji przepisów dyrektywy ma wywierać TS, którego działalności orzeczniczej przypisuje się 
obecnie rolę prawnotwórczą. Nie przesądzając jednoznacznie, czy w istocie na obecnym etapie 
rozwoju unijnego prawa konsumenckiego art. 2 lit. e interpretowany jest bez uwzględniania kie-
runkowości działania przedsiębiorcy, Sąd Apelacyjny wskazał, że takiej wykładni nie można za-
stosować w rozpatrywanej sprawie, jest to bowiem element nowości normatywnej wprowadzony 
do porządku prawnego przez orzecznictwo unijne. Z tego względu wyciąganie wobec przedsię-
biorców konsekwencji prawnych w oparciu o taką interpretację skutkowałoby złamaniem zasady 
nullum crimen sine lege. Podsumowując powyższe, sąd wskazał, że przy jasnym brzmieniu lite-
ralnym art. 2 lit. e dyrektywy, przyjęcie założenia, iż przesłankę wykorzystania praktyki handlowej 
w celu zniekształcenia zachowania konsumenta spełnia działanie nieumyślne miałoby wyraźnie 
represyjny charakter, a wobec faktu, iż wiązać się może to z nałożeniem na podmiot wysokich 
kar pieniężnych, jest nie do zaakceptowania w świetle standardów karnych. 

II. Ocena prawna
W komentowanym orzeczeniu pojawiają się co najmniej dwa istotne wątki, na które warto 

zwrócić uwagę. Pierwszy z nich dotyczy konsekwencji związanych z nieprawidłową implementacją 
dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Rozważenia wymaga, czy w odniesieniu do wpro-
wadzających w błąd i agresywnych praktyk rynkowych, popełnionych przed 25 grudnia 2014 r., 
należy stosować przesłanki określone w art. 4 ust 1 upnpr (zgodnie z ówczesnym brzmieniem art. 4 
ust 2 upnpr), czy należy zastosować wykładnię tych przepisów zgodną z wyrokiem TS w sprawie 
C-435/11 CHS Tour Services oraz treścią dyrektywy. Zagadnienie to ma jedynie uboczne znacze-
nie dla zakreślonego tematu, z tego powodu nie zostało ujęte w rozważaniach.

Drugą kwestią, znacznie donioślejszą z perspektywy wpływu na system przeciwdziałania 
nieuczciwym praktykom rynkowym, jest dokonana przez Sąd Apelacyjny wykładnia art. 2 lit. e 
dyrektywy w związku z art. 4 ust. 1 upnpr, zgodnie z którą dla zaistnienia nieuczciwej praktyki 
rynkowej, o której mowa w tym przepisie, konieczne jest występowanie po stronie przedsiębior-
cy umyślnego działania ukierunkowanego na chęć zniekształcenia zachowania gospodarczego 
konsumenta. To zagadnienie dotyczyć będzie wszystkich spraw orzekanych w oparciu o ogólną 
klauzulę generalną, stanowiącą jedną z najczęściej powoływanych podstaw w decyzjach Prezesa 
UOKiK dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych. Co jednak ważniejsze, te same przepisy 
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znajdują zastosowanie w indywidualnych sporach konsumentów z zakresu nieuczciwych praktyk 
rynkowych. Chociaż więc można domniemywać, że za motywami sądu stała przede wszystkim 
chęć ochrony przedsiębiorców przed wysokimi karami nakładanymi przez organ antymonopo-
lowy, w praktyce implikacje wyroku będą sięgać znacznie dalej poza kompetencję orzeczniczą 
Prezesa UOKiK. Mogą bowiem wywrzeć wpływ także na orzecznictwo sądowe w indywidualnych 
sprawach dotyczących sporów z konsumentami.

Analiza przedmiotowego zagadnienia wymaga pogłębionej znajomości unijnego systemu 
ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, w szczególności istotnego 
dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego tej tematyki z kilkunastu ostat-
nich lat. Z uwagi na ograniczone ramy niniejszej glosy przypomnę skrótowo jedynie kwestie fun-
damentalne dla tej materii. 

Celem dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych jest ustanowienie jednolitych za-
sad uznawania wskazanych w niej praktyk jako nieuczciwych i poważnie szkodzących interesom 
gospodarczym konsumentów. Przyjęta w tej regulacji zasada pełnej harmonizacji przepisów ma 
przyczynić się do stworzenia wysokich standardów ochrony konsumentów w całej Unii Europejskiej. 
Normy dyrektywy opierają się na ogólnej klauzuli generalnej, defi niującej nieuczciwą praktykę 
handlową (art. 5 ust. 2) oraz dwóch stypizowanych praktyk, uznawanych za nieuczciwe, tj. praktyk 
handlowych wprowadzających w błąd (art. 6 i 7) oraz agresywnych praktyk handlowych (art. 8 i 9). 
Dodatkowo, w myśl art. 5 ust 5 dyrektywy, w załączniku I wskazano wykaz praktyk, które uznaje 
się za nieuczciwe w każdych okolicznościach6. 

Systematyka konstrukcji prawnej nieuczciwych praktyk prowadzi do wniosku, że regulacja 
prawna ma charakter trójstopniowy. Na samym szczycie znajdują się enumeratywnie wymienione 
niedozwolone praktyki handlowe z tzw. czarnej listy, obejmujące praktyki wprowadzające w błąd lub 
agresywne praktyki handlowe, które prawodawca unijny uznał za bezprawne w każdych okolicz-
nościach. Niżej znajdują się dwa skonkretyzowane przykłady najpowszechniejszych nieuczciwych 
praktyk handlowych, tj. praktyki wprowadzające w błąd oraz agresywne praktyki. Całość oparta 
jest na ogólnej klauzuli generalnej nieuczciwej praktyki rynkowej, która ma stanowić tzw. siatkę 
bezpieczeństwa i obejmować swoim szerokim zakresem te rodzaje praktyk, które nie mieszczą 
się w kategoriach działań agresywnych lub wprowadzających w błąd. 

Zgodnie z ogólną klauzulą generalną, praktyka handlowa jest nieuczciwa, jeżeli: a) jest sprzecz-
na z wymogami staranności zawodowej i b) w sposób istotny zniekształca lub może w sposób 
istotny zniekształcić zachowanie gospodarcze względem produktu przeciętnego konsumenta, do 
którego dociera bądź do którego jest skierowana, lub przeciętnego członka grupy konsumentów, 
jeżeli praktyka handlowa skierowana jest do określonej grupy konsumentów. Istotne zniekształce-
nie zachowania gospodarczego konsumentów oznacza wykorzystanie praktyki handlowej w celu 
znacznego ograniczenia zdolności konsumenta do podjęcia świadomej decyzji i skłonienia go tym 
samym do podjęcia decyzji dotyczącej transakcji, której inaczej by nie podjął (art. 2 lit. e).

Prawodawca krajowy zdecydował się na przyjęcie bliźniaczych rozwiązań. Ustawa o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym nie zawiera jednak defi nicji pojęcia „istotnego 
zniekształcenia zachowania rynkowego konsumenta”. Ustawodawca uznał bowiem, że pojęcie to 

6 Wykaz ten może być zmieniany jedynie przez modyfi kację samej dyrektywy (tzw. czarna lista nieuczciwych praktyk).
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ma charakter klauzuli generalnej, której treść powinna zostać ukształtowana i wypełniona przez 
orzecznictwo sądowe, z uwzględnieniem wykładni prounijnej7. 

Należy zgodzić się z Sądem Apelacyjnym, że w celu dokonania prawidłowej wykładni art. 4 
ust. 1 upnpr, niezbędne jest odwołanie się bezpośrednio do przepisów dyrektywy, w tym do defi nicji 
zawartej w art. 2 lit. e. Sąd dokonał jednak błędnych założeń w przyjętej metodologii wykładni tych 
przepisów. Przede wszystkim nieprawidłowe jest twierdzenie, że sięganie w procesie wykładni 
prawa Unii do reguł celowościowych oraz aksjologii regulacji ma jedynie charakter subsydiarny 
w stosunku do reguł językowych. Być może na gruncie krajowych dyrektyw interpretacji prawa 
taki pogląd mógłby spotkać się z szerszą akceptacją. W przypadku prawa unijnego sytuacja 
kształtuje się jednak zgoła odmiennie. W piśmiennictwie dotyczącym tego zagadnienia panuje 
powszechne przekonanie, że prawo to jest przepełnione podejściem celowym (Tridimas, 1996). 
Wykładnia celowościowa prawa unijnego jest znakiem rozpoznawczym orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości, co ma swoje głębokie uzasadnienie w specyfi ce tego systemu prawnego8. To 
podejście jest szczególnie dostrzegalne w sprawach dotyczących stosowania dyrektyw. Jak wia-
domo, dyrektywa jest specyfi cznym rodzajem aktu normatywnego, określającym jedynie ogólny 
cel, który państwa członkowskie mają osiągnąć, lecz nie narzucającym konkretnych rozwiązań, za 
pomocą których ten cel ma zostać zrealizowany. Bardzo często posługuje się przy tym niejasnymi 
sformułowaniami, które w istocie przybierają charakter techniczny, co uniemożliwia odczytanie 
ich treści normatywnej przez proste zestawienie ich językowego brzmienia z jego znaczeniem na 
gruncie języka potocznego (Koncewicz, 2009). W sprawie van Gend en Loos Trybunał wskazał, 
że istota prawidłowej interpretacji prawa Unii polega na uwzględnieniu ducha, ogólnego systemu 
oraz brzmienia niejasnego postanowienia9. Z czasem do tego katalogu dołączono konieczność 
uwzględniania systemu i celów traktatów, kontekstu użycia określenia oraz celu regulacji, którego 
jest ono częścią10. Chociaż więc za punkt wyjścia w każdym wypadku należy przyjąć badanie tre-
ści przepisu przez pryzmat znaczeń językowych, jest to jedynie pierwszy etap procesu wykładni. 
W dalszej kolejności należy odwołać się do aksjologii badanej regulacji oraz wykładni systemowej. 

Już na samym etapie wykładni gramatycznej ujawniają się istotne wady w przyjętej przez 
sąd interpretacji. Za nietrafne należy uznać założenie Sąd Apelacyjnego, że defi nicja art. 2 lit. e. 
dyrektywy jest na tyle jednoznaczna, iż na gruncie językowym nie daje ona podstaw do występo-
wania konkurencyjnych względem siebie wersji znaczeniowych. Błąd ten wynika najprawdopo-
dobniej z tego, że sąd skupił się jedynie na badaniu semantycznym słów użytych w samej defi nicji 
zawartej w art. 2 lit. e, pomijając pozostałe dyrektywy wykładni gramatycznej, w tym konieczność 
poszukiwania relewantnych elementów normy prawnej zawartych w pozostałych przepisach aktu 
prawnego (tzw. rozczłonkowanie norm). Sąd pominął również fakt istnienia rozbieżności pomiędzy 
polską wersją dyrektywy a innymi wersjami językowymi. 

7 Por. uzasadnienie do projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, nr druku sejmowego: 1682.
 8 Mowa tu w szczególności o jego wielojęzycznym charakterze, ogólności przepisów traktatowych i nietypowej konstrukcji aktów prawnych, który ten 
system wypełniają. Już chociażby ten pierwszy element uwidacznia ogrom problemów związanych z przyznawaniem wyłączności regułom językowym 
w toku wykładni prawa europejskiego. Z wielojęzycznością tego prawa wiąże się z zasada równości językowej oznaczająca, że wszystkie języki krajów 
członkowskich są w równym stopniu obowiązujące. Wielokrotnie zdarzało się jednak, że określony termin budził wątpliwości na gruncie jednej wersji 
językowej, w pozostałych zaś był on znacznie jaśniejszy. W takiej sytuacji pojawia się konieczność zestawiania ze sobą tekstu prawnego w jednym z ję-
zyków z pozostałymi i ewentualnego przesądzenia, do której wersji należy się odwoływać. Problem ten zresztą pojawia się na gruncie niniejszej sprawy.
 9 Wyr. TS z 5.02.1963 r. w sprawie C-26/62 van Gend en Loos v. Netherlands.
10 Por. m.in. wyr. TS z 17.11.1983 r. w sprawie C-292/82 Merck v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas; wyr. TS z 5.12.1996 r. w sprawie C-85/95 Bosphorus 
v. Minister for Transport; wyrok TS z 17.10.1995 r. C-83/94 Peter Leifer i inni; wyr. TS z 30.01.1997 r. w sprawie C-340/94 Court. EJ.M. de Jaeck.
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Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy praktyka handlowa jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna 
z wymogami staranności zawodowej i w sposób istotny zniekształca lub może zniekształcić za-
chowanie gospodarcze względem produktu przeciętnego konsumenta, do którego dociera bądź 
do którego jest skierowana, lub przeciętnego członka grupy konsumentów, jeżeli praktyka handlo-
wa skierowana jest do określonej grupy konsumentów. Obie przesłanki muszą zostać spełnione 
łącznie. Test na nieuczciwość składa się zatem z dwóch elementów:
1) badania zgodności zachowania przedsiębiorcy z obiektywnym wzorcem wyznaczonym przez 

standardy rzetelnego działania przedsiębiorców, wymogi staranności oraz normy słusznoś-
ciowe wyrażające się w powinności uczciwego traktowania kontrahentów;

2) badania hipotetycznego skutku praktyki pod względem jej zdolności do wpływania na zmianę 
zachowania gospodarczego konsumenta.
Oba te zabiegi są badaniami w oparciu o obiektywne kryteria i muszą wystąpić kumulatywnie, 

aby móc stwierdzić istnienie nieuczciwej praktyki. Pierwszy z nich wykonywany jest przez pryzmat 
obiektywnego wzorca uczciwego przedsiębiorcy, drugi zaś – przez ocenę potencjalnego wpływu 
praktyki na zachowanie zobiektywizowanego modelu przeciętnego odbiorcy praktyki. 

Pojęcie „istotne zniekształcenie zachowania gospodarczego konsumenta” odnosi się więc do 
skutku wynikającego ze stosowania praktyki. Dyrektywa w tłumaczeniu na język polski defi niuje 
to określenie jako wykorzystanie praktyki handlowej w celu znacznego ograniczenia zdolności 
konsumenta do podjęcia świadomej decyzji i skłonienia go tym samym do podjęcia decyzji do-
tyczącej transakcji, której inaczej by nie podjął. Posłużenie się określeniami „wykorzystanie” oraz 
„w celu” może w istocie sugerować, że do zniekształcenia zachowania dochodzi tylko wówczas, 
gdy przedsiębiorca ukierunkowuje praktykę na osiągnięcie właśnie takiego rezultatu. Ta interpre-
tacja budzi jednak wątpliwości. Mowa przecież o defi nicji skutku działań przedsiębiorcy, a więc 
zmianie wywołanej przez jego zachowanie (lub mogącej potencjalnie powstać w jego wyniku). 
Celem tego przepisu jest zatem opisanie tej zmiany i wskazanie, na czym dokładnie ma ona 
polegać. Nie ma więc w nim miejsca na okoliczności odnoszące się do pozostałych elementów 
konstrukcyjnych nieuczciwej praktyki rynkowej, takich jak strona podmiotowa działania przedsię-
biorcy. Tym bardziej, że przesłanki określające praktykę przedsiębiorcy zostały opisane w art. 
5 ust. 2 dyrektywy i oddzielnie zdefi niowane w art. 2 lit. d i h. Również powiązanie tej praktyki 
z istotnym zniekształceniem zachowania konsumenta (relacja przyczynowo-skutkowa) zostało 
określone w art. 5 ust. 2 dyrektywy. Defi nicja skutku praktyki nie musi więc – a wręcz nie powinna 
– zawierać elementów kreujących dodatkowe przesłanki, odnoszące się do strony podmiotowej 
zachowania przedsiębiorcy, tym bardziej, że przesłanek tych nie przewidziano w odpowiednich 
przepisach defi niujących to zachowanie.

Powyższe wątpliwości wzmacnia dodatkowo analiza treści spornej defi nicji w innych wersjach 
językowych dyrektywy. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na rozbieżność pomiędzy 
brzmieniem tego przepisu w języku angielskim i polskim. W wersji angielskiej przedmiotowa defi -
nicja brzmi: to materially distort the economic behaviour of consumers – means using a commer-
cial practice to appreciably impair the consumer’s ability to make an informed decision, thereby 
causing the consumer to take a transactional decision that he would not have taken otherwise, 
co można dosłownie przetłumaczyć w następujący sposób: „istotnie zniekształcić ekonomiczne 
zachowanie konsumenta oznacza posłużyć się/wykorzystać/zastosować praktykę handlową do 
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znacznego ograniczenia zdolności konsumenta do podjęcia świadomej decyzji, co skutkuje podję-
ciem przez konsumenta decyzji, której inaczej by nie podjął”. W takim rozumieniu nie znajdujemy 
już sugestii co do konieczności występowania intencji u przedsiębiorcy w jego czynach. Brakuje 
w nim określeń, które nadawałyby psychologiczny stosunek do działań ze strony przedsiębiorcy 
takich jak „w celu” czy „skłonić”. Różnica ta jest jeszcze wyraźniej dostrzegalna na gruncie francu-
skiego przekładu dyrektywy. Brzmi on: altération substantielle du comportement économique des 
consommateurs: l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude 
du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent 
à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, co przetłumaczyć należy 
następująco: „znaczne zaburzenie zachowań ekonomicznych konsumentów – wykorzystanie 
praktyki handlowej ograniczające znacznie zdolność konsumenta do podjęcia świadomej decyzji 
i w konsekwencji powodujące podjęcie przez niego decyzji handlowej, której w innym przypadku 
by nie podjął”.

Tę defi nicję należy więc odczytywać jako opis skutków wywoływanych przez praktykę han-
dlową. Nieświadome przekazanie wprowadzających w błąd istotnych informacji, z obiektywnego 
punktu widzenia będzie więc stanowiło przejaw zastosowania praktyki, który zmierza, nie ze 
względu na intencję przedsiębiorcy, lecz ze względu na obiektywną nieuchronność skutków tego 
działania (obiektywny test) do wpłynięcia na zachowanie gospodarcze konsumenta. Tylko takie 
znaczenie nie przełamuje dość wyraźnie zakreślonego sensu w art. 5 ust 2 dyrektywy, w myśl któ-
rego istotne zniekształcenie zachowania gospodarczego konsumenta jest hipotetycznym (tj. który 
może nastąpić, lecz nie musi) skutkiem sprzecznej z wymogami staranności zawodowej praktyki 
przedsiębiorcy. Wprowadzenie do defi nicji zniekształcenia zachowania konsumenta konieczności 
występowania mens rea (strony podmiotowej sprawcy), w dodatku przybierającej najwęższą jej 
postać, jaką jest zamiar bezpośredni (dolus directus), zmienia diametralnie sens tego przepisu. 
Co więcej, wątpliwe jest, czy przy takim założeniu możliwe jest skonstruowanie prawidłowej normy 
prawnej. Podstawienie defi nicji istotnego zniekształcenia zachowania konsumenta w rozumieniu 
nadanym przez Sąd Apelacyjny pod brzmienie ogólnej klauzuli generalnej nieuczciwych praktyk 
rynkowych, jak się okazuje, nie jest prostym zabiegiem technicznym. Ogólna klauzula obejmuje 
bowiem zarówno przypadek realnego zniekształcenia zachowania konsumenta („zniekształca”), 
jak i potencjalnego („może zniekształcać”). O ile więc połączenie obu norm w tym pierwszym przy-
padku sprowadza się do dosyć prostego zabiegu: nieuczciwą praktyką rynkową jest sprzeczne 
z wymogami staranności zawodowej działanie, które celowo istotnie zniekształca zachowanie 
konsumenta, o tyle sprawa ta znacznie się komplikuje w odniesieniu do drugiego z nich. Próba 
zredagowania przepisu, uwzględniającego w swojej treści zamiar bezpośredni wpłynięcia na 
zachowanie konsumenta przy zachowaniu przesłanki „hipotetyczności”, sprawia językowe trud-
ności. Przyjmowałby on mniej więcej takie znaczenie, że nieuczciwą praktyką handlową byłoby 
działanie przedsiębiorcy, które (1) celowo istotnie zniekształca zachowanie konsumenta bądź 
(2) może celowo istotnie zniekształcać takie zachowanie. W odniesieniu do tego drugiego przy-
padku nie sposób wyprowadzić procesu wykładni, który wyjaśniłby, na czym właściwie taki stan 
rzeczy miałby polegać.

Jeśli jednak przyjmujemy, że rzeczywiście wolą prawodawcy unijnego było zawężenie nieuczci-
wych praktyk rynkowych wyłącznie do działań ukierunkowanych na zmianę procesu decyzyjnego 
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konsumenta, wówczas znacznie lepszym i czytelniejszym rozwiązaniem byłoby sformułowanie 
art. 5 ust 2 dyrektywy w taki sposób, iż nieuczciwą praktyką rynkową jest zachowanie sprzeczne 
z wymogami staranności zawodowej stosowane w celu istotnego zniekształcenia zachowania 
gospodarczego konsumenta. Dopiero przy takiej konstrukcji przesłanka umyślności działania 
zostałaby wyeksponowana we właściwy sposób, co jednocześnie czyniłoby powyższy przepis 
całkowicie nieefektywnym, na co wskazuję w dalszej części glosy. Niemniej jednak, brakuje takich 
uregulowań w dyrektywie. Próżno również szukać w tekście dyrektywy, jej motywach lub uzasad-
nieniu zwrotów wskazujących na konieczność występowania takiego zamiaru. Określenie intention, 
rozumiane jako zamiar lub umyślność, pojawia się jedynie w art. 11 ust 2. dyrektywy, w dodatku 
w całkowicie przeciwnym celu. Sąd Apelacyjny całkowicie pominął treść tego przepisu. Wynika 
z niego zaś jednoznacznie, że państwa członkowskie mają przyznać sądom lub organom admini-
stracyjnym uprawnienia do nakazania zaprzestania nieuczciwych praktyk handlowych lub wszczę-
cia właściwego postępowania sądowego lub administracyjnego w celu nakazania zaprzestania 
takich praktyk (…) nawet w przypadku braku dowodu rzeczywistej straty lub szkody bądź zamiaru 
(intention) lub niedbalstwa (negligence) ze strony przedsiębiorcy. Z normy tej wynika wprost, że 
organy orzekające w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych mają być wyposażone w kom-
petencje do wydania nakazu zaniechania tych praktyk, nawet jeśli nie ma dowodu wskazującego 
na umyślność działania przedsiębiorcy lub co najmniej jego niedbalstwo. A contrario oznacza to, 
że prawodawca unijny chciał, aby konstrukcja prawna nieuczciwych praktyk handlowych budo-
wana była w oparciu o kryteria obiektywne. Elementy subiektywne, takie jak stosunek psychicz-
ny sprawcy do czynu, są więc irrelewantne dla samego stwierdzenia nieuczciwego charakteru 
tych praktyk.

To założenie jest oczywiste, gdy weźmie się pod uwagę cel, jaki ma realizować dyrektywa 
2005/29/WE, czyli chęć zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów przez stworzenie 
skutecznego i efektywnego mechanizmu eliminacji nieuczciwych praktyk rynkowych. W motywie 
pierwszym dyrektywa odwołuje się do art. 153 ust. 1 i ust. 3 lit. a WE (obecnie art. 169 ust. 1 
i ust. 2 lit. a TFUE). Zgodnie z tymi postanowieniami, dążąc do popierania interesów konsumentów 
i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, Unia przyczynia się do ochrony zdro-
wia, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych konsumentów, jak również wspierania ich prawa 
do informacji, edukacji i organizowania się w celu zachowania ich interesów. Również Trybunał 
Sprawiedliwości potwierdził, np. w wyroku Trento Sviluppo i Centrale Adriatica (C-281/12, pkt 31), 
że celem dyrektywy 2005/29/WE, opartej na art. 169 TFUE, jest zapewnienie wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów przez zbliżenie przepisów państw członkowskich dotyczących nieuczciwych 
praktyk handlowych, które naruszają gospodarcze interesy konsumentów. 

Jedną z gwarancji osiągnięcia tego stanu ma być wykorzystanie zasady harmonizacji mak-
symalnej dla tej regulacji. Nie dotyczy ona jednak wszystkich kwestii. Komisja wyraźnie wskazała 
w uzasadnieniu do projektu dyrektywy, że nie harmonizuje ona systemów egzekwowania prawa11. 
Wyznacza ona jednak pewne ramy, których państwa członkowskie muszą dochować przy tworze-
niu odpowiednich środków egzekwowania przepisów dyrektywy. Art. 11 ust. 1 dyrektywy stanowi 

11 Por. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 14.03.2013 r. „Pierwsze 
Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu i Rady z 11.05.2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowa-
nych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym. COM (2013) 139 fi nal.
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więc, że „państwa członkowskie zapewniają w interesie konsumentów odpowiednie i skuteczne 
środki zwalczania nieuczciwych praktyk w celu zapewnienia zgodności z przepisami niniejszej 
dyrektywy”. Środki te mają zapewnić możliwość doprowadzenia do wszczęcia postępowania 
sądowego w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych i/lub umożliwić złożenie do odpo-
wiednich organów administracyjnych skargi na takie praktyki. 

Prawodawca unijny jednoznacznie przesądził, że wymogi określone w powyższym przepisie 
realizują się tylko wtedy, gdy odpowiedni organ krajowy posiada kompetencje do zakazania dal-
szego stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej, nawet w przypadku braku dowodu rzeczywistej 
straty lub szkody bądź zamiaru (intention) lub niedbalstwa (negligence) ze strony przedsiębiorcy. 
Osiągnięcie zakładanego efektu wysokiej ochrony konsumentów nie byłoby bowiem możliwe, 
gdyby na konsumencie spoczywał obowiązek udowodnienia występowania intencji po stronie 
przedsiębiorcy do umyślnego zniekształcenia zachowania konsumenta. Trudności dowodowe w wy-
kazaniu zamiaru kierunkowego sprawiłyby, że zastosowanie tego instrumentu byłoby w praktyce 
niemożliwe lub co najmniej wielce utrudnione dla przeciętnego konsumenta, niedoświadczonego 
i pozbawionego szczególnej wiedzy prawniczej oraz środków pozyskiwania dowodów mogących 
zaświadczyć o stronie podmiotowej przedsiębiorcy, występującej w chwili dokonywania czynu. 
Uregulowania dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych byłyby zbędne, sprowadzałyby się 
bowiem do zastosowania tych samych przesłanek, co w przypadku już istniejących rozwiązań 
z zakresu prawa cywilnego odnoszących się do deliktów. 

Niezwykle cennego materiału badawczego w tym zakresie może dostarczyć również do-
świadczenie płynące ze stosowania art. 286 kodeksu karnego, tj. przestępstwa oszustwa. Zamiar 
po stronie sprawcy, istniejący w chwili popełnienia czynu stanowi jedno ze znamion tego czynu 
zabronionego. Powszechnie znane są trudności związane z wykazaniem tego elementu przez 
oskarżyciela publicznego. Niemożliwość udowodnienia zamiaru sprawcy jest główną przyczyną 
niepowodzenia przy stosowaniu tego przepisu. W odróżnieniu zaś od konsumenta, prokuratura 
jest wyspecjalizowanym organem, posiadającym szereg narzędzi umożliwiających pozyskiwanie 
materiału dowodowego, niedostępnego dla przeciętnego człowieka. 

Przeciwko przyjętej przez Sąd Apelacyjny interpretacji przemawia również systematyka dy-
rektywy. W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, że szeroki zakres ogólnej klauzuli nieuczciwych 
praktyk rynkowych powoduje, że może ona objąć zakazem również inne nieuczciwe działania, 
które nie zostały wprost wymienione, a które są współcześnie podejmowane, jak również takie, 
które dopiero się pojawią w związku z rozwojem rynku i postępem technologicznym12. Irracjonalne 
byłoby więc, aby zakres przepisu, który ma stanowić taką właśnie „siatkę bezpieczeństwa” był 
węższy od zakresu pozostałych dwóch praktyk. A tak właśnie by było, gdyby przyjąć, że ogólne 
nieuczciwe praktyki rynkowe mogą być popełnione wyłącznie z zamiarem kierunkowym. Za ugrun-
towane w orzecznictwie i doktrynie należy bowiem przyjąć stanowisko, że praktyki wprowadzające 
w błąd, praktyki agresywne czy praktyki z czarnej listy, mogą być popełnione także nieumyślnie. 

Ostatecznie prezentowaną w niniejszej glosie wykładnię potwierdził również TS w wyroku 
z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-388/13. Trybunał wskazał, że niezamierzony charakter 
działania przedsiębiorcy pozbawiony jest znaczenia. W tym zakresie powołał się na przytaczany 
już art. 11 dyrektywy, który przewiduje wyraźnie, że stosowanie środków podjętych przez państwa 
12 Por. wyr. SN z 16.04.2015 r., sygn. III SK 24/14.
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członkowskie w celu zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych jest niezależne od dowodu 
zamiaru czy choćby niedbalstwa ze strony przedsiębiorcy, jak również od dowodu rzeczywistej 
szkody poniesionej przez konsumenta. Trybunał podkreślił, że tylko taka interpretacja pozwala 
zapewnić pełną skuteczność dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych, gwarantując 
zgodność z wymogiem zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów.

III. Podsumowanie
Wydaje się, że przytoczone przeze mnie argumenty w dostateczny sposób przemawiają 

za odrzuceniem wykładni przedstawionej przez Sąd Apelacyjny w komentowanym orzeczeniu. 
Zagadnienie to jest o tyle istotne, że nie ogranicza się wyłącznie do spraw związanych z odwoła-
niem od decyzji Prezesa UOKiK, lecz wpływa na zakres ochronny każdego konsumenta w jego 
indywidualnych sporach z przedsiębiorcą. Obarczenie konsumentów ciężarem wykazania istnienia 
zamiaru po stronie przedsiębiorcy oznaczałoby ogromny regres w zakresie możliwości skutecznego 
stosowania w postępowaniu sądowym przepisów dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych. 
Chociaż można zauważyć, że w ostatnim czasie zwiększa się świadomość – zarówno wśród 
konsumentów, jak i sędziów – w przedmiocie korzyści wynikających z tych rozwiązań, poziom ich 
wykorzystywania w praktyce, przy dotychczasowo przyjmowanej korzystnej interpretacji, wciąż 
należy uznać za niezadowalający. Być może powodu do chłodnego optymizmu może dostarczać 
fakt, że w kolejnym postępowaniu dotyczącym bliźniaczego stanu faktycznego i prawnego Sąd 
Apelacyjny, mając na uwadze powyższe argumenty, powziął wątpliwości co do wcześniej przy-
jętej wykładni i postanowił skierować w tym przedmiocie zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia 
Sądowi Najwyższemu. Na jednoznaczne rozwiązanie tego problemu przyjdzie jeszcze zatem 
poczekać. Należy mieć jedynie nadzieje, że orzekające w sprawie sądy dostrzegą, podobnie 
jak Trybunał Sprawiedliwości, że przepisy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych są 
skonstruowane z punktu widzenia przeciętnego konsumenta jako adresata i ofi ary nieuczciwych 
praktyk i to jemu mają służyć. Narzędzia w nich przewidziane muszą więc gwarantować, że to 
właśnie przeciętny konsument będzie w stanie z nich skutecznie skorzystać. Tylko takie rozwią-
zania mogą być uznane za zapewniające wysoki poziom ochrony konsumentów, o którym mowa 
w art. 1 dyrektywy 2005/29/WE. 
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Streszczenie
W niniejszym opracowaniu przedstawiono najnowsze decyzje Prezesa UOKiK dotyczące naruszeń 
zbiorowych interesów konsumentów wydane wobec podmiotów, których działalność gospodarcza 
polega na świadczeniu usług fi nansowych. Opisano w nim często stosowane praktyki instytucji 
fi nansowych, które zostały uznane przez Prezesa UOKiK za naruszające wspomniane interesy.

Słowa kluczowe: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta; konsument; zbiorowe interesy kon-
sumentów; usługi fi nansowe.

JEL: K20

I. Wprowadzenie
Jak wiadomo, usługi fi nansowe związane są ze zwiększonym ryzykiem ekonomicznym dla 

konsumentów. Na domiar tego, stopień ich skomplikowania ułatwia instytucjom fi nansowym kon-
struowanie produktów oraz związanych z nimi przekazów w sposób, który zmierza do wykorzy-
stania niewiedzy nieprofesjonalnych uczestników obrotu. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK lub Prezes Urzędu), 
jako podmiot sprawujący pieczę nad przestrzeganiem regulacji konsumenckich, przeprowadził1 
w 2017 roku 120 postępowań wyjaśniających i 54 postępowania w sprawie naruszenia zbioro-
wych interesów konsumentów na rynku usług fi nansowych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów2. 

* Doktorantka w Zakładzie Europejskiego Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ, prawnik w kancelarii Squire 
Patton Boggs Święcicki Krześniak sp. k.; e-mail: aleksandra.drozdz@squirepb.com.
1 Pismo Prezesa UOKiK nr BP/0143-314/18/KW z 23.05.2018 r. otrzymane w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 10.05.2018 r. 
2 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 16.02.2007 r. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 798 ze zm.).
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Niniejszy przegląd opiera się na decyzjach Prezesa UOKiK wydanych w 2017 r. Cel niniej-
szego opracowania jest dwojaki: przedstawienie najczęściej spotykanych nieprawidłowości na 
rynku usług fi nansowych i naszkicowanie reguł właściwego postępowania – w rozumieniu Prezesa 
UOKiK  – dla jego profesjonalnych uczestników.

II. Reklamy kredytów konsumenckich
Orzecznictwo Prezesa UOKiK dotyczące naruszeń zbiorowych interesów konsumentów na 

rynku usług fi nansowych w 2017 r. jest wyraźnie zdominowane przez decyzje dotyczące reklam 
kredytów konsumenckich. 

Reklama kredytu konsumenckiego została szczegółowo uregulowana w art. 7–7b ustawy 
o kredycie konsumenckim3 (dalej ukk) implementującej dyrektywę 2008/48/WE o kredycie kon-
sumenckim4. Założeniem tych przepisów jest ochrona konsumentów przez dostarczenie im stan-
dardowego pakietu informacji w celu ułatwienia porównania ofert różnych kredytodawców już na 
etapie przedkontraktowym5. W zamyśle ustawodawcy, prowadzi to do zmniejszenia tzw. asymetrii 
informacyjnej, co ma równoważyć słabszą pozycję nieprofesjonalnego uczestnika obrotu w sto-
sunku do kredytodawcy i ułatwić mu podjęcie właściwej decyzji, która wiąże się często z nieba-
gatelnym ryzykiem fi nansowym. Jednak w praktyce przedsiębiorcy często utrudniają, a nawet 
uniemożliwiają konsumentom skorzystanie z tych danych. 

Przegląd orzecznictwa warto otworzyć modelową wręcz decyzją Prezesa UOKiK wydaną wo-
bec Orange Polska S.A.6, prowadzącej działalność m.in. w charakterze pośrednika kredytowego 
mBanku S.A.7. W decyzji Prezes UOKiK uznał, że przedsiębiorca naruszył zasady reklamowania 
kredytu konsumenckiego na trzech płaszczyznach. 

Po pierwsze, reklamy przedstawiały komplet obowiązkowych informacji w sposób uniemoż-
liwiający ich odczytanie z uwagi na wielkość czcionki oraz krótki czas ich prezentacji, co stanowi 
naruszenie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ukk. Prezes UOKiK podkreślił, że 
przepisy te należy interpretować przez pryzmat celów dyrektywy 2008/48/WE o kredycie konsu-
menckim8, co oznacza, że już sama reklama powinna dostarczyć konsumentowi podstawowych 
informacji, które zdaniem ustawodawcy są niezbędne do podjęcia wstępnej decyzji czy podejmie 
dalsze kroki w kierunku zapoznania się z pełną ofertą przedsiębiorcy. Tym samym reklama, która 
uniemożliwia odczytanie tych informacji za pierwszym razem, czym naraża potencjalnego kredyto-
biorcę na stratę czasu, np. w związku koniecznością jej wielokrotnego oglądania, fotografowania 
bądź poszukiwania innych materiałów prezentujących tę samą ofertę, w ogóle nie realizuje tych 
zamierzeń. Prezes UOKiK stanął na stanowisku, że treść pouczenia prawnego powinna być zapre-
zentowana tak, aby konsument był w stanie ją odczytać niezależnie od specyfi ki danego medium.

3 Ustawa o kredycie konsumenckim z 12.05.2011 r. (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1528 ze zm.).
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23.04.2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę 
Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE. L. z 2008 r. Nr 133, s. 66).
5 Zob. motyw 18 dyrektywy 2008/48/WE i uzasadnienie projektu ustawy o kredycie konsumenckim z 15.11.2010 r., druk Sejmu VI kadencji, Nr 3596, s. 20 
oraz motyw 20 dyrektywy 2014/17/UE i uzasadnienie projektu ustawy o kredycie hipotecznym z 10.01.2017 r., druk Sejmu VIII kadencji, Nr 1210 cz. I, s. 14.
6 Dec. Prezesa UOKiK z 22.06.2017 r., RKR – 3/2017 wobec Orange Polska S.A. 
7 Spółki planują zakończyć współpracę w ramach Orange Finanse z dniem 31.12.2018 r. Zob. komunikat prasowy z 18.06.2018 dostępny online: https://
biuroprasowe.orange.pl/informacje-prasowe/orange-polska-mbank-koncza-wspolprace-ramach-orange-fi nanse/
8 Zob. motyw 18 dyrektywy 2008/48/WE o kredycie konsumenckim, a także uzasadnienie projektu ustawy o kredycie konsumenckim z 15.11.2010 r., 
druk Sejmu VI kadencji, Nr 3596, s. 20.
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Po drugie, Prezes UOKiK stwierdził, że reklamy, które nie obejmowały, na podstawie repre-
zentatywnego przykładu, informacji o kwocie odsetek naruszają art. 7 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 
ust. 1 i 2 ukk, mimo że obowiązek podania tej informacji nie wynika z literalnego brzmienia po-
wyższego przepisu. Tym samym, Prezes UOKiK podtrzymał swoją dotychczasową wykładnię, 
zgodnie z którą kredytodawca i pośrednik kredytowy powinni prezentować nie tylko stopę opro-
centowania, ale i kwotę odsetek9. Prezes UOKiK wyjaśnił, że kwota odsetek jest wypadkową 
stopy oprocentowania, wielkości kapitału, czasu, na jaki został on udostępniony oraz sposobu 
wyznaczania odsetek. Dlatego też wskazanie jej, oprócz stopy oprocentowania jest konieczne, 
gdyż dzięki temu informacja jest bardziej czytelna dla konsumenta, który nie musi ustalać wszyst-
kich wymienionych parametrów, a następnie przeliczać procentów na złote.

Po trzecie, Prezes UOKiK uznał za przejaw naruszenia art. 7 ust. 4 pkt 1 ukk niepodawanie 
przez przedsiębiorcę oferującego kredyt konsumencki w charakterze pośrednika kredytowego, 
informacji o zakresie umocowania do dokonywania przez niego czynności faktycznych lub praw-
nych, który to obowiązek odnosi się do wszystkich reklam kredytów konsumenckich, nawet tych, 
które nie zawierają żadnych danych o jego kosztach. Prezes UOKiK był zdania, że informacje 
o tym, że „produkty bankowe dostarcza mBank”, czy też, że „przyznanie Kredytu Gotówkowego 
uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez 
Bank” nie są wystarczające, aby konsument ustalił zakres umocowania spółki. Zgodnie z wyjaś-
nieniem Prezesa UOKiK, już na podstawie reklamy konsument powinien być w stanie określić, 
jakich czynności będzie mógł dokonać, np. w salonie Orange czy będą to wyłącznie czynności 
faktyczne, takie jak np. przedstawienie oferty, zebranie dokumentów koniecznych do oceny zdol-
ności kredytowej lub wiążące zawarcie umowy kredytu konsumenckiego. Na spółkę nie nałożono 
kary pieniężnej, a jedynie obowiązek publikacji. 

Z kolei decyzja Prezesa UOKiK wydana wobec GETIN Noble Bank S.A.10, poza jednym z naj-
powszechniejszych naruszeń, mianowicie opisanym powyżej prezentowaniem obowiązkowych 
informacji w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, odnosi się do dość nietypowego działania, 
to jest podania dwóch reprezentatywnych przykładów dla kredytu konsumenckiego – kredytu 
z ubezpieczeniem oraz kredytu bez ubezpieczenia. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ukk, przy określaniu 
reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na któ-
rych kredytodawca spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy 
uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i czę-
stotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju. Powyższy przepis jasno wskazuje, że 
kredytodawca powinien skonstruować jeden reprezentatywny przykład dla danego produktu kre-
dytowego. Prezes UOKiK uznał, że kredyt konsumencki z ubezpieczeniem nie może być uznany 
za inny rodzaj umowy niż kredyt konsumencki bez ubezpieczenia. Stąd podanie dwóch różnych 
reprezentatywnych przykładów nie tylko utrudnia konsumentom porównywanie ofert rozmaitych 
pożyczkodawców, lecz także nie może być uznane za prawidłowe wypełnienie obowiązku wyni-
kającego z ukk.

Poza naruszeniem ukk, reklamy kredytów konsumenckich mogą być uznane za nieuczciwą 
praktykę rynkową, w szczególności działanie lub zaniechanie wprowadzające w błąd na gruncie 

 9 Zob. komunikat prasowy z 22.12.2015 r. dostępny online: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12086.
10 Dec. Prezesa UOKiK z 30.06.2017 r., RKR – 4/2017 wobec GETIN Noble Bank S.A. (nieprawomocna).
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ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym11 (dalej: upnpr) wdrażającej dyrek-
tywę 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych12. 

Przykładowo, decyzja zobowiązująca wydana przez Prezesa UOKiK wobec Provident 
Polska S.A.13 odnosi się do dwóch kampanii reklamowych, co do których uprawdopodobniono, 
że mogły naruszać przepisy upnpr. W ramach pierwszej z nich, reklamy kredytu konsumenckie-
go, które zawierały m.in. hasło „Weź Pożyczkę z gwarancją najniższej raty”, mogły sugerować 
oferowanie kredytu konsumenckiego z najniższą dostępną na rynku ratą, co nie odpowiadało 
rzeczywistości. Konsument miał możliwość wzięcia udziału w promocji i dopiero w przypadku, 
gdy spełnił wszystkie wymagania określone w jej regulaminie, mógł otrzymać nagrodę stanowiącą 
różnicę pomiędzy sumą rat kredytu konsumenckiego udzielonego przez spółkę, a sumą rat wy-
nikającą z przedstawionego przez niego potwierdzenia warunków cenowych kredytu konsumen-
ckiego oferowanego przez innego kredytodawcę. Oznacza to również, że rata pożyczki zawartej 
ze spółką wcale nie była najniższa na rynku, a co najwyżej mogła być tak samo niska jak rata 
innej dostępnej pożyczki, o ile taka oferta została zidentyfi kowana, a następnie przedstawiona 
spółce przez konsumenta. 

W ramach drugiej kampanii, w reklamach zamieszczono informacje o możliwości uzyskania 
taniego kredytu konsumenckiego, nie wskazywały one przy tym w sposób tak samo widoczny 
warunków, od których zależy uzyskanie reklamowanego kredytu, przez co mogły wprowadzać 
przeciętnego konsumenta w błąd co do faktycznej dostępności tego produktu kredytowego. Prezes 
UOKiK był zdania, że jeśli przedsiębiorca przewiduje konieczność spełnienia określonych warun-
ków, od których zależy przyznanie kredytu, to powinny one być przedstawione już w materiałach 
reklamowych i to za pomocą czcionki o zbliżonej wielkości do tej wykorzystanej do przekazania 
parametrów fi nansowych czyniących ofertę korzystną. W przeciwnym razie prawdopodobnym jest, 
że przeciętny konsument skupi uwagę na eksponowanych atrakcyjnych kosztach kredytu i nie 
zauważy szczegółowych informacji o warunkach, które należy spełnić, aby skorzystać z promocji, 
przez co niesłusznie zainteresuje się ofertą przedsiębiorcy.

Uzupełnieniem przepisów regulujących rynek reklamy jest samoregulacja. Kodeks Etyki 
Reklamy14, oprócz zasad ogólnych, zawiera postanowienia odnoszące się właśnie do reklamy 
kredytu konsumenckiego (art. 14 i art. 15), które są znacznie mniej rozbudowane niż postano-
wienia ukk i upnpr i ograniczają się do wymogu przedstawienia warunków kredytu konsumen-
ckiego w sposób niebudzący wątpliwości oraz zakazu zawierania stwierdzeń wprowadzających 
w błąd. Jednym z argumentów podniesionych przez przedsiębiorcę w odniesieniu do zarzutów 
był właśnie fakt konsultowania materiałów reklamowych z Radą Reklamy sprawującą nad-
zór nad przestrzeganiem wspomnianego kodeksu, która nie zgłosiła żadnych uwag. Prezes 
UOKiK pominął jednak ową okoliczność w uzasadnieniu decyzji, uznając, że obie opisane 
powyżej kampanie reklamowe mogły zniekształcać zachowanie rynkowe przeciętnego konsu-
menta i spowodować podjęcie decyzji dotyczącej umowy, której w odmiennej sytuacji by nie 

11 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 23.05.2007 r. (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2070 ze zm.).
12 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i (Dz.Urz.UE.L 149, s. 22).
13 Dec. Prezesa UOKiK z 28.12.2017 r., DOIK – 10/2017 wobec Provident Polska S.A.
14 Kodeks Etyki Reklamy, Rada Reklamy, 19.01.2018. Pozyskano z: https://www.radareklamy.pl.
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podjął, co stanowi działanie wprowadzające w błąd na gruncie upnpr i godzi w zbiorowe interesy 
konsumentów. 

Przegląd orzecznictwa Prezesa UOKiK dotyczącego reklam kredytów konsumenckich warto 
zamknąć wzmianką o decyzji wydanej wobec Incredit Sp. z o.o.15, w której uznano dwa popularne 
na rynku pożyczkowym triki reklamowe za działania wprowadzające w błąd. Jeden z nich polegał 
na przedstawianiu kredytu konsumenckiego oferowanego nowym klientom jako darmowego, pod-
czas gdy w umowach zastrzegany był obowiązek zapłaty na rzecz kredytodawcy wynagrodzenia 
w formie prowizji i odsetek, z którego było się zwolnionym jedynie w przypadku spłaty kredytu 
w terminie. Natomiast drugi opierał się na sugerowaniu, że wnioskodawcy mają możliwość otrzy-
mania pożyczanej kwoty w ciągu 15 minut od momentu wysłania wniosku o kredyt, podczas gdy 
nie było to możliwe w przypadku kredytobiorców nieposiadających rachunku w tym samym banku 
co kredytodawca, a do tego czas ten był liczony dopiero od momentu pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku o udzielenie kredytu.

III. Zasady pobierania opłat zależnych od czasu rozliczenia 
transakcji bezgotówkowych

W roku 2015 Prezes UOKiK wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające mające na celu 
wstępne ustalenie czy stosowane przez banki zasady rozliczania transakcji bezgotówkowych 
w zakresie pobierania opłat z tytułu użytkowania debetowych kart płatniczych, uzasadniają 
wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe intere-
sy konsumentów16. Postępowanie to objęło siedemnaście banków i co do trzech z nich decyzje 
zapadły w 2017 r.17.

Przedmiotem tych decyzji były przekazy reklamowe, które zachęcały do bezpłatnego korzy-
stania z debetowych kart płatniczych. Zaprezentowanym w nich warunkiem braku odpłatności 
było zwykle dokonanie płatności przez konsumenta na kwotę minimum kilkuset złotych miesięcz-
nie, podczas gdy w rzeczywistości było nim rozliczenie transakcji w tym okresie rozliczeniowym. 
W związku z tym, transakcje bezgotówkowe dokonane kartą debetową przez konsumenta na 
końcu danego miesiąca, ale rozliczone z początkiem kolejnego wcale nie były zaliczane do sumy 
transakcji bezgotówkowych zwalniających z opłaty w danym miesiącu, co skutkowało w wielu 
przypadkach niespodziewaną koniecznością ponoszenia przez konsumenta miesięcznej odpłat-
ności za kartę debetową. 

Nie zaskakuje założenie Prezesa UOKiK, że nawet dostatecznie poinformowany, uważny 
i ostrożny przeciętny konsument nie jest w stanie ustalić rzeczywistego warunku braku odpłatno-
ści na podstawie przedmiotowych przekazów reklamowych, ponieważ mówiły one o dokonaniu 
płatności, a nie rozliczeniu danej transakcji bezgotówkowej w danym miesiącu. Informacje podane 
przez banki zostały uznane za niepełne, a tym samym nierzetelne. Na marginesie, warto mieć na 
względzie, że na wieloetapowy proces rozliczenia transakcji bezgotówkowych kartą debetową nie 

15 Dec. Prezesa UOKiK z 29.12.2017 r., RKR – 13/2017 wobec Incredit Sp. z o.o. (nieprawomocna).
16 Postanowienie Prezesa UOKiK nr 1/405-42/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r.
17 Dec. Prezesa UOKiK z 8.11.2017 r., RŁO – 5/2017 wobec Bank Ochrony Środowiska S.A.; dec. Prezesa UOKiK z 16.11.2017 r., RŁO – 6/2017 
wobec Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski S.A.; dec. Prezesa UOKiK z 28.11.2017 r., RŁO – 7/2017 wobec Credit Agricole Bank 
Polska S.A.
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ma wpływu ani zachowanie konsumenta ani działania banków, ale przede wszystkim zachowania 
pośredników (organizacji płatniczej, a przede wszystkim akceptanta).

Prezes UOKiK uznał, że opisana konstrukcja przekazów reklamowych zmierza do wyko-
rzystania uprzywilejowanej pozycji banków i wykorzystania niewiedzy konsumentów, co stanowi 
nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 upnpr. 

IV. Informowanie o zmianach umów o usługę płatniczą
Przedmiotem kilku decyzji wydanych w 2017 r. wobec banków było nieprawidłowe informo-

wanie konsumentów o proponowanych zmianach umów o usługę płatniczą18. Decyzje te dotyczyły 
dwóch rodzajów naruszeń. 

Po pierwsze, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 29 ust. 1 i 3 w zw. z art. 26 ust. 1 
ustawy o usługach płatniczych (dalej: upp)19, banki informowały o proponowanych zmianach wa-
runków umowy w trakcie jej trwania wyłącznie za pomocą wiadomości elektronicznych przesyła-
nych w ramach systemu bankowości elektronicznej, które nie stanowią trwałego nośnika informacji 
w rozumieniu art. 2 pkt 30 upp. Co do zasady bowiem, informacja o zmianie umowy powinna być 
dostarczona konsumentom na papierze lub na innym trwałym nośniku informacji. Prezes UOKiK 
uznał, że komunikaty przesłane za pomocą systemów bankowości elektronicznej nie stanowią 
w ogóle trwałego nośnika informacji z prostego względu – banki posiadają techniczne możliwości 
ingerencji w uprzednio przesłane wiadomości. 

Dodatkowo Prezes UOKiK poddał krytyce również fakt, że udostępnieniu informacji w syste-
mach bankowości elektronicznej nie towarzyszy żaden dodatkowy sygnał o ich zamieszczeniu za 
pomocą innych kanałów informacji. Powoduje to duże niedogodności dla klientów banku, gdyż 
są oni zmuszeni do bieżącego śledzenia wiadomości przesyłanych im w ramach ww. systemu, 
pomimo że na co dzień nie korzystają oni z niego jako miejsca do komunikacji z innymi osobami 
lub przedsiębiorcami. Tym samym, zakładając że konsumenci w ogóle zalogują się do systemu 
przed upływem dwóch miesięcy, czyli minimalnego okresu na poinformowanie o proponowanych 
zmianach postanowień umownych przed datą wejścia ich w życie, dochodzić może do realnego 
skrócenia czasu na podjęcie przez nich decyzji co do złożenia sprzeciwu, wypowiedzenia umowy, 
a nawet zakwestionowania wprowadzonych zmian jako bezprawnych. Co ciekawe, prawdopodob-
nie w reakcji na opisywaną serię decyzji, niektóre banki już skorzystały z tej wskazówki i informu-
ją konsumentów wiadomościami SMS o umieszczeniu takich informacji w systemie bankowości 
elektronicznej20.

Po drugie, banki nie zamieszczały w przesyłanych do konsumentów wiadomościach zwią-
zanych z jednostronną zmianą warunków umowy o usługi płatnicze istotnych informacji umożli-
wiających ustalenie dopuszczalności wprowadzenia proponowanych zmian, tj. nie wskazywały 
podstaw prawnych umożliwiających dokonanie tych zmian lub czynników (okoliczności faktycz-
nych), które je spowodowały. Prezes UOKiK przyjął, że zaniechanie to uniemożliwiło konsu-
mentom zweryfi kowanie dopuszczalności zmiany warunków umowy w trakcie trwania stosunku 

18 Dec. Prezesa UOKiK z 10.05.2017 r., RBG – 2/2017 wobec Credit Agricole Bank Polska S.A.; dec. Prezesa UOKiK z 29.09.2017 r., RBG – 5/2017 
wobec Euro Bank S.A.; dec. Prezesa UOKiK z 26.10.2017 r., RBG – 7/2017 wobec Bank Ochrony Środowiska S.A.; dec. Prezesa UOKiK z 26.10.2017 r., 
RBG – 6/2017 wobec Bank Handlowy S.A.
19 Ustawa z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2003 ze zm.).
20 Wiadomości sms otrzymują m.in. użytkownicy systemu bankowości elektronicznej Banku Zachodniego WBK S.A.
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obligacyjnego, co może wyczerpywać znamiona nieuczciwej praktyki rynkowej, o której mowa 
w art. 4 ust. 1 upnpr. Prezes UOKiK doszedł do wniosku, że konsument powinien mieć możliwość 
zweryfi kowania proponowanych przez przedsiębiorcę zmian umowy, co do tego czy są one uza-
sadnione i zgodne z zaakceptowanym przez obie strony kontraktem. Aby taka możliwość istniała, 
przedsiębiorca powinien rzetelnie przedstawić wszystkie niezbędne przesłanki leżące u podstaw 
modyfi kacji warunków umownych w trakcie wykonywania istniejącego już zobowiązania, w tym 
ich podstawę prawną oraz okoliczności faktyczne, które miały wpływ na dokonaną zmianę. Tak 
więc Prezes UOKiK postawił sobie za wzór ugruntowane stanowisko judykatury, że o ile kontra-
hent banku musi się liczyć ze zmianami umowy w trakcie jej trwania, w szczególności w zakresie 
możliwości modyfi kacji oprocentowania lub wysokości opłat, to jednak nie może być pozbawiony 
możliwości kontrolowania zasadności tych zmian (Stefanicki, 2010, s. 88). W przeciwnym razie 
działanie gospodarcze konsumentów może być zniekształcone i mogą oni, poprzez brak odpo-
wiednich informacji, błędnie uznać, że proponowana przez bank zmiana umowy jest dopuszczalna.

Reasumując, w ocenie Prezesa UOKiK w wiadomościach kierowanych do konsumentów 
na trwałych nośnikach informacji musi zostać wskazane postanowienie umowne dopuszczające 
możliwość dokonania proponowanych zmian warunków umowy, a także zamieszczona powin-
na być szczegółowa informacja o zaistnieniu okoliczności, które miały wpływ na podjęcie przez 
przedsiębiorcę takiej decyzji.

V. Inne wybrane nieuczciwe praktyki rynkowe
Przedmiotem decyzji Prezesa UOKiK były również inne nieuczciwe praktyki stosowane 

przez instytucje fi nansowe. Na szczególną uwagę, choćby ze względu na znaczną wysokość 
kary pieniężnej (ponad 20 mln złotych), zasługuje decyzja Prezesa UOKiK wydana wobec Banku 
Millenium S.A.21. Jak wiadomo, zarówno w doktrynie (Namysłowska i Skoczny, 2015), jak i w orzecz-
nictwie Trybunału Sprawiedliwości22 ugruntowany jest pogląd, że orzeczenie sądu, który stwierdza 
niedozwolony charakter postanowienia umownego, ma charakter deklaratoryjny wówczas, gdy sąd 
orzeka w ramach kontroli incydentalnej, jak również wtedy, gdy dokonuje kontroli abstrakcyjnej. 

Mimo to, w tej sprawie bank przekazywał konsumentom, w odpowiedziach na ich pisma do-
tyczące zamieszczenia w wykonywanych umowach kredytu hipotecznego niedozwolonych posta-
nowień umownych23, fałszywe informacje o treści: „Ww. wyrok24 jest konstytutywny, tj. wywiera 
skutki na przyszłość, a jego skuteczność wobec osób trzecich, powstaje z chwilą wpisu do rejestru. 
Dlatego też nie możemy uznać, iż wyrok, na który się Pani/Pan powołuje znajduje zastosowanie 
do Pani/Pana sytuacji”. Zostało to zakwalifi kowane przez Prezesa UOKiK jako rozpowszechnia-
nie nieprawdziwych informacji, co stanowi działanie wprowadzające konsumentów w błąd, a tym 
samym nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. upnpr. 
Nietrudno bowiem zauważyć, że konsumenci w reakcji na takie stanowisko banku, mogli podjąć 

21 Dec. Prezesa UOKiK z 29.12.2017 r., DOIK – 12/2017 wobec Bank Millenium S.A. (nieprawomocna).
22 Wyr. TS z dnia 21.05.2016 r., sygn. C-154/15, C-307-15, C-308/15; pkt. 57, 61: „[…] warunek umowny uznany za nieuczciwy należy co do zasady 
uznać za nigdy nieistniejący, tak by nie wywoływał on skutków wobec konsumenta”.
23 Postanowienia nr 3178 („Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według 
Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy”) i 3179 („W przypadku kredytu indeksowanego 
kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku 
Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”), rejestr klauzul niedozwolonych dostępny online: https://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php.
24 Wyr. Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 grudnia 2010 r. (sygn. akt: XVII AmC 426/09), utrzy-
many w mocy wyr. Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r. (sygn. akt: VI ACa 420/11) wydany wobec Bank Millenium S.A.
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niezasadną decyzję m.in. o zrezygnowaniu z dochodzenia roszczeń wobec kredytodawcy, któ-
rej inaczej by nie podjęli. W rzeczywistości orzeczenie o uznaniu postanowienia wzorca umowy 
za niedozwolone ma charakter deklaratoryjny i analizowane postanowienie wzorca umowy do-
tknięte abuzywnością jest bezskuteczne ex tunc, a nie od chwili wpisu do rejestru, jak twierdził 
bank. Dodatkowo, rozszerzona podmiotowo prawomocność materialna wyroku uwzględniającego 
powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, tak jak to miało miejsce 
w tym przypadku, działa na rzecz strony powodowej, a także wszystkich osób trzecich przeciwko 
danemu pozwanemu przedsiębiorcy. Oznacza to, że konsumenci kwestionujący postanowienia, 
które zostały już wpisane do rejestru postanowień niedozwolonych wobec Banku Millenium S.A. 
w ramach kontroli abstrakcyjnej, mogą powoływać się na wyrok sądu w tej sprawie jako prejudykatu 
dla analogicznego rozstrzygnięcia przeprowadzanego w ramach kontroli incydentalnej. Zapewne 
ze względu na wysokość kary pieniężnej, spółka złożyła odwołanie od tej decyzji Prezesa UOKiK.

Przedmiotem kolejnej wartej uwagi decyzji Prezesa UOKiK wydanej wobec tego samego 
banku jest praktyka pozbawiania konsumenta możliwości podjęcia swobodnej decyzji co do sko-
rzystania z usługi dodatkowej poprzez oferowanie karty płatniczej wyłącznie w powiązaniu z ową 
usługą, co z kolei narusza klauzulę generalną ujętą w art. 4 ust. 1 upnpr25. Zgoda na świadczenie 
usługi dodatkowej – tzw. Pakietu Bezpieczeństwa (odpłatny zestaw usług składający się z pakietu 
powiadomień SMS o transakcjach dokonanych kartą oraz pakietu ubezpieczeń „Ochrona karty”) 
była wyrażana poprzez podpisanie umowy głównej, tj. karty płatniczej. Jednocześnie korzystanie 
z usługi wiązało się z dodatkową opłatą, która co prawda nie została zastrzeżona przez pierwszy 
miesiąc obowiązywania umowy, ale już zwolnienie z jej uiszczania w kolejnych miesiącach wyma-
gało aktywnej rezygnacji z „Pakietu Bezpieczeństwa” w odpowiednim momencie, co wiązało się 
z pewną niewygodą dla konsumentów – poświęceniem czasu, uwagi, a nawet środków fi nanso-
wych. Co ciekawe, inny z produktów oferowanych przez bank przewidywał niezależne wyrażenie 
zgody na świadczenie ww. usługi dodatkowej, co w oczach Prezesa Urzędu tylko potwierdziło, 
że bank miał świadomość niewygody związanej z rezygnacją z tej usługi i celowo wybrał opisany 
sposób jej oferowania. Zdaniem Prezesa UOKiK, nie ulegało wątpliwości, że taka praktyka ryn-
kowa w istotny sposób zniekształca bądź może zniekształcać zachowanie rynkowe przeciętnego 
konsumenta, ponieważ możliwe jest, że klienci banku skorzystali z usługi dodatkowej tylko dlatego, 
że zależało im na uzyskaniu karty płatniczej.

Warta wzmianki jest również decyzja Prezesa UOKiK wydana wobec przedsiębiorcy prowa-
dzącego działalność kantorową, który prezentował obowiązujące kursy wymiany walut w układzie 
kolumn odwrotnym od powszechnie przyjętego (tj. w kolumnie lewej – kursy skupu walut a w ko-
lumnie prawej – kursy sprzedaży). Działanie to zostało uznane za mogące wprowadzać w błąd co 
do kursu, jaki będzie zastosowany do przeliczenia przy kupnie lub sprzedaży, a w konsekwencji 
nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, czyli rozpowszechnianie 
prawdziwych informacji w sposób wprowadzający w błąd26. Prezes Urzędu podkreślił, że zasto-
sowanie odwrotnej kolejności kolumn z kursami walut niż ta, do której są przyzwyczajeni odbiorcy 
na skutek powszechnego i wieloletniego stosowania w obrocie mogło kształtować mylne wyobra-
żenie przeciętnego konsumenta o rzeczywistych warunkach transakcji. Prezes UOKiK podkreślił 

25 Dec. Prezesa UOKiK z 14.12.2017 r., DOIK – 6/2017 wobec Bank Millenium S.A.
26 Dec. Prezesa UOKiK z 10.08.2017 r., RWR – 3/2017 wobec Money Exchange Poland Sp. z o.o. (nieprawomocna).
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również, że nie bez znaczenia jest okoliczność obniżonej ostrożności konsumenta korzystającego 
z usług kantoru, który ma podstawy do traktowania tego typu placówek jako działających w opar-
ciu o jasne i czytelne kryteria (tj. ofi cjalne kursy wymiany walut) z zastosowaniem jednorodnych 
mechanizmów informacyjnych (jednolity wzór tablicy). Stąd, wszelkie odstępstwa od tych reguł 
powinny być wyraźnie i jednoznacznie sygnalizowane klientowi, który wówczas ma możliwość 
podjęcia świadomej decyzji co do ewentualnej transakcji. Stosowanie istotnie zaniżonych kursów 
skupu walut mogące wskazywać na celowe wykorzystywanie powstałej dezinformacji, a także 
brak działań zmierzających do minimalizacji wysokiego współczynnika transakcji anulowanych lub 
reklamowanych z powodu błędnego odczytu kursu wymiany walut przez klienta tylko potwierdziło 
założenia Prezesa UOKiK, że opisane działanie przedsiębiorcy może być nieuczciwe i sprzeczne 
z ogólną zasadą dobrej wiary, a tym samym niezgodne ze standardami działalności zawodowej.

VI. Uwagi końcowe
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku fi nansowego konieczna jest ingerencja 

publicznoprawna w sferę świadczenia usług przez te instytucje. Wprawdzie działalność Prezesa 
UOKiK nie zapewnia konsumentom dostatecznej ochrony, ale niewątpliwie przyczynia się do 
wyznaczenia reguł prawidłowego postępowania dla profesjonalnych uczestników rynku. Wydaje 
się, że w obliczu rosnącej świadomości społecznej w zakresie skutecznej ochrony swoich spraw, 
instytucje fi nansowe powinny staranniej śledzić orzecznictwo oraz doktrynę w dziedzinie ochrony 
konsumenta i w miarę możliwości uwzględniać je w każdym aspekcie swojej działalności.
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169 P R Z E G L Ą D  P I Ś M I E N N I C T W A

Geraint Howells, Christian Twigg-Flesner, Thomas Wilhelmsson,
Rethinking EU Consumer Law,

Routledge 2018, ss. 356

Ponad  20  lat  temu  Geraint  Howells  i  Thomas  Wilhelmsson  opublikowali  monografi ę 
pt. EC Consumer Law (1997), w której analizowali rozwój prawa wspólnotowego w zakresie 
ochrony konsumenta. Postulowali wtedy podjęcie bardziej aktywnych działań w celu pogłębienia 
harmonizacji prawa konsumenckiego. Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Do autorów dołączył 
Christian Twigg-Flesner, wraz z którym stworzyli zespół ekspertów o wyjątkowych kompetencjach 
i doświadczeniu w zakresie prawa konsumenckiego. Przygotowana przez nich monografi a miała 
być okazją do ogólnej refl eksji i ponownej oceny dorobku unijnego. Autorzy uważają bowiem, że 
obecnie istnieje pilna potrzeba zrewidowania założeń leżących u podstaw przyjętych regulacji 
prawa konsumenckiego. Jest to konieczne w szczególności, w związku z promowaniem unijnego 
modelu ochrony konsumenta jako punktu odniesienia dla państw spoza UE. 

Niezwykle cenne dla czytelnika wprowadzenie do prowadzonych w monografi i rozważań przed-
stawił Geraint Howells w pierwszym rozdziale pt. The rich canvas of EU consumer law. Omówił 
on poszczególne etapy prac podejmowanych przez instytucje unijne nad prawem konsumenckim. 
Podkreślił szczególny charakter tych regulacji i ich znaczenie dla realizacji celów wspólnego ryn-
ku. Przypomniał założenia, które stanowiły podstawę dla wprowadzanych rozwiązań prawnych. 
Następnie poddał je krytyczniej ocenie i wskazał propozycje zmian. 

W rozdziale drugim pt. Regulation of unfair commercial practices, autorzy przedstawili rozwój 
regulacji mających przeciwdziałać stosowanym przez przedsiębiorców nieuczciwym praktykom 
handlowym wobec konsumentów. Analizę rozpoczyna przypomnienie wczesnego orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości oraz znaczenia w tym kontekście dyrektywy 84/450/EWG, dotyczą-
cej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. Zwrócono też uwagę na trudności 
legislacyjne wynikające z istotnych różnic w podejściu do ochrony zasad uczciwego obrotu w po-
szczególnych państwach członkowskich. Następnie podkreślono przełomowe znaczenie dyrektywy 
2005/29/WE z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych 
przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym. Przyjęta w niej zasada mak-
symalnej harmonizacji miała umożliwić klarowne wskazanie jednolitych ram prawnych dla dopusz-
czalnych strategii marketingowych. Dostrzeżono jednak pewne problemy związane z implementacją 
dyrektywy i jej praktycznymi implikacjami dla prawa krajowego. W szczególności wykorzystane 
w dyrektywie pojęcie „dobrej wiary” będącej miernikiem staranności zawodowej przedsiębiorcy 
jest interpretowane odmiennie w poszczególnych krajowych systemach prawnych, co przyczy-
nia się do powstawania różnic w sposobie stosowania tej regulacji w państwach członkowskich. 
Nawet nieznaczne różnice w implementacji dyrektywy przez poszczególne państwa członkowskie 
powodują wzrost barier dla prowadzenia transgranicznej działalności unijnych przedsiębiorców. 

Christian Twigg-Flesner w rozdziale trzecim pt. Pre-contractual information duties and the right 
of withdrawal przedstawił krytyczną analizę regulacji dotyczących podstawowych instrumentów 
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wykorzystywanych przez ustawodawcę unijnego do ochrony konsumentów. Już pierwsze wspól-
notowe akty prawne w zakresie prawa konsumenckiego (np. dyrektywa 85/577/EWG) regulowały 
obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia informacji konsumentowi przed zawarciem umowy oraz 
prawo konsumenta do odstąpienia od umowy. Od tamtego czasu coraz bardziej szczegółowe stają 
się przepisy odnoszące się do zakresu obowiązku informacyjnego, formy jego realizacji w po-
szczególnych sektorach oraz zasad realizacji prawa do odstąpienia od umowy przez konsumen-
ta. Autorzy zwracają jednak uwagę na konieczność ponownego przemyślenia założeń leżących 
u podstaw tego mechanizmu ochrony. Od dawna obserwować można sygnały świadczące o tym, 
że dostęp do informacji nie gwarantuje podejmowania przez konsumentów bardziej przemyślanych 
decyzji. Szczególnie wymowne są wyniki przytaczanych w monografi i badań z zakresu ekonomii 
behawioralnej wskazujące, że konsument ma ograniczone możliwości efektywnego wykorzysta-
nia udostępnionej mu informacji. Unijny legislator stoi wobec tego przed poważnym wyzwaniem 
polegającym na zmodyfi kowaniu regulacji obowiązku informacyjnego przedsiębiorców, tak by jego 
realizacja rzeczywiście służyła wzmocnieniu autonomii konsumentów. 

Thomas Wilhelmsson w rozdziale czwartym pt. Unfair contract terms podsumował dorobek 
dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Podkreślił, 
że była to pierwsza dyrektywa tak poważnie ingerująca w krajowe prawo zobowiązań umow-
nych. Początkowo jej znaczenie w poszczególnych państwach członkowskich było bardzo zróż-
nicowane. Jednakże wraz ze wzrostem ilości wyroków Trybunału Sprawiedliwości dotyczących 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, stała się ona kluczowym instrumentem 
oddziaływania na krajowe prawo umów. Charakterystyczna jest również ewolucja orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości w zakresie określania roli sądów krajowych w zapewnianiu prawidło-
wej implementacji dyrektywy. 

To jednak dyrektywa 1999/44/WE w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów kon-
sumpcyjnych i związanych z tym gwarancji stanowi regulację najdalej ingerującą w wewnętrzne 
prawo umów państw członkowskich. Jej krytycznej analizie poświęcony został rozdział piąty 
pt. Consumer sales. Przywołano w nim na początku założenia przyjęte w trakcie tworzenia prze-
pisów odnoszących się do umowy sprzedaży. Następnie omówiono problemy związane z pra-
widłową implementacją tej dyrektywy przez państwa członkowskie. Przypomniano ponadto, że 
wielokrotnie podejmowane były na poziomie instytucji unijnych próby poszerzenia tej kluczowej 
regulacji i pogłębienia w tym zakresie harmonizacji prawa konsumenckiego. Za każdym razem 
spotykało się to jednak z niechęcią państw członkowskich. Autorzy rozdziału rozważają powody 
tego stanu rzeczy, jak i możliwie zmiany w przyszłości.

Najobszerniejszym rozdziałem w recenzowanej monografi i jest rozdział szósty, pt. Consumer 
and mortgage credit. Wiele uwagi poświecono w tej części omówieniu działań instytucji unijnych 
podejmowanych w celu stworzenia jednolitego rynku kredytów konsumenckich. Wprowadzane 
regulacje prawne miały przede wszystkim zapewnić zwiększenie przejrzystości warunków umów 
i podniesienie poziomu ochrony konsumenckiej w tym sektorze. Pierwszym aktem prawa wspólno-
towego w tym zakresie była dyrektywa 87/102/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
kredytu konsumenckiego. Możliwości oddziaływania na prawo krajowe przyjęte w tej dyrektywie były 
bardzo skromne i w rezultacie nie usunęła ona różnic między stosowanymi w państw członkowskich 
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mechanizmami ochrony konsumentów w sektorze kredytów konsumenckich. Zadanie to zreali-
zować miała, oparta na zasadzie pełnej harmonizacji, dyrektywa 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 
2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki. Autorzy rozdziału dostrzegają jednak problemy 
związane z implementacją tej dyrektywy oraz mankamenty przyjętych rozwiązań prawnych, które 
ujawniły się w praktyce. Dopełnieniem tej analizy jest przedstawienie założeń leżących u podstaw 
dyrektywy 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związa-
nych z nieruchomościami mieszkalnymi. Odnosi się ona do kredytów zabezpieczonych hipoteką. 
Miała ona spowodować rozwój transparentnego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego opartego 
na spójnych i uczciwych warunkach umów o kredyt związanych z nieruchomościami, promować 
zrównoważone udzielanie oraz zaciąganie kredytów konsumentom świadomym rodzajów ryzyka 
z tym związanych. 

W rozdziale siódmym pt. Product liability and safety autorzy poruszyli problematykę bezpie-
czeństwa produktów. Zwrócili oni uwagę na istnienie w tym zakresie dwóch rodzajów regulacji. 
Z jednej strony, dyrektywa 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeń-
stwa produktów kreuje publicznoprawny system zapewniania bezpieczeństwa wszystkich pro-
duktów wprowadzanych na rynek oraz wprowadza mechanizmy pozwalające na monitorowanie 
bezpieczeństwa produktów i podejmowanie odpowiednich działań przeciwko produktom niebez-
piecznym. Z drugiej zaś – dyrektywa 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
odpowiedzialności za produkty wadliwe, określa przesłanki odpowiedzialności producenta w za-
kresie, w jakim jego produkt, część składowa lub jakikolwiek surowiec dostarczony przez niego 
był wadliwy. Podkreślono, że model zapewniania bezpieczeństwa produktów na wspólnym ryn-
ku unijnym uznawany jest za skuteczny i efektywny. Stanowi on również punkt odniesienia dla 
regulacji prawnych państw spoza UE. Pewne mankamenty tej regulacji związane są z szybkim 
rozwojem nowych technologii i niepewnością co do adekwatności dotychczasowych rozwiązań 
prawnych w tym zakresie. Coraz częściej wskazuje się także na brak unijnych rozwiązań praw-
nych w zakresie bezpieczeństwa usług. 

W rozdziale ósmym pt. EU consumer access to justice and enforcement autorzy analizują 
skuteczność systemu zapewniania przestrzegania prawa konsumenckiego w UE. W szczególności 
podkreślają pogłębiającą się przepaść pomiędzy ilością przepisów prawa konsumenckiego a ich 
skuteczną egzekucją w praktyce. Za jeden z powodów tego stanu rzeczy uznać należy istniejące 
zróżnicowanie w zakresie stosowania i egzekwowania prawa konsumenckiego w poszczegól-
nych państwach członkowskich. Ponadto wielu konsumentów nie dochodzi ochrony swoich praw 
z uwagi na niewielką wartość przedmiotu sporu i sporą uciążliwość procedur. Autorzy postulują 
więc dalej idące uproszenia postępowania w zakresie dochodzenia ochrony praw konsumentów 
i obniżenie ich kosztów. Uważają również, że zadania związane z zapewnianiem przestrzegania 
praw konsumenckich w większym stopniu mogłyby realizować wyspecjalizowane instytucje pub-
liczne. Równocześnie rozwijać należy rozwiązania prawne umożliwiające dochodzenie roszczeń 
w postępowaniach grupowych. 

W ostatnim rozdziale, pt. To boldly go where EU consumer law has not gone before. Conclusions, 
autorzy podjęli próbę podsumowania i sformułowania wniosków w oparciu o szczegółową ana-
lizę dorobku prawa konsumenckiego przedstawioną w monografi i. Przede wszystkim wskazują 
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oni, że dotychczasowy sposób regulacji ochrony konsumenta polegający na harmonizacji prawa 
materialnego odwraca uwagę od kluczowego zagadnienia, jakim jest uzgodnienie standardu 
w zakresie podziału w państwach członkowskich ryzyka gospodarczego pomiędzy konsumentów 
a przedsiębiorców. Znaczące zróżnicowanie w podejściu do tego problemu w poszczególnych 
krajowych porządkach prawnych utrudnia realizację założeń leżących u podstaw polityki ochrony 
konsumentów w UE. Ponadto obecnie powszechnie używany argument likwidacji barier w rozwoju 
jednolitego rynku uzasadniający wprowadzanie kolejnych regulacji prawa konsumenckiego wyma-
ga korekty. W szczególności UE powinna ostrożnie wprowadzać jednolite wartości w sektorach, 
w których istnieją silne krajowe kulturowe i społeczne uwarunkowania dla ochrony konsumentów. 
Autorzy wskazują również na problemy wynikające z coraz częstszego posługiwania się rozporzą-
dzeniami oraz harmonizacją maksymalną w celu regulowania praw konsumentów. Wprowadzone 
w ten sposób jednolite rozwiązania prawne nie pozwalają na uwzględnienie krajowej terminologii 
i tradycji prawnych, co budzić może opór. 

Monografi a Rethinking EU consumer law stanowi przykład pracy naukowej, w której nie tyko 
omawiane są aktualne rozwiązania prawne w zakresie prawa konsumenckiego, ale również po-
dejmowana jest próba pogłębionej refl eksji co do jego celów w kontekście globalnych procesów 
gospodarczych. Krytyczna analiza prawa konsumenckiego i dobrze uzasadnione poglądy auto-
rów stanowią istotny głos w dyskusji nad przyszłością prawa konsumenckiego także i w Polsce. 
Wysoko należy również ocenić poziom naukowy monografi i oraz warsztat naukowy jej twórców. 
Monografi a ta powinna więc zainteresować wszystkich przedstawicieli doktryny prawa zajmują-
cych się prawem konsumenckim. 

Dr Agnieszka Kubiak-Cyrul
Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego
e-mail: cyrulaga@hotmail.com
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Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
pn. „Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie 

prawa konsumenckiego”, 
Kraków, 1–2 marca 2018 r.

W dniach 1–2 marca 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK) odbyła się 
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowa-
nie prawa konsumenckiego” zorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego 
Wydziału Finansów i Prawa UEK oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Honorowy pa-
tronat nad konferencją objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dr Jarosław Gowin, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał oraz 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK.

Zgodnie z tematem konferencji, podczas dwudniowych obrad, dokonano analizy wpływu norm 
prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego. Konferencja stanowiła forum wymia-
ny poglądów na temat optymalnego modelu ochrony praw konsumenta przedstawicieli krajowych 
i zagranicznych środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz ochrony konsumentów 
(m.in. Prezesa UOKiK i rzeczników konsumentów) oraz organizacji przedsiębiorców. Obrady kon-
ferencji zostały podzielone na sesje oraz panele dyskusyjne. Dodatkowo, po zakończeniu obrad 
plenarnych w pierwszym dniu konferencji odbyło się pięć paneli naukowych, w ramach których 
referaty wygłosiło ponad dwudziestu niesamodzielnych pracowników naukowych reprezentujących 
zarówno krajowe, jak i zagraniczne ośrodki uniwersyteckie.

Zebranych uczestników powitała prof. dr hab. Bogusława Gnela – kierownik Katedry Prawa 
Cywilnego i Gospodarczego UEK, która oddała następnie głos Rektorowi dr hab. Andrzejowi 
Chochołowi, prof. UEK, aby uroczyście otworzył konferencję, oraz Dziekanowi Wydziału Finansów 
i Prawa dr hab. Mariuszowi Andrzejewskiemu, prof. UEK. Głos zabrał także Prezes UOKiK, Marek 
Niechciał, który wystąpienie rozpoczął od podkreślenia roli rzeczników konsumentów w krajo-
wym systemie ochrony konsumentów, zwracając uwagę na konieczność zapewnienia łatwego 
dostępu do pomocy rzecznika niezależnie od miejsca zamieszkania konsumenta. Prezes UOKiK 
zwrócił uwagę na wybrane zagrożenia, czyhające na konsumentów na rynku usług fi nansowych, 
zarówno w przeszłości (np. brak rzetelnej informacji ze strony banków o niebezpieczeństwach 
związanych z udzielaniem kredytów denominowanych w walucie obcej, upadłość Amber Gold), 
jak i obecnie (boom na kryptowaluty, który przyrównał do spekulacji tulipanowej w XVII-wiecznej 
Holandii oraz praktyki na rynku walutowym FOREX – z badań KNF wynika, że w ok. 80% przy-
padków te transakcje generują straty). Odniósł się również do kwestii ochrony konsumenta na 
rynku usług deweloperskich.

Po wystąpieniu Prezesa UOKiK, Krzysztof Podgórski – Prezes Stowarzyszenia Rzeczników 
Konsumentów odczytał list, jaki do uczestników konferencji skierował Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin.
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W ramach I sesji pt. „Wybrane zagadnienia ochrony konsumenta w państwach europejskich” 
(moderator: dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ) referaty wygłosili przedstawiciele zagranicznych 
ośrodków naukowych. 

Jako pierwsza głos zabrała prof. Maria Teresa Alvarez (Uniwersytet w Madrycie), która w refe-
racie pt. „Korzystanie z towarów lub usług online: Dostawcy i pośrednicy, platformy elektroniczne” 
poruszyła kwestie sprzedaży konsumentom towarów i usług online oraz omówiła mechanizm funk-
cjonowania platform elektronicznych: Amazon – w odniesieniu do sprzedaży oraz edreams.com 
– w przypadku świadczenia usług. W zakresie platform dostarczających usługi zwróciła uwagę na 
regulacje dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym, formułujące m.in. defi nicję usługodawcy 
oraz przesłanki jego odpowiedzialności za zwykły przekaz, caching i hosting (art. 12–14 dyrek-
tywy 2000/31/WE). Powołane przepisy oraz inne akty prawne z zakresu ochrony konsumentów 
nie regulują wprost statusu prawnego internetowych serwisów pośredniczących. Choć niektóre 
usługi świadczone przez platformy są odpłatne (zwłaszcza dla przedsiębiorców), podmioty nimi 
zarządzające nie ponoszą odpowiedzialności wobec konsumenta (np. z tytułu braku dostawy 
bądź jej niezgodności z umową). Warto zatem rozważyć wprowadzenie takiej odpowiedzialności.

W kolejnym wystąpieniu prof. Francisco Oliva Blázquez (Universidad Pablo de Olavide, Sewilla) 
omówił zagadnienie praw pacjenta jako konsumenta usług medycznych w prawie hiszpańskim. Ta 
sama kwestia, z perspektywy prawa słoweńskiego, stanowiła przedmiot wystąpienia prof. Suzany 
Kraljić z Uniwersytetu w Mariborze.

Następny referat prof. Regina Hućkowa (Uniwersytet w Koszycach) poświęciła problemowi 
arbitrażu konsumenckiego. Opierając się na doświadczeniach słowackich, wskazała na pod-
stawowe cechy arbitrażu: jego jednoinstancyjność oraz brak formalizmu, skutkujące szybszym 
załatwieniem spraw. Prelegentka pokreśliła, że konsekwencją wdrożenia do prawa słowackiego 
postanowień dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumen-
ckich było przyjęcie, że postanowieniem umownym, które może być uznane za nieuczciwe, jest 
wyłączenie lub ograniczenie prawa konsumenta do wystąpienia z powództwem lub skorzystania 
z innego środka zabezpieczającego polegające m.in. na żądaniu od konsumenta poddania spo-
rów wyłącznie pod arbitraż nieobjęty przepisami prawa. Zwróciła uwagę, że w wielu państwach 
członkowskich UE spory konsumenckie wyłączono spod klasycznego arbitrażu, zastrzegając je 
dla organów arbitrażowych o specjalnym statusie. W prawie słowackim obowiązuje szczególna 
regulacja dotycząca arbitrażu konsumenckiego zawarta w ustawie nr 391/2015 w sprawie alterna-
tywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich, wprowadzająca m.in. obowiązek uzyskania 
przez stałe sądy polubowne zezwolenia Ministra Sprawiedliwości na objęcie swoją działalnością 
sporów konsumenckich. Ustawa ta wdraża do prawa słowackiego dyrektywę 2013/11/UE w spra-
wie ADR w sporach konsumenckich.

W kolejnych wystąpieniach prof. Markéta Selucká (Uniwersytet Masaryka w Brnie) poruszyła 
problem górnej granicy odszkodowania w przypadku niewypłacalności biura podróży w prawie 
czeskim, natomiast prof. Angelo Viglianisi Ferraro (Uniwersytet w Reggio Calabria) omówił instru-
menty ochrony praw konsumentów zawarte we włoskim prawie antymonopolowym.

Problem stosowania prawa konsumenckiego do ochrony innych podmiotów słabszych sta-
nowił przedmiot I panelu dyskusyjnego (moderator: prof. dr hab. Bogusława Gnela).
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Odpowiadając na pytanie moderatora, czy wobec normowania się sytuacji inaczej okre-
ślonych podmiotów słabszych dalsze utrzymywanie pojęcia „konsumenta” ma jeszcze sens, 
prof. M. Jagielska stwierdziła, że jej zdaniem tradycyjne podejście do pojęcia „konsumenta” powoli 
traci na znaczeniu z uwagi na rozwój technologiczny, rewolucję cyfrową, a także zmiany ustawo-
dawcze i orzecznicze w prawie europejskim. Rośnie liczba podmiotów, które jawią się jako strona 
słabsza i wymagają stosownej ochrony. Również motywy ochrony, takie jak asymetria informa-
cyjna, czy brak materialnej równości między stronami, tradycyjnie odnoszone do konsumentów, 
dotykają obecnie znacznie szerszego kręgu podmiotów. Można zastanowić się nad przyznaniem 
ochrony nie tyle „konsumentowi”, ile np. „klientowi”. Prelegentka zwróciła uwagę na zagrożenia dla 
słabszej strony obrotu wynikające z rozwoju nowych technologii i rewolucji cyfrowej. Wpływają one 
tak na sam przedmiot umów konsumenckich, w których na znaczeniu traci tradycyjny podział na 
rzecz i usługę, jak i na czynniki motywujące klienta do zakupu. Cena i rzecz per se przestają być 
elementem decydującym. Przykładowo, kiedy kupujemy nawigację do samochodu, to największe 
znaczenie wydaje się mieć nie to, jakie urządzenie kupujemy, ale co do nawigacji jest dołączone, 
a więc oprogramowanie, kto jest dostawcą oprogramowania tej nawigacji, jak często jest aktua-
lizowana itd. Nie cena zatem ma zasadnicze znaczenie, ale przede wszystkim oprogramowanie, 
funkcjonalność i kompatybilność. To zaś wpływa na zakres informacji, które podmiot powinien 
otrzymać, a także na rodzaj umów, które zawiera (np. umowy licencyjne). W tym kontekście chro-
niony powinien być każdy, nie tylko tradycyjny konsument. Profesor M. Jagielska stwierdziła, że 
istnieje coraz większa świadomość zagrożeń związanych z ochroną danych osobowych, a także 
sposobów ochrony prywatności przed wykorzystywaniem tych danych, gdyż problem ten to nie 
tylko kwestia zalewu niechcianymi informacjami, lecz przede wszystkim profi lowania. Efekt może 
być taki, że nie wiadomo czy otrzymane informacje będą obiektywne, czy też sprofi lowane pod 
konkretne potrzeby danej osoby. Problem nie wystąpi, jeżeli dany zakup będzie świadomą decy-
zją klienta, natomiast w innym wypadku profi lowanie służyć może zdobyciu kontroli nad tym, co 
jest nam dostarczane. Dlatego nie możemy już mówić o prostej ochronie konsumenta. Raczej 
chodzi o relację między jednostką, w tym „zwykłym” przedsiębiorcą, a potentatami na rynku, taki-
mi jak Facebook czy Amazon, które to relacje zaczynają przypominać stosunki między jednostką 
wymagającą ochrony i poszanowania jej praw, a państwem. W tym kontekście każdy, a nie tylko 
tradycyjny konsument, wymaga ochrony. Natomiast w dalszym ciągu są osoby, które wymagają 
szczególnej ochrony: osoby starsze, wykluczone cyfrowo, dzieci itd. Być może to one właśnie 
powinny być dodatkowo chronionymi konsumentami.

Kontynuując ten wątek, prof. B. Gnela zwróciła się do dr hab. M. Namysłowskiej, prof. UŁ z py-
taniem o to, jak w prawie unijnym kształtuje się relacja pomiędzy prawem konsumenckim a prawem 
innych pomiotów słabszych.

Odpowiadając na to pytanie prof. M. Namysłowska zwróciła uwagę na chaos pojęciowy pa-
nujący w prawie unijnym, a w ślad za nim w prawie krajowym, wynikający z funkcjonowania wielu 
pojęć służących do oznaczenia podmiotów słabszych. Obok podstawowego pojęcia „konsumenta”, 
unijne akty prawne posługują się pojęciami „użytkownika”, „pacjenta”, „podróżnego”, „klienta” itp. 
W naturalny sposób rodzi to pytania o zakresy tych pojęć, a także regulacji, w których je użyto. 
Prelegentka krytycznie oceniła wyrok TS z dnia 19 października 2017 r. w sprawie C–295/16, 
w którym Trybunał zinterpretował prawo konsumenckie (dyrektywę 2005/29/WE dotyczącą 
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nieuczciwych praktyk rynkowych) dla krajowych przepisów pomiędzy przedsiębiorcami, a więc już 
nie nawet wobec podmiotów słabszych. Pewne nadzieje prof. M. Namysłowska wiąże z pracami 
Komisji Europejskiej nad „Nowym ładem dla konsumentów” formułującym m.in. propozycje zmian 
głównych dyrektyw konsumenckich. Uporządkowaniu wzajemnych relacji pomiędzy zakresami 
dyrektyw konsumenckich służyć będą ponadto przyszłe wyroki TS zapadłe w odpowiedzi na py-
tania prejudycjalne sądów krajowych (m.in. polskich i włoskich).

Mając na uwadze unijną oraz kodeksową defi nicję konsumenta, prof. B. Gnela zwróciła się 
do prof. dr hab. Ewy Bagińskiej (Uniwersytet Gdański) z pytaniem o dopuszczalność stosowa-
nia w prawie polskim reguł prawa konsumenckiego do osób prawnych lub tzw. niepełnych osób 
prawnych.

W ocenie prof. E. Bagińskiej na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej. 
Podkreśliła jednocześnie, że podział na defi niowanie konsumenta i przedsiębiorcy nie koresponduje 
współcześnie z rzeczywistością prawną i ekonomiczną. Zagadnienie nierówności ekonomicznej nie 
ma bowiem związku jedynie z osobą fi zyczną i jej prawami. Dlatego m.in. w niektórych państwach 
zachodnioeuropejskich (a przez krótki okres również w Polsce) przepisy o niedozwolonych posta-
nowieniach umownych znajdują zastosowanie także w odniesieniu do małych i średnich przedsię-
biorców (niekoniecznie będących osobami fi zycznymi), a nie jedynie do konsumentów. Profesor 
zwróciła uwagę na problem wspólnot mieszkaniowych działających przez zarząd (w skład którego 
wchodzą właściciele lokali), które formalnie nie mają statusu konsumenta, natomiast w prakty-
ce wiedza osób wchodzących w skład zarządu jest taka sama, jak w przypadku indywidualnych 
mieszkańców. Nie istnieje zatem jakiekolwiek uzasadnienie ekonomiczne bądź aksjologiczne 
dla różnicowania tego statusu. Warto de lege ferenda rozważyć przyznanie szczególnych przy-
wilejów (na wzór konsumencki) osobom prawnym nieprowadzącym działalności gospodarczej. 
W aktualnym stanie prawnym można natomiast podjąć próbę uznania zarządu wspólnoty miesz-
kaniowej za grupę osób fi zycznych działających razem i z tego względu de facto posiadających 
status konsumenta. Taka interpretacja jest jednak nierealna z uwagi na formalistyczne podejście 
sądów do stosowania prawa cywilnego. Można by ją przyjąć jedynie w tych sytuacjach, w których 
nie ma obowiązku stosowania kodeksowej defi nicji konsumenta. Profesor E. Bagińska zwróciła 
również uwagę na zmiany w standardzie przeciętnego konsumenta. Upowszechnienie Internetu 
powoduje, że konsument jest często lepiej poinformowany niż przedsiębiorca. A przecież właśnie 
asymetriami informacyjnymi uzasadnianie jest przyznanie konsumentowi szczególnej ochrony. 
Uzasadnione jest także rozważenie (np. na rynku fi nansowym) wprowadzenia kwotowej granicy 
ochrony jako strony słabszej, np. w odniesieniu do konsumenta-inwestora.

Jako kolejny głos zabrał prof. dr hab. Fryderyk Zoll (Uniwersytet Jagielloński), który poruszył 
problem dostosowania prawa konsumenckiego do potrzeb ochrony korzystających z nowych 
technologii.

Swoje wystąpienie rozpoczął od przywołania austriackiego prawnika Maxa Schremsa, który 
w sporze przeciwko Facebookowi doprowadził do rozstrzygnięcia przez TS kwestii statusu kon-
sumenta w umowach o charakterze ciągłym, w wypadku, gdy umowę zawiera osoba fi zyczna 
działająca poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej bądź zawodowej, która z cza-
sem zaczyna korzystać ze świadczonych przez portal usług w sposób profesjonalny. W wyroku 
w sprawie C-498/16 z dnia 25 stycznia 2018 r. TS uznał, że o konsumenckim charakterze danej 
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umowy przesądza status podmiotu w momencie jej zawarcia. W ocenie prof. F. Zolla pojęcie 
konsumenta ma sens jedynie wówczas, gdy jest ujmowane wąsko. Ponadto, role konsumenta 
i przedsiębiorcy mają charakter stypizowany. Nawet zatem w sytuacji, gdy stroną umowy będzie 
osoba fi zyczna dysponująca większą wiedzą w odniesieniu do przedmiotu transakcji w stosunku 
do przedsiębiorcy, należy uznać ją za konsumenta. Rozwój nowoczesnych technologii na nowo 
rodzi jednak pytania o sprawiedliwość takiego sztywnego przypisania ról. Układ pomiędzy konsu-
mentem a przedsiębiorcą zaczyna się chwiać, ponieważ nie odpowiada współczesnym realiom. 
Niekiedy ochroną są bowiem objęte osoby, które jej nie potrzebują, a jednocześnie pozbawione są 
jej takie podmioty, którym ochrona taka powinna zostać przyznana. Profesor podkreślił, że tenden-
cja do posługiwania się pojęciem „klienta” oznacza rezygnację z prawa konsumenckiego. Normy, 
które znajdują zastosowanie do wszystkich są normami powszechnymi. Ponadto opowiedział się 
przeciwko analogicznemu stosowaniu regulacji konsumenckich w odniesieniu do innych kategorii 
podmiotów – w jego ocenie jest to dla prawa konsumenckiego zabójcze i oznacza w praktyce re-
zygnację z pojęcia „konsumenta”. W ocenie prelegenta doszliśmy do takiego momentu, w którym 
pojęcie „konsumenta” traci jakikolwiek sens. Symbolem tej utraty sensu są m.in. takie orzeczenia, 
jak w sprawie Maxa Schremsa, czynności o mieszanym celu, a także tendencje do rozciągania 
pojęcia „konsumenta” na inne podmioty, w tym na małych i średnich przedsiębiorców. Rozwiązaniu 
wskazanych problemów mogą służyć badania nad tzw. prawem granularnym, u podstaw którego 
leży idea przejścia od prawa opartego na powszechnym stosowaniu do prawa bardziej sperso-
nalizowanego opartego na normach, które są dostosowane do poszczególnych adresatów.

Odpowiadając na pytanie prof. B. Gneli o to, w jakim zakresie prawo konsumenckie może 
być stosowane do pasażera, dr hab. Jerzy Gospodarek, prof. SGH zauważył, że nie każdy pasa-
żer jest zarazem konsumentem. Również w prawie unijnym przez dziesięciolecia nie postrzega-
no pasażerów jako konsumentów. Zmiany w tym podejściu można jednak dostrzec w kolejnych 
komunikatach KE w sprawie strategii polityki konsumenckiej, w których z czasem uwzględniono 
problem ochrony praw pasażerów. Ponadto w jednej z rezolucji z 2012 r. Parlament Europejski 
uznał pasażerów za konsumentów wrażliwych m.in. z uwagi na trudności językowe związane 
z przebywaniem w obcym państwie, czy też niedogodności związane z opóźnieniem podróży. 
W zakresie ochrony praw pasażerów istotne znaczenie mają regulacje przyjmowane w ramach 
polityki transportowej UE w odniesieniu do transportu lotniczego, kolejowego, żeglugi śródlądowej 
oraz transportu drogowego. Pozytywne zmiany w zakresie praw pasażerów w prawie unijnym nie 
w pełni znajdują jednak odzwierciedlenie w prawie polskim. Widać to dobitnie analizując zakres 
kolejnych nowelizacji ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe.

Prelegent podkreślił, że dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów co do zasady 
wyłącza swoje zastosowanie do usług pasażerskich. W analogiczny sposób kwestie te reguluje 
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: upk).

Problem ochrony pacjenta zawierającego umowę o usługę leczniczą na odległość przedsta-
wiła prof. dr hab. Teresa Mróz (Uniwersytet w Białymstoku). Zwróciła uwagę na podobieństwa 
występujące pomiędzy pojęciem „pacjenta” a kodeksową defi nicją „konsumenta” z art. 221 k.c. 
Pacjent jest osobą fi zyczną, usługi medyczne (działalność medyczna) są działalnością gospodar-
czą, ich świadczenie na rzecz pacjenta nie ma zaś bezpośredniego związku z jego działalnością 
gospodarczą bądź zawodową. Uznanie pacjenta za konsumenta umożliwia stosowanie względem 
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niego przepisów ochronnych zawartych w kodeksie cywilnym, m.in. w odniesieniu do klauzul 
niedozwolonych. Wśród innych przepisów chroniących pacjenta profesor wskazała na ustawę 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (upp) oraz ustawę z dnia 
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Wynikający z powyższych aktów prawnych 
obowiązek informowania pacjenta o jego stanie zdrowia nie ma charakteru przedkontraktowego 
(odnosi się już do etapu leczenia) i nie obejmuje w ogóle (inaczej niż w przypadku konsumenta) 
sfery jego interesów majątkowych. Między innymi z tego powodu obszar ten został wyłączony 
z działania ustawy o prawach konsumenta. W odniesieniu do usług medycznych świadczonych 
na odległość (np. telemedycyny) pojawia się pytanie, czy przedkontraktowych obowiązków in-
formacyjnych nie można wywieść z innych aktów prawnych, takich jak np. ustawa o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. W praktyce zakres informacji udzielanych pacjentowi jest inny (szerszy) 
w przypadku usług komercyjnych w stosunku do usług medycznych świadczonych przez NFZ.

Jako ostatni w tej części głos zabrał dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ, który odpowiedział 
na pytanie, w jakim zakresie polskie prawo konsumenckie uwzględnia potrzebę ochrony osób 
fi zycznych, wykluczonych fi nansowo w relacjach z bankami. W ocenie prelegenta za inne pod-
mioty słabsze na rynku usług fi nansowych należy uznać osoby starsze oraz osoby wykluczone 
z rynków fi nansowych. W dalszej kolejności wskazał na przyczyny wykluczenia osób starszych 
z rynku usług bankowych (m.in. mniejsze zdolności analityczne, defi cyt informacji). Problemy te 
zostały dostrzeżone przez prawodawcę francuskiego już w latach 80. XX w. W porównaniu z roz-
wiązaniami francuskimi polskie regulacje chroniące osoby starsze na rynku usług bankowych są 
skromne. Pewne znaczenie należy przypisać nowym regulacjom dotyczącym podstawowego ra-
chunku płatniczego, wprowadzonym do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 
które stanowią implementację dyrektywy 2014/92/UE.

W dyskusji zwrócono m.in. uwagę na występującą niekiedy potrzebę ochrony przedsiębiorcy 
przed konsumentem, np. w sytuacji nadużywania przez niego (także w sposób złośliwy) usta-
wowego prawa odstąpienia od umowy po to, by generować koszty po stronie przedsiębiorcy. 
W ocenie prof. F. Zolla w przypadku zjawiska tzw. Zalando party nie jest wykluczone odwołanie 
się do konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego (w prawie polskim art. 5 k.c.) pod warunkiem 
prawidłowego zastosowania funkcji prawa odstąpienia od umowy. Trybunał Sprawiedliwości nie 
odrzuca generalnie stosowania klauzul prawa krajowego, które a limine obniżają standard ochrony 
konsumenta. Jest to jednak dopuszczalne jedynie w szczególnych sytuacjach.

Kolejny (II) panel dyskusyjny poświęcono problematyce ochrony konsumentów (odbiorców 
w gospodarstwie domowym) na rynku energetycznym (moderator: dr hab. Marcin Trzebiatowski, 
prof. KUL).

W otwierającym panel wystąpieniu dr hab. Tomasz Długosz (UJ) omówił zagadnienie konsu-
menta w klastrze energii i spółdzielni energetycznej. Oprócz podstawowego celu równoważenia 
interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii nasila się regulacja prawa 
energetycznego, która ukierunkowana jest bezpośrednio na ochronę interesów odbiorcy końco-
wego energii i paliw, czyli konsumenta energii. Tendencja, by wzmacniać rolę konsumenta ener-
gii jest widoczna w tzw. pakiecie zimowym, a więc w propozycjach zmian legislacyjnych, które 
KE przedstawiła pod koniec 2016 r. Klaster energii oraz spółdzielnię energetyczną wprowadzono 
niedawno w ramach nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 
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Spółdzielnia energetyczna i klaster energii wpisują się w pojęcie lokalnej wspólnoty (społeczności) 
energetycznej z projektu nowej dyrektywy o rynku wewnętrznym energii elektrycznej, zaangażo-
wanych w pełnienie różnych funkcji związanych z zaopatrzeniem energetycznym, które mają być 
„zorientowane bardziej na wartość niż na zyski” i które poddane mają być sprzyjającym regulacjom 
prawnym. W ocenie panelisty, wydaje się, że uczestnictwo konsumentów energii w tych tzw. ko-
operatywach energetycznych służy różnym interesom tych podmiotów, również fi nansowym, ale 
istotnie zmienia również instytucjonalne ramy ochrony tych odbiorców energii.

Jako kolejna głos zabrała dr Marzena Czarnecka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), 
która odpowiedziała na pytanie, czy przepisy prawa chronią konsumenta na rynku energii elek-
trycznej. Jak zauważyła, na rynku energii elektrycznej pojęcie „konsumenta” w zasadzie nie 
występuje. Zamiast niego używane jest określenie odbiorca w gospodarstwie domowym. W jej 
ocenie przepisy prawa energetycznego nie gwarantują należytej ochrony konsumenta w zakresie 
prawa do informacji z uwagi na ilość i stopień skomplikowania tych informacji. Rozwiązaniem nie 
jest jednak ich włączenie do treści wzorców umownych albo dostarczenie odbiorcom w postaci 
kopii zbioru praw konsumenta. Wynika to z faktu, że jedynie niewielki odsetek osób zapoznaje się 
z ich treścią. Uzasadnione wydaje się zatem ograniczenie zakresu informacji umownych jedynie 
do takich, które z perspektywy konsumenta są najistotniejsze.

Grzegorz Lot (Wiceprezes zarządu Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.) przedstawił konsekwencje dla 
sprzedawców energii elektrycznej wynikające z wejścia w życie z dniem 25 maja 2018 r. ogólne-
go rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO). Podzielił pogląd poprzedniczki o nadmiarze 
informacji adresowanych do konsumenta. Ich ilość wciąż się przy tym zwiększa. Zwrócił uwagę 
na działania podejmowane przez zarządzaną przez niego Spółkę w celu uproszenia przekazu 
językowego, co wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów.

Maciej Czapliński (UOKiK) omówił kwestię nieuczciwych praktyk rynkowych w sektorze 
energii elektrycznej, w szczególności na etapie sprzedaży. Polegają one m.in. na przekazywaniu 
konsumentowi nieprawdziwych bądź niepełnych informacji o warunkach zawieranej umowy, bądź 
niepozostawieniu u konsumenta kopii tej umowy. W efekcie konsument może dowiedzieć się o tym, 
że zawarł umowę dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego. W skali roku UOKiK otrzymu-
je setki takich skarg. Pomimo podejmowanych interwencji, wciąż pojawiają się nowi nieuczciwi 
przedsiębiorcy. Panelista zaapelował do rzeczników konsumentów o jak najszybsze informowanie 
UOKiK o nieuczciwych praktykach. Wyraził jednocześnie nadzieję, że podejmowane przez UOKiK 
działania pozwolą „ucywilizować” rynek energii elektrycznej.

Jako ostatni głos zabrał Radosław Fotyga (Przewodniczący Sekcji Energii i Paliw Krajowej Izby 
Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji), który scharakteryzował proces zmiany sprzedawcy 
na rynku energii elektrycznej. Samo prawo klienta do zmiany dostawcy energii elektrycznej wynika 
z przepisów prawa energetycznego, natomiast kwestie techniczne regulowane są w umowach mię-
dzyoperatorskich oraz w instrukcjach opracowanych samodzielnie przez poszczególnych operato-
rów sieci dystrybucyjnej (OSD). Wynikają z tego liczne problemy praktyczne. W aktualnym stanie 
prawnym Prezes URE nie ma uprawnień do narzucania wzoru instrukcji oraz generalnej umowy 
dystrybucyjnej łączącej sprzedawcę z operatorem sieci dystrybucyjnej. Prelegent przedstawił także 
zwięźle zasady funkcjonowania dwóch kategorii sprzedawców wyróżnionych przez prawo ener-
getyczne: sprzedawców z urzędu oraz spółki obrotu krajowego świadczące usługi sprzedażowe.
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Ostatni (III) panel plenarny w pierwszym dniu konferencji poświęcono prawnym i etycznym 
aspektom ochrony konsumentów (klientów) na rynku usług fi nansowych. Inicjując dyskusję, pro-
wadząca panel dr hab. Monika Szaraniec (UEK) zwróciła uwagę na niespójność terminologiczną 
w określaniu podmiotu słabszego. Poprosiła zatem dr hab. Marcina Orlickiego, prof. UAM o zwięzłe 
omówienie reżimu ochronnego słabszej strony w umowach ubezpieczeń gospodarczych.

Już na wstępie prelegent przewrotnie stwierdził, że na rynku ubezpieczeniowym ochrona kon-
sumenta poszła tak daleko, że w zasadzie przestała być potrzebna. Przykładowo, o ile jeszcze kilka 
lat temu istniał spór czy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może być traktowany jako 
konsument, to obecnie nikt się nad tym nie zastanawia. Wynika to m.in. z malejącego znaczenia 
kodeksu cywilnego w zakresie regulacji prawa ubezpieczeniowego. Przepisy kodeksowe są wy-
pierane przez regulacje szczególne. Proces dekodyfi kacji przyśpieszył zwłaszcza po uchwaleniu 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przepisy 
prywatnoprawne w niej zawarte w wielu wypadkach przypominają tradycyjne przepisy prawa kon-
sumenckiego (np. w zakresie doręczenia wzorca umownego i jego interpretacji na korzyść klienta). 
Podmiotem chronionym na rynku ubezpieczeniowym jest jednak klient, a nie konsument. Od pojęcia 
„konsumenta” abstrahuje także ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez 
podmioty rynku fi nansowego i o Rzeczniku Finansowym, która (w wersji obowiązującej od 1 paź-
dziernika 2018 r.) dopuści składanie reklamacji nie tylko przez osoby fi zyczne, lecz także przez 
osoby prawne oraz spółki niemające osobowości prawnej. Tradycyjne środki prawa konsumenckiego 
są zatem rozciągane przez nią na inne kategorie podmiotów (klientów) nieposiadających statusu 
konsumenta. Pojęcie „konsumenta” nie występuje też w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystry-
bucji ubezpieczeń, która również operuje szerokim pojęciem „klienta”. W tym kontekście prelegent 
zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z rozwodnienia prawa konsumenckiego: „jak się 
chroni wszystkich, to nie chroni się nikogo”. W ocenie prof. M. Orlickiego należy rozważyć powrót 
do korzeni i objęcie ochroną jedynie tych podmiotów, które rzeczywiście zajmują pozycję słabszą.

Odpowiadając na pytanie moderatora, czy bezgotówkowe instrumenty płatnicze dobrze 
chronią konsumenta, Robert Łaniewski (Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Bezgotówkowego) 
zwrócił uwagę na skomplikowanie systemu płatności bezgotówkowych w Polsce. Ochronie kon-
sumenta na tym rynku służą m.in. takie instrumenty, jak chargeback, regulowany wewnętrznymi 
przepisami organizacji płatniczych; wprowadzenie limitu odpowiedzialności płatnika za nieauto-
ryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro (50 euro 
w przypadku płatności bezstykowych) czy zakaz pobierania opłat od transakcji wykonywanych 
elektronicznymi instrumentami płatniczymi. Z punktu widzenia ochrony interesów przedsiębior-
ców istotne znaczenie ma np. wprowadzenie terminu, w którym konto powinno zostać uznane 
środkami z transakcji płatniczej.

W nawiązaniu do pozaprawnych instrumentów ochrony konsumenta na rynku usług płatniczych 
Andrzej Roter (Prezes za rządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce) podkreślił rolę 
kodeksów dobrych praktyk w zapewnieniu ochrony praw konsumenta. W jego ocenie, kodeksy 
dobrych praktyk jako akty prawa miękkiego mogą pełnić tę funkcję pod warunkiem należytego 
monitorowania ich stosowania oraz egzekwowania ich nieprzestrzegania przez przedsiębiorców. 
Istotną rolę w tym względzie powinna odgrywać współpraca ze środowiskiem rzeczników praw 
konsumentów.
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Problem prawnej ochrony konsumenta w zakresie reklamy usług fi nansowych poruszyła Monika 
Zakrzewska (Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego), w ocenie której funkcją przepisów 
jest nie tyle ochrona konsumenta, ile raczej ułatwienie dokonania odpowiedzialnego wyboru od-
powiadających jego potrzebom usług fi nansowych. Nadmiar informacji zawartych w reklamie nie 
tylko utrudnia jej odbiór, lecz także wpływa na tempo podjęcia decyzji o wyborze optymalnych 
z punktu widzenia jej odbiorcy usług. Reklama nie może przy tym wprowadzać w błąd.

W kolejnym wystąpieniu Robert Damski (Komornik sądowy, członek zespołu ekspertów do 
spraw alimentów przy RPO i RPD) odniósł się do kwestii, w jaki sposób na postrzeganie wize-
runku instytucji fi nansowej wpływa egzekucja komornicza oraz czy komornik ma prawo (lub obo-
wiązek) wyjaśniać dłużnikowi-konsumentowi powody powstania zadłużenia. Panelista podkreślił, 
że zaciąganie zobowiązań fi nansowych wiąże się często z brakiem rozwagi po stronie dłużnika, 
polegającym na przecenianiu własnych możliwości fi nansowych, lekceważeniu ryzyka oraz braku 
wiedzy o zawartej umowie. Wskazał m.in. na powszechną praktykę fi nansowania spłaty dotychcza-
sowych zobowiązań fi nansowych nowymi pożyczkami, konsekwencje utraty pracy przez małżon-
ków czy też źle pojmowany wstyd przed przyznaniem się do niezrozumienia warunków zawartej 
umowy.

Na kwestię edukacji jako efektywnego instrumentu ochrony klienta zwróciła uwagę Agnieszka 
Szczepanik (Dyrektor ds. Edukacji w Wonga, odpowiedzialna za platformę edukacyjną Kapitalni.
org). Rola edukacji konsumenckiej na rynku fi nansowym nabiera szczególnego znaczenia w świetle 
przeprowadzonych badań, z których wynika brak wiedzy konsumentów o zasadach funkcjono-
wania tego rynku. Co więcej, blisko 50% respondentów nie szuka wiedzy na tematy fi nansowe 
bądź szuka jej sporadycznie, dla 40% zaś wiedza fi nansowa jest zbędna. W działaniach eduka-
cyjnych należy zatem skupić się nie na ich zasięgu, co raczej na efektywności, tak by zmieniać 
w ten sposób postawy konsumentów. Edukacja, która wpływa na motywację konsumenta jest 
najbardziej skuteczna.

Po zakończeniu obrad plenarnych odbyło się pięć paneli naukowych, podczas których nie-
samodzielni pracownicy naukowi wygłosili ponad 20 referatów na tematy związane z ogólnymi 
i szczegółowymi zagadnieniami dotyczącymi prawno-etycznej ochrony konsumenta, środkami ich 
ochrony na rynku fi nansowym oraz konsumencką problematyką najmu oraz turystyki. 

Drugi dzień rozpoczęła II sesja plenarna pt. „Wybrane zagadnienia prawa konsumenckiego” 
(moderator: prof. dr hab. Ewa Bagińska).

Jako pierwszy zabrał głos prof. dr hab. Volodymyr Kossak (Państwowy Uniwersytet im. Iwana 
Franki we Lwowie), który wygłosił referat pt. „Problemy etyczno-prawne stosowania norm prawa 
w zakresie ochrony interesów konsumentów”. Wystąpienie rozpoczął od podkreślenia znaczenia 
norm moralnych i etycznych w zapewnieniu należytego poziomu ochrony praw konsumenta jako 
słabszej strony stosunku umownego. Na przykładzie doświadczeń ukraińskich wskazał na obszary, 
w których szczególnie często dochodzi do ich naruszenia. Jest to m.in. sfera usług medycznych, 
pogrzebowych, transportowych, handlu oraz usług fi nansowych. Poważnym problemem jest także 
naruszanie konsumenckiego prawa do prywatności, np. przez przesyłanie niezamówionej infor-
macji handlowej (spamu). W podsumowaniu podkreślił, że sądy na Ukrainie opierają się prawie 
wyłącznie na normach prawnych, sporadycznie jedynie odwołując się do klauzul generalnych 
odsyłających do norm etycznych (moralnych) obowiązujących w społeczeństwie.
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W kolejnym referacie pt. „Wiedzieć, umieć, chcieć – o ochronie praw konsumentów” dr Aneta 
Wiewiórowska-Domagalska (Uniwersytet w Osnabrück) postawiła pytanie, jak chronić konsu-
menta. Asumptem do rozważań była analiza zamieszczonej na stronie internetowej UOKiK in-
formacji podsumowującej działalność miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów za rok 
2016. Wnika z niej, że 371 rzeczników udzieliło 494 878 porad, w 67 701 przypadkach wystąpiło 
w sprawach konsumentów do przedsiębiorców, składając do sądu (lub przygotowując do złoże-
nia) 4027 powództw. W 2016 r. konsumenci zgłosili rzecznikom 223 779 spraw związanych z tra-
dycyjną sprzedażą towarów, wśród których 83 401 reklamacji odnosiło się do obuwia i odzieży. 
Ponad 206 tysięcy spraw dotyczyło problemów z dostawcami usług (telekomunikacyjnych, dosta-
wy mediów, fi nansowych, ubezpieczeniowych, windykacyjnych i remontowo-budowlanych), zaś 
64 429 przypadków dotyczyło sprzedaży konsumentom produktów poza lokalem i na odległość. 
W  jej ocenie, z powyższych statystyk wynika, że od dziesięcioleci największym problemem pol-
skiego konsumenta jest wciąż niewłaściwa jakość obuwia. Na kanwie powyższych informacji pre-
legentka sformułowała wiele pytań adresowanych do przedstawicieli środowiska zajmującego się 
ochroną konsumentów. Czy organizacje zajmujące się ochroną konsumenta (z wyłączeniem UOKiK) 
są w stanie sprecyzować swoje cele? W jaki sposób cele te zdefi niować i rozpisać na etapy? 
Wiąże się z tym pytanie, co tak naprawdę jest największym problemem polskiego konsumenta? 
Na jakich zasadach powinna odbywać się współpraca pomiędzy różnymi uczestnikami dyskursu: 
sądem, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami środowisk akademickich oraz UOKiK? 
Jak zapewnić transparentność funkcjonowania środowiska? Jakie są zasady fi nansowania osób 
uczestniczących w dyskursie oraz jakie powinny być zasady współpracy z lobbystami? Jak we-
ryfi kować efektywność podejmowanych działań? W jaki sposób używać Internetu do kontaktu 
z konsumentami? W ocenie dr A. Wiewiórowskiej-Domagalskiej, warunkiem przetrwania środo-
wiska konsumenckiego jest uświadomienie konsumentom jego przydatności przez wyraźne sfor-
mułowanie celów oraz metod ich realizacji. Na przykładzie tzw. frankowiczów zwróciła uwagę na 
znaczenie Internetu w mobilizacji społeczeństwa. To dzięki ich aktywności szczególnej doniosłości 
nabrał problem klauzul abuzywnych stosowanych przez banki w umowach kredytowych.

Przedmiotem kolejnego referatu, wygłoszonego przez dr hab. Edytę Rutkowską-Tomaszewską 
(Uniwersytet Wrocławski), była rola norm etycznych w zapewnieniu ochrony konsumenta usług 
fi nansowych. W ocenie prelegentki kryzys fi nansowy zapoczątkowany w 2007 r. uświadomił 
podmiotom świadczącym usługi na runku fi nansowym doniosłość kwestii etycznych w fi nansach. 
Z analizy działań podejmowanych przez UOKiK oraz Rzecznika Finansowego wynika jednak, 
że skala zachowań nieetycznych jest wciąż bardzo duża. Zachęceniu do refl eksji nad tą kwe-
stią służą m.in. organizowane przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ko-
lejne polskie edycje konkursu „Etyka w fi nansach”. W wymiarze praktycznym istotne znaczenie 
mają także Zasady Dobrych Praktyk przyjęte do stosowania przez przedsiębiorców zrzeszonych 
w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Kodeks Etyki Bankowej przyjęty przez 
Związek Banków Polskich, czy też Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego opracowany 
pod auspicjami KNF. W tym kontekście prelegentka zadała pytanie, w jaki sposób na potrzeby 
ochrony konsumenta usług fi nansowych można powiązać wskazane powyżej dokumenty for-
mułujące reguły etyczne z klasycznymi instytucjami prawa umów. W jej ocenie możliwość taką 
stwarzają znane prawu umów klauzule generalne (np. dobrych obyczajów) stanowiące element 
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defi nicji niedozwolonych postanowień umownych i nieuczciwych praktyk rynkowych. Niestety 
sądy, ustalając znaczenie pojęcia „dobrych obyczajów” nie odwołują się do kodeksów etycznych. 
Pojęcie „kodeksu dobrych praktyk” wprowadziła do prawa polskiego w art. 2 pkt 5 ustawa z dnia 
23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Za nieuczciwą prakty-
kę rynkową uznano m.in. stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk. Ponadto 
przykładem praktyki rynkowej wprowadzającej w błąd jest nieprzestrzeganie kodeksu dobrych 
praktyk, do którego przedsiębiorca dobrowolnie przystąpił, jeżeli przedsiębiorca ten informuje 
w ramach praktyki rynkowej, że jest związany kodeksem dobrych praktyk, a także twierdzenie, 
że kodeks dobrych praktyk został zatwierdzony przez organ publiczny lub inny organ, jeżeli jest 
to niezgodne z prawdą. W konkluzji podkreśliła, że dopóki orzecznictwo sądowe nie będzie eg-
zekwować wypracowanych przez środowisko fi nansowe zasad dobrych praktyk, dopóty nie mają 
one szans na realne zaistnienie.

Nawiązując do referatu prelegentki, dr Piotr Cybula (AWF w Krakowie) zadał pytanie, kiedy 
sądy powinny stosować kodeksy dobrych praktyk – czy w każdym przypadku, czy jedynie w od-
niesieniu do tych przedsiębiorców, którzy takie kodeksy przyjęli do stosowania.

W ocenie dr hab. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej należy odróżnić dwie sytuacje – gdy 
badaniu podlega kwestia nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych w działalności danego 
przedsiębiorcy, warunkiem odwołania się do kodeksu dobrych praktyk jest uprzednie przystąpienie 
przez przedsiębiorcę do takiego kodeksu. Natomiast w kontekście kwalifi kacji zachowania danego 
przedsiębiorcy jako zachowania sprzecznego z dobrymi obyczajami kodeksy dobrych praktyk wy-
pełniają tę klauzulę treścią niezależnie do tego, czy dany przedsiębiorca jest ich sygnatariuszem.

Następny referat pt. „Reklama kredytu konsumenckiego a prawo konsumenta do uzyskania 
rzetelnej informacji” Marcin Czugan (Wiceprezes zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych 
w Polsce) rozpoczął od zwięzłej charakterystyki aktów prawnych regulujących reklamę kredytu 
konsumenckiego w prawie polskim, a zwłaszcza zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 marca 
2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agenta-
mi, która znowelizowała m.in. ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim w zakresie 
przepisów o reklamie. Prelegent wyróżnił trzy rodzaje reklam: wizerunkowe, kosztowe (zawierają-
ce dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego) oraz bezkosztowe. Wskazał także na nowe 
zasady podawania konsumentowi wymaganych informacji w odniesieniu do reklamy kosztowej 
oraz bezkosztowej. Uzupełnieniem regulacji reklamy z ustawy o kredycie konsumenckim są 
Zasady Dobrych Praktyk Reklamowania Kredytu Konsumenckiego, których sygnatariuszami są 
Związek Banków Polskich, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, Konferencja Przedsiębiorstw 
Finansowych w Polsce, Provident Polska, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego oraz Kasa 
Krajowa SKOK. Zasady te formułują szczegółowe rozwiązania dotyczące reklam telewizyjnych, 
radiowych, internetowych oraz outdoorowych.

Kolejny referent dr J. Raciborski (AWF w Krakowie) poruszył problematykę ochrony klien-
tów korzystających z usług kosmetologii i odnowy biologicznej, wobec których mogą znajdować 
także zastosowanie przepisy o ochronie pacjenta. Z zestawienia pojęć: „pacjenta” (z ustawy 
o prawach pacjenta) oraz „konsumenta” (z art. 221 k.c.) wynika, że pacjent zawierający umowę 
działa w charakterze konsumenta. Ta zbieżność zakresu pojęć może niekiedy pozostawiać wąt-
pliwości co do wyboru odpowiedniej regulacji, gdy pojawiają się rozbieżności (np. w odniesieniu 
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do zasad przetwarzania danych dokumentacji medycznej i innej). Zarówno działalność lecznicza, 
jak i podstawowe zawody medyczne są regulowane w interesie bezpieczeństwa pacjentów, jednak 
regulacja ta nie pozwala na jednoznaczne określenie granic pomiędzy działalnością regulowa-
ną a innymi usługami związanymi ze zdrowiem, a przez zbyt szerokie defi niowanie wyłącznych 
kompetencji powoduje także kolizje pomiędzy zawodami regulowanymi. Potrzeba określenia 
relacji usług kosmetologii i odnowy biologicznej do działalności leczniczej wynika z kwestii defi ni-
cyjnych: kosmetologia to nauka zajmująca się wyglądem (pięknem) człowieka, pojęcie „odnowy 
biologicznej” odwołuje się do pewnych ukierunkowanych działań, które mają przyśpieszyć natu-
ralne procesy regeneracji organizmu, natomiast działalność lecznicza defi niowana jest głównie 
przez świadczenia zdrowotne, te z kolei przez pojęcia „zdrowia” i „choroby” lub szerzej określenie 
dobrostanu fi zycznego, psychicznego i społecznego jednostki. Możliwa jest kolizja usług kosme-
tologii oraz odnowy biologicznej z takimi specjalnościami medycyny, jak dermatologia, chirurgia 
czy fi zjoterapia. Źródłem tej kolizji może być fakt, że omawiane sfery usług realizują rożne cele 
z wykorzystaniem podobnych środków (w tym wyrobów medycznych), a także podobnych metod, 
zwykle wywodzących się z medycyny. Zawód kosmetologa defi niowany jest jako zawód medycz-
ny, zawód specjalisty odnowy biologicznej wywodzi się z fi zjoterapii, łączy je wykorzystywanie 
środków charakterystycznych dla działalności leczniczej dla osiągania innych celów niż leczenie. 
Jednak środki wykorzystywane w praktyce tych zawodów (nieregulowanych) mogą stwarzać za-
grożenie dla zdrowia klientów, dlatego pilne jest określenie standardów świadczeń kosmetologii, 
odnowy biologicznej i innych usług odnoszących się do wartości zdrowia, chociaż niepolegających 
na leczeniu chorób.

Jako ostatni głos zabrał dr Grzegorz Kądzielawski (Wiceprezes zarządu Grupa Azoty S.A.), 
który wygłosił referat pt. „Rolnictwo 4.0 a polityka bezpieczeństwa żywności. Aspekty prawne 
i etyczne”. Tytułowe rolnictwo 4.0 to rolnictwo precyzyjne, oparte na technologiach cyfrowych 
(wykorzystujących m.in. system nawigacji satelitarnej GPS, przetwarzanie danych w chmurze, 
drony, internet rzeczy). Prelegent zwrócił uwagę na zalety oraz zagrożenia związane z rozwojem 
rolnictwa precyzyjnego. Zwiększeniu wydajności produkcji rolnej (co jest zjawiskiem pożądanym 
zarówno z uwagi na procesy demografi czne, jak i skalę marnotrawstwa żywności) towarzyszy 
niebezpieczeństwo utraty przez rolnika kontroli nad procesem produkcji (wynikające m.in. z narzu-
cania określonych praktyk agronomicznych). Dodatkowe zagrożenia wiążą się z nierównomiernym 
dostępem do nowych technologii (zwłaszcza na terenach wiejskich) oraz możliwymi praktykami 
koncentracyjnymi i manipulacyjnymi. Dostrzegając powyższe zagrożenia, prelegent wyraził pogląd, 
że rozwojowi rolnictwa precyzyjnego (4.0) powinien towarzyszyć rozwój instrumentów prawnych, 
których zadaniem byłaby ochrona zarówno rynku, jak i działających na nim konsumentów.

Tematem IV panelu dyskusyjnego (moderator: Elżbieta Sługocka-Krupa, Wiceprezes Sto-
warzyszenia Rzeczników Konsumentów, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krośnie) był 
„Pacjent na rynku usług medycznych – zagadnienia prawno-etyczne”.

Jako pierwszy w tej części obrad głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Śmieja (Wyższa Szkoła 
Bankowa we Wrocławiu), który podjął próbę odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność uznania 
pacjenta za konsumenta. W jego ocenie nie ulega wątpliwości, że z aksjologicznego punktu wi-
dzenia pacjent jest konsumentem. Po pierwsze, jego kontrahentem jest profesjonalista. Po dru-
gie zaś, znajduje się wobec niego w pozycji słabszej, co widać wyraźnie zwłaszcza wtedy, gdy 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 6(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

185 Piotr Kukuryk            Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. Wpływ norm prawnych i etycznych…

zestawi się ze sobą pacjenta z konsumentem w obrocie towarowym. Wynika to z przymusowej 
sytuacji, w której na ogół znajduje się pacjent. Uznanie pacjenta za konsumenta jest natomiast 
z prawnego punktu widzenia zagadnieniem bardziej złożonym, choć w wielu wypadkach nie bu-
dzi wątpliwości. Pacjent jest osobą fi zyczną, nie korzysta ze świadczeń zdrowotnych w związku 
z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą bądź zawodową. W przeważającej liczbie 
przypadków, wobec postępującej komercjalizacji rynku świadczeń zdrowotnych, będzie się stykał 
z przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c. (spółka, prowadzący indywidualną praktykę lekarz). 
Problem kwalifi kacji prawnej występuje natomiast w odniesieniu do samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ). Z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecz-
niczej wynika bowiem, że SPZOZ nie jest przedsiębiorcą, co uniemożliwia stosowanie wprost 
art. 221 k.c. W efekcie podmioty zawierające umowy cywilnoprawne są konsumentami, natomiast 
ogromna większość osób korzystających z usług szpitali publicznych i podobnych placówek za 
konsumentów uznana być nie może. Powstałą niekonsekwencję próbuje się rozwiązać w różny 
sposób. Wątpliwości związane z dopuszczalnością kwalifi kacji pacjenta jako konsumenta wiążą 
się także ze sformułowanym w art. 221 k.c. wymogiem, by konsument dokonywał z przedsię-
biorcą czynności prawnej. W ocenie prelegenta można jednak uznać, że pacjent, zgłaszając się 
do zakładu opieki zdrowotnej i oświadczając zamiar skorzystania z tej opieki, składa określone 
oświadczenie woli, w którym można się doszukać mniej lub bardziej wyraźnej czynności prawnej. 
Przyjęcie takiej interpretacji umożliwia uznanie pacjenta za konsumenta. Odpowiadając na pyta-
nie o korzyści wynikające z uznania pacjenta za konsumenta prof. A. Śmieja podkreślił, że prawa 
pacjenta są chronione zarówno przez ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak 
i przez ustawy regulujące poszczególne zawody medyczne. Problem polega na tym, że powyższe 
prawa nie zawsze są realizowane. Częściowo wynika to z paternalistycznego podejścia lekarza 
do pacjenta, którego przejawem jest m.in. udzielanie pacjentowi informacji o jego stanie zdrowia 
w hermetycznym, niezrozumiałym dla niego języku. Uznanie pacjenta za konsumenta stwarza 
np. możliwość badania umów zawieranych przez prywatne zakłady opieki zdrowotnej bądź leka-
rzy wykonujących indywidualną praktykę z pacjentami pod kątem ich ewentualnej abuzywności.

W dalszej kolejności prowadząca panel zapytała Mariusza Mamczarka (Naczelnik w Zespole 
Postępowań Sądowych oraz Postępowań w sprawach Praktyk Naruszających Zbiorowe Prawa 
Pacjenta w Wydziale Prawnym w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta) o różnice pomiędzy ochroną 
praw pacjenta a ochroną konsumenta. Prelegent podkreślił, że ochronę tę należy podzielić na 
indywidualną oraz kolektywną. W przypadku ochrony kolektywnej, zarówno ustawa o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak i ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów zawierają postanowienia dotyczące zwalczania praktyk naruszających zbiorowe 
interesy tak pacjentów, jak i konsumentów. Ustawodawca dostrzega zatem potrzebę ochrony 
zbiorowych praw tej kategorii podmiotów. W odniesieniu do ochrony indywidualnej, jednym z za-
dań Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) jest prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie 
oceny czy doszło do naruszenia praw konkretnego pacjenta. Analogicznego mechanizmu brakuje 
natomiast na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Stwierdzenie przez  RPP 
faktu naruszenia konkretnego prawa pacjenta skutkuje wydaniem rozstrzygnięcia w tym przed-
miocie. Pacjent, który uzna, że z tytułu zawinionego naruszenia swoich praw poniósł krzywdę, 
może żądać zadośćuczynienia. Odnosząc się do relacji pojęć „pacjent” i „konsument” podkreślił, 
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że nie w każdym przypadku osobę fi zyczną wchodzącą w relację z podmiotem wynikającym 
zawód medyczny (np. lekarzem) można uznać za pacjenta. Pewne obszary usług medycznych 
(np. w zakresie szeroko pojętej medycyny estetycznej) są bowiem wyłączone spod ochrony 
przyznanej ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Stwierdzenie przez RPP, że 
w konkretnym stanie faktycznym nie występują świadczenia terapeutyczne spowoduje odmowę 
wszczęcia postępowania. Podgląd powyższy (w odniesieniu do zabiegu liposukcji) został pod-
trzymany w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Jako kolejny głos zabrał dr hab. Mariusz Fras (Uniwersytet Śląski), który odniósł się do kwestii 
zakresu informacji, jakich należy udzielić pacjentowi. Jak zauważył, choć orzecznictwo sądowe 
podkreśla autonomię pacjenta, w praktyce wciąż dominuje model paternalistyczny, u podstaw 
którego leży przekonanie, że „lekarz wie lepiej”. Problemem jest także zakres obowiązku informa-
cyjnego. Paradoksalnie, nadmiar informacji przekazywanych pacjentowi o wszelkich możliwych 
konsekwencjach poddania się danemu zabiegowi medycznemu może oddziaływać na niego 
odstręczająco. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast ukształtowanie się pod wpływem orzecz-
nictwa sądowego określonych standardów przekazywania pacjentowi informacji. Informacje te 
mają być jasne, przejrzyste, adekwatne do konkretnego wypadku, adresowane nie do pacjenta 
abstrakcyjnego, lecz konkretnego o indywidualnych cechach osobniczych.

Odpowiadając na pytanie o ilość skarg, które wpływają do biura RPP na komercyjne usługi 
medyczne, Mariusz Mamczarek podkreślił, że spośród ok. 70 tys. zgłoszeń większość skarg odnosi 
się do świadczeń fi nansowanych przez NFZ. W odniesieniu do skarg na usługi komercyjne (niefi -
nansowane przez NFZ lub fi nansowane w niewielkim stopniu) przeważająca część z nich odnosi 
się do świadczeń stomatologicznych, ortopedycznych oraz z zakresu medycyny estetycznej. Ich 
przedmiotem jest przede wszystkim jakość udzielanych świadczeń oraz trudności w dostępie do 
dokumentacji medycznej. Niekiedy pacjenci poszukują także pomocy w dochodzeniu roszczeń 
pieniężnych. Wynika to z faktu, że RPP ma prawo do udziału w postępowaniu cywilnym na pra-
wach przysługujących prokuratorowi.

Na trudności z wypracowaniem optymalnego modelu ochrony indywidualnych praw kon-
sumenta-pacjenta zwróciła również uwagę Dorota Karczewska (Wiceprezes UOKiK). Z chro-
nologicznego punktu widzenia kwestia ochrony praw pacjenta pojawiła się działalności Prezesa 
UOKiK (a jeszcze wcześniej Urzędu Antymonopolowego) w związku z funkcjonowaniem Kas 
Chorych pozbawiających pacjenta (konsumenta) prawa do swobodnego wyboru świadczenio-
dawcy. Wydawane w tym zakresie decyzje Prezesa UOKiK stały się przyczynkiem do przyjęcia 
nowych rozwiązań legislacyjnych. Prelegentka zgodziła się ze stanowiskiem prof. A. Śmieji co do 
wzajemnego stosunku pojęć „pacjenta” i „konsumenta”. Jak zauważyła, Prezes UOKiK w szeroki 
sposób interpretuje w swoich rozstrzygnięciach pojęcie „przedsiębiorcy”. Samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej wykonują co prawda zadania zlecone przez administrację w ramach 
stosunków pozaumownych, ale z orzecznictwa TS wynika, że w przypadku stwierdzenia jakiej-
kolwiek usługi (aktywności) bez względu na charakter (publiczny bądź prywatny) podmiotu ją 
świadczącego drugą stronę tego stosunku prawnego należy uznać za konsumenta. Wskazała 
ponadto na nieprawidłowości związane z organizowaniem usług medycznych (w tym zwłaszcza 
w zakresie sprzedaży abonamentów medycznych). Odpowiadając na pytanie, czy przepisy sku-
tecznie chronią pacjentów-konsumentów przed nieuczciwymi praktykami, zwróciła uwagę na treść 
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art. 3 ust. 1 pkt 7 upk wyłączającego świadczenie usług zdrowotnych z zakresu przedmiotowego 
ustawy o prawach konsumenta. Na przepis ten powołują się m.in. pomioty oferujące abonamenty 
medyczne, uzasadniając w ten sposób pozbawienie konsumenta prawa odstąpienia od umowy 
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Tymczasem umowy o abonamenty 
medyczne nie mieszczą się w zakresie pojęcia „umów dotyczących usług zdrowotnych”. Tego 
rodzaju praktykom należy szybko i skutecznie przeciwdziałać.

Swoją wypowiedź poświęconą optymalnemu modelowi ochrony praw osób starszych, sa-
motnych, niesamodzielnych Jerzy Gramatyka (Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie, 
Wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów działającej przy Zarządzie 
Województwa Małopolskiego) rozpoczął od wyliczenia sytuacji, w których dochodzi do naru-
szenia podstawowych praw pacjentów-konsumentów (m.in. braki w dokumentacji medycznej, 
kontrowersje co do kwalifi kacji prawnej zawieranych umów o świadczenie usług medycznych). 
Osoby poszukujące pomocy zwracają się z reguły do rzecznika praw konsumenta post factum 
– gdy dany zabieg, procedura medyczna zakończyły się niepowodzeniem. Coraz częstsze są 
sytuacje, w których jedynie z uwagi na wyłączenie ustawowe wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 7 upk 
do głównego przedmiotu świadczenia przedsiębiorcy dodawane są fi kcyjne usługi medyczne 
wspomagające leczenie jedynie po to, by wyłączyć ustawowe prawo konsumenta do odstąpie-
nia od zawartej umowy. Powszechną praktyką (np. w odniesieniu do usług stomatologicznych) 
jest nieudzielanie pacjentowi przed poddaniem się danej procedurze medycznej informacji co 
do zasad odpłatności. Dodatkowym utrudnieniem w skutecznym dochodzeniu roszczeń przez 
pacjenta są wskazane powyżej braki w zakresie dokumentacji medycznej. W swoich działaniach 
Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów zwróciła się m.in. z apelem o wprowadzenie 
przez władze ustawodawcze zakazu prowadzenia handlu poza lokalem przedsiębiorstwa wyro-
bami medycznymi i paramedycznymi, w szczególności adresowanego do osób starszych oraz 
rozważenie wprowadzenia takiego zakazu również w zakresie handlu na odległość. Ponadto 
przyjęła stanowisko dotyczące konieczności podjęcia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 
oraz Komisję Etyki Reklamy działań ograniczających reklamę leków, medykamentów i parafar-
maceutyków. W ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba reklam w tym zakresie wzrosła o 2000%. 
Jest to najszybciej rozwijający się rynek reklamowy w skali europejskiej. W związku z procesem 
starzenia się społeczeństwa problem reklamy leków oraz możliwych naruszeń prawa pacjenta-
konsumenta do informacji będzie narastał.

Przedstawiając problem kształtowania się praktyki sądowej w zakresie orzekania o zadość-
uczynieniu pieniężnym za naruszenie praw pacjenta i osób bliskich, dr hab. M. Fras podkreślił 
rosnące znaczenie powództw o utratę szansy wyleczenia – w obcych porządkach prawnych jest 
to szkoda podlegająca naprawieniu („wynagradzana”). Zwrócił uwagę na treść art. 4 ust. 1 upp, 
zgodnie z którym w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodo-
wanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na pod-
stawie art. 448 k.c. W wielu przypadkach jest to dla powoda szybsza droga dochodzenia roszczeń 
niż w przypadku próby wykazania błędu medycznego. Panelista podkreślił także coraz wyższe 
kwoty dochodzonych roszczeń w procesach o błąd w sztuce lekarskiej. Do problemu podstaw 
prawnych roszczeń odszkodowawczych przysługujących pacjentowi w razie nieprawidłowego 
spełnienia świadczenia medycznego odniósł się również prof. A. Śmieja.
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W nawiązaniu do wypowiedzi Mariusza Mamczarka prof. dr hab. Ewa Bagińska zwróciła uwa-
gę na zamieszczony na stronie internetowej RPP rejestr decyzji wydanych w sprawach praktyk 
naruszających zbiorowe prawa pacjentów. W jej ocenie może on być cennym źródłem informacji 
dla rzeczników konsumentów. Zapytała jednocześnie dlaczego nie są publikowane informacje 
o nałożonych przez Rzecznika karach administracyjnych. Odpowiadając na to pytanie, Mariusz 
Mamczarek podkreślił, że publikacja rejestru nastąpiła z inicjatywy samego RPP – takiego obo-
wiązku nie przewidziano bowiem w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
Z powołanej ustawy wynika, że RPP jest uprawniony do nakładania kar pieniężnych, ale jego 
kompetencje są inne niż Prezesa UOKiK. W razie wydania przez Rzecznika decyzji o uznaniu 
praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów nakazuje on jej zaniechanie lub wskazuje 
działania niezbędne do usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw pacjentów, wyznaczając 
jednocześnie terminy podjęcia tych działań. W przypadku niepodjęcia działań określonych w tej 
decyzji, w terminie w niej wskazanym, Rzecznik nakłada na podmiot udzielający świadczeń zdro-
wotnych, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 500 000 złotych (największa dotychczas 
wymierzona kara wyniosła 210 000 złotych).

Kolejny (V) panel dyskusyjny poświęcono prawnym i etycznym aspektom ochrony konsu-
mentów na rynku żywności (moderator: Jarosław Król, Prezes fundacji Mercatus et Civis).

Odpowiadając na pytanie o aktualne tendencje w znakowaniu żywności Ryszard Mróz 
(Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie) zwrócił 
uwagę na nasilającą się praktykę umieszczania na produktach żywnościowych przeznaczonych 
do sprzedaży detalicznej informacji (słownych, grafi cznych) niezgodnych z rzeczywistością. Odnosi 
się to zwłaszcza do produktów najczęściej kupowanych przez konsumentów (np. pieczywa, na-
biału, mięsa). Na podstawie wyników badania jakości handlowej w Województwie Małopolskim 
można przyjąć, że funkcją oznaczeń umieszonych na produktach rolno-spożywczych jest często 
oddziaływanie na psychikę konsumenta przez wywołanie u niego złudnego przekonania o wyjąt-
kowości nabywanego produktu, podczas gdy w rzeczywistości jest to produkt o typowych właś-
ciwościach. W ocenie panelisty, producent zamieszczający na opakowaniu określone informacje 
powinien być w stanie wykazać, że są one prawdziwe, co powinno być dodatkowo weryfi kowalne 
w drodze badań przeprowadzonych przez niezależne ośrodki.

Zagadnieniu wpływu znaków towarowych i oznaczeń geografi cznych na decyzje zakupowe 
konsumenta poświęciła swoje wystąpienie dr Aleksandra Nowak-Gruca (UEK). Umieszczanie 
przez producentów na opakowaniach tzw. nieobligatoryjnych oznaczeń służy budowaniu pozy-
tywnego wizerunku towarów, kreowaniu asocjacji pomiędzy przedsiębiorcą a oferowanym przez 
niego produktem. Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób 
grafi czny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od 
towarów innego przedsiębiorcy. Wymowa przedstawieniowa znaków towarowych jest bardzo bo-
gata. Mogą być to nie tylko logotypy, ale też znaki dźwiękowe, przestrzenne, interaktywne. W UE 
rozważa się coraz częściej możliwość rejestracji zapachów. Znaki towarowe pełnią wiele funkcji: 
informacyjną, jakościową, gwarancyjną oraz reklamową. Pod wpływem orzecznictwa TS coraz 
częściej wskazuje się na potrzebę ochrony ich funkcji komunikacyjnej. Znaki towarowe zaczynają 
być postrzegane jako wizerunek towaru, wpływając coraz częściej na decyzje zakupowe konsu-
mentów. Również oznaczenia geografi czne odgrywają w odniesieniu do artykułów spożywczych 
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istotną rolę, wskazując na szczególne właściwości produktu związane z jego pochodzeniem 
z określonego miejsca. Wskazane oznaczenia odróżniające chronią nie tylko przedsiębiorcę, za-
pewniając mu wyłączność rynkową, lecz także konsumenta, zapewniając mu prawo do informacji 
stanowiącej ważny element komunikacji rynkowej.

Problem praktyk dezinformacji konsumentów na rynku artykułów żywnościowych poruszył 
Jarosław Sroczyński (Radca prawny, partner w kancelarii Markiewicz & Sroczyński). Producenci 
w przekazach adresowanych do konsumentów, a wyrażających się np. w oznaczeniach umiesz-
czonych na opakowaniach produktu, posługują się niejednokrotnie stwierdzeniami niezgodnymi 
z rzeczywistością, co stanowi naruszenie norm tak etycznych (w tym uniwersalnej zasady: nie 
kłam), jak i prawnych (w tym klauzuli dobrych obyczajów – do pojęcia tego odwoływał się wielo-
krotnie w swoich decyzjach Prezes UOKiK). Przekaz reklamowy rządzi się swoimi prawami, ale 
musi być weryfi kowalny. Na marginesie zauważył, że w zakresie ochrony konsumentów w Polsce 
podstawowe znaczenie ma model administracyjny. Nie oznacza to jednak braku rozwiązań cy-
wilnoprawnych oraz działań podejmowanych przez samych przedsiębiorców, m.in. w formie ko-
deksów dobrych praktyk.

W kolejnym wystąpieniu Michał Jakimczyk (Radca prawny, Lidl Polska sp. z o.o.) przedsta-
wił inicjatywy podejmowane przez Lidl Polska z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, 
wskazując m.in. na wsparcie udzielane WOŚP, Caritas Polska oraz bankom żywności. Omawiając 
działania prokonsumenckie, zwrócił uwagę na dodatkowe uprawnienia konsumenta (np. w zakresie 
zwrotu produktów przemysłowych zakupionych w placówkach stacjonarnych) wykraczające poza 
minimalny poziom ochrony wyznaczony prawem. Niekiedy inicjatywy te opierają się na doświad-
czeniach wyniesionych z działalności gospodarczej prowadzonej na innych rynkach europejskich. 
Zwrócił jednocześnie uwagę na zjawisko nieetycznego postępowania niektórych konsumentów 
polegające na nadużywaniu przyznanych im uprawnień.

Pozytywny aspekt zaangażowania przedsiębiorców w akcje z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu podkreślił także Krzysztof Podgórski (Prezes Stowarzyszenia Rzeczników 
Konsumentów, Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie). W jego ocenie społeczna odpo-
wiedzialność biznesu analizowana przez pryzmat zachowań konsumenckich służy pośrednio 
ukształtowaniu wśród nich określonych postaw, np. lojalnego nabywcy kojarzącego określony 
produkt i jego producenta.

Jako ostatnia w tej części konferencji głos zabrała Magdalena Musiał (Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej w Krakowie). Odpowiadając na pytanie o nieprawidłowości, z jakimi spotykają 
się inspektorzy WIIH podczas działań kontrolnych, rozpoczęła od zwięzłej charakterystyki zadań 
Inspekcji określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych. Opierając się na najnowszych statystykach za rok 2017, wskazała, że na 8520 arty-
kułów żywnościowych, w tym do kontaktu z żywnością, inspektorzy zakwestionowali 25% spośród 
nich, a w gastronomii 24,5%. Stwierdzone nieprawidłowości obejmowały m.in. przerobienie daty 
ważności, a także niewłaściwe oznaczenie oferowanych produktów (np. sok zamiast nektaru). 
Inspektorat kontroluje również przestrzeganie przepisów sanitarno-porządkowych w placówkach 
handlowych i gastronomicznych (w 2017 r. z tytułu ich naruszenia nałożono 350 mandatów) oraz 
prawidłowość podawania konsumentom cen zarówno jednostkowych, jak i za jednostkę miary. 
W tym zakresie panelistka zwróciła uwagę na zasadniczą dysproporcję skali naruszeń w sklepach 
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małych (z tradycyjną obsługą) oraz samoobsługowych – o ile ok. 90% sklepów małych nie po-
dawało cen jednostkowych, o tyle w przypadku sklepów samoobsługowych odsetek ten wynosił 
jedynie 4,5%. Przypomniała, że podanie ceny na żądanie konsumenta nie jest sposobem reali-
zacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów 
i usług. Pozostałe działania kontrolne Inspekcji obejmują m.in. kontrolę legalizacji wag w handlu 
i gastronomii, a także kontrolę odważania towarów wg wagi brutto. Pytana o reakcje przedsię-
biorców podkreśliła, że w zdecydowanej większości przypadków stwierdzone nieprawidłowości 
eliminowane są już podczas kontroli. Nieliczne są sytuacje, w których przedsiębiorca nie przyj-
muje mandatu. Jedynie ok. 12% wydanych przez Inspekcję decyzji administracyjnych podlega 
zaskarżeniu.

Ostatni panel dyskusyjny1 poświęcono zagadnieniom ochrony konsumentów (podróżnych) 
na rynku usług turystycznych. Szczególnie interesująca była próba oceny nowych regulacji za-
wartych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych dokonana 
zarówno z perspektywy przedstawicieli środowiska akademickiego (wystąpienia dr Piotra Cybuli 
oraz dr Doroty Ambrożuk), jak i biur podróży reprezentowanych przez Polską Izbę Turystyki 
(wystąpienie Prezesa PIT Pawła Niewiadomskiego). Dotychczasowe działania Europejskiego 
Centrum Konsumenckiego (ECK) Polska służące ochronie konsumentów na rynku usług tury-
stycznych oraz nowe zadania stojące przed tym Centrum w związku z wejściem w życie usta-
wy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych przedstawił Karol Muż 
(Koordynator ECK Polska). Jako ostatni w tej części głos zabrał Maciej Wojnar (Kierownik działu 
reklamacji P4 Sp. z o.o.), który omówił aktualne problemy związane z korzystaniem z roamingu 
podczas podróży zagranicznych wynikłe z przyjęcia w państwach członkowskich EOG w czerwcu 
2017 r. mechanizmu roam like at home.

Na zakończenie obrad krótkiego podsumowania dokonała prof. dr hab. Bogusława Gnela, 
która podkreśliła znaczenie cyklicznych konferencji organizowanych przez uczelnie wyższe oraz 
Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów jako forum wymiany poglądów przedstawicieli środo-
wiska akademickiego oraz praktyki na tematy związane z ochroną konsumentów i podziękowała 
uczestnikom za udział w konferencji. Do podziękowań skierowanych do przedstawicieli środo-
wisk naukowych, rzeczników konsumentów, przedstawicieli organów zajmujących się ochroną 
konsumentów oraz przedstawicieli przedsiębiorców dołączyła także Wiceprezes Stowarzyszenia 
Rzeczników Konsumentów, Elżbieta Sługocka-Krupa.

dr Piotr Kukuryk
Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK w Krakowie
e-mail: piotr.kukuryk@uek.krakow.pl

1 Szczegółowe sprawozdanie z tego panelu ukazało się w iKAR 2018, nr 3.
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Sprawozdanie z sympozjum naukowego 
pn. „25 lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”,

Łódź, 16 marca 2018 r.

Dwadzieścia pięć lat obowiązywania w Polsce ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
skłania do dokonania przeglądu oraz oceny przyjętych w niej rozwiązań. Osiągnięcie tego celu 
wymaga przeprowadzenia analizy zarówno podstawowych założeń, na których opiera się ta regula-
cja, jak i zastosowanych szczegółowych rozwiązań. Takie założenia przyświecały pomysłodawcom 
i uczestnikom sympozjum naukowego, które odbyło się w dniu 16 marca 2018 r. na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z okazji 25-tej rocznicy uchwalenia ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (dalej: uznk lub ustawą). Wydarzenie zostało zorganizowane przez dr hab. 
Beatę Giesen, prof. UŁ (Zakład Prawa Cywilnego) oraz dr hab. Monikę Namysłowską, prof. UŁ 
(Zakład Europejskiego Prawa Prywatnego). Spotkanie zgromadziło liczne grono słuchaczy oraz 
prelegentów. Warto podkreślić, że uczestnikami sympozjum byli również sami współtwórcy ustawy 
– prof. zw. dr hab. Ewa Nowińska, prof. zw. dr hab. Tadeusz Skoczny, prof. zw. dr hab. Ryszard 
Skubisz, prof. zw. dr hab. Janusz Szwaja oraz prof. dr hab. Anna Fornalczyk, co niewątpliwie na-
dało wydarzeniu doniosłego charakteru i zapewniło wysoki poziom merytoryczny obrad.

Na szczególną uwagę zasługuje oryginalna formuła sympozjum przyjęta przez organizatorów. 
Poprzedzony wykładami inauguracyjnymi, program spotkania został podzielony na trzy części. 
Każda z części sympozjum rozpoczynała się sprawozdaniem o charakterze wprowadzającym. 
Następnie głos przejmowali wybrani przedstawiciele doktryny, którzy prezentowali uzupełniające 
się lub odmienne, a czasem wręcz przeciwstawne poglądy, tworząc w ten sposób przyczynek do 
szerszej dyskusji. 

Po zarysowaniu formuły obrad, prof. M. Namysłowska zaproponowała, żeby myślą przewod-
nią spotkania była próba udzielenia odpowiedzi na kontrowersyjne pytanie – czy nadszedł czas, 
aby uchylić uznk, czy może w dalszym ciągu spełnia ona swoje cele i założenia? 

Część merytoryczną rozpoczęły wykłady prof. zw. dr hab. Ewy Nowińskiej (UJ) oraz 
prof. zw. dr hab. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej (UW).

Profesor E. Nowińska w wykładzie pt. „Nieuczciwość czy spryt. Rys historyczny problematy-
ki prawnej” przedstawiła interpretację zjawiska nieuczciwości kupieckiej na przestrzeni wieków, 
ukazując ewolucję, jaka dokonała się zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i w samej idei 
ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Prelegentka zauważyła, że już Arystoteles uznawał nie-
które zachowania kupieckie, np. lichwę, za sprzeczne z naturą uczciwości kupieckiej i postulował 
konieczność ich eliminowania. Następnie, przez starożytny Rzym aż po współczesność, zwalcza-
nie przejawów nielojalności stanowiło element rozwijającego się prawa. 

Profesor K. Szczepanowska-Kozłowska wygłosiła referat pt. „Czy uczciwość ma przyszłość?”. 
Wskazała, że w założeniu ustawy relacje pomiędzy przedsiębiorcami powinny być oparte na 
zasadzie uczciwości, przy czym za uczciwe uznaje się to, co jest zgodne z powszechnie obo-
wiązującymi normami społecznymi. W dzisiejszych czasach jednak, obok uznk, powstają inne 
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regulacje, które dokonują kwalifi kacji zachowań przedsiębiorców jako nieuczciwych, mimo że 
przesłanki nieuczciwości określanej w nowych aktach prawnych są już odmienne niż te w uznk. 
Tytułem przykładu – za nieuczciwe uznaje się niespełnienie przez przedsiębiorcę nałożonych na 
niego obowiązków informacyjnych, choć popełnienie tego typu czynu „nieuczciwej konkurencji” 
jest niezależne od jego oceny z punktu widzenia zasad uczciwości, do których odnosi się uznk. 
Profesor K. Szczepanowska-Kozłowska wysunęła wniosek, że w nowych aktach prawnych to 
nakaz ochrony konsumentów zaczyna powoli zastępować właściwe kryterium uczciwości, nawet 
w stosunkach między samymi przedsiębiorcami. 

Po wykładach wprowadzających rozpoczął się pierwszy panel dyskusyjny sympozjum, któ-
rego celem była analiza klauzuli generalnej zawartej w art. 3 uznk. Sprawozdanie na ten temat 
przygotowali prof. zw. dr hab. Ryszard Skubisz oraz dr Jarosław Dudzik (UMCS).

Profesor R. Skubisz podkreślił, że w założeniu twórców ustawy miała ona chronić w takim 
samym zakresie interes publiczny, interes przedsiębiorców oraz interes konsumentów (triada 
podmiotów chronionych). Odrzucono przy tym tradycyjne, wąskie rozumienie konkurencji jako 
tzw. rywalizacji gospodarczej, w której konkurują ze sobą dwaj przedsiębiorcy oferujący analo-
giczne produkty bądź usługi, rozszerzając zastosowanie uznk również na zjawisko konkurencji 
w rozumieniu każdej potencjalnej możliwości wzajemnego wpływania różnych podmiotów na ich 
pozycję rynkową. Profesor Skubisz przypomniał, że ustawa została zbudowana w oparciu o model 
germański, opierający się na wiodącej roli klauzuli generalnej oraz uzupełniających ją regulacjach 
szczegółowych, obejmujących najczęściej spotykane praktyki nieuczciwego współzawodnictwa. 
Dzięki temu możliwe stało się objęcie omawianą regulacją jak najszerszego zakresu praktyk 
przedsiębiorców. Chociaż ustawa była kilkukrotnie modyfi kowana od momentu jej uchwalenia 
w 1993 r., nadal odpowiada powyższemu modelowi. 

Wątpliwości interpretacyjne, jakie wiążą się z oceną poszczególnych przesłanek czynu nie-
uczciwej konkurencji, opisał dr J. Dudzik. Samo pojęcie „dobrych obyczajów” było na przestrzeni 
lat przedmiotem dogłębnych analiz. Współcześnie orzecznictwo i doktryna zgodnie podkreślają 
jego charakter ekonomiczno-funkcjonalny, wskazując, że jedynie pomocniczo można odwoływać 
się do jego znaczenia etyczno-moralnego. 

Następnie prof. R. Skubisz nawiązał do sposobu implementacji klauzuli generalnej dyrektywy 
2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa 
wobec konsumentów do polskiego porządku prawnego. Wyjaśnił, że polski ustawodawca miał 
w tym zakresie dwie możliwości: albo uchwalenie nowej ustawy, albo przeprowadzenie odpo-
wiedniej nowelizacji obecnie obowiązującej regulacji. Jak wiadomo, zdecydował się na dokonanie 
transpozycji dyrektywy w formie uchwalenia ustawy z 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom handlowym. W konsekwencji, polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji jest 
uregulowane dwoma ustawami. Pojawia się zatem pytanie – jak je ze sobą pogodzić? W prak-
tyce często okazuje się to trudne. Rzadko bowiem działanie przedsiębiorcy narusza wyłącznie 
interes innego przedsiębiorcy albo wyłącznie interes konsumenta. W zdecydowanej większości 
przypadków jedna i ta sama praktyka przedsiębiorcy godzi zarówno w pozycję konsumentów, jak 
i w innych przedsiębiorców. W związku z tym, prof. R Skubisz poddał pod rozwagę uczestników 
sympozjum zasadność uchylenia ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych oraz wprowa-
dzenia jej założeń do uznk, przy jednoczesnym ujednoliceniu obwiązującego stanu prawnego. 
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Po części sprawozdawczej dr Igor Nestoruk (UAM) wygłosił referat przygotowany wspólnie 
z nieobecną dr hab. Małgorzatą Sieradzką, prof. UŁa, pt. „Przesłanki klauzuli generalnej oraz 
jej relacja do przepisów szczególnych”. W wystąpieniu zwrócił uwagę przede wszystkim na 
przyjęcie przez ustawodawcę dynamicznego modelu klauzuli generalnej. Rozpoznając sprawę 
z zakresu nieuczciwej konkurencji, sąd w pierwszej kolejności powinien rozważyć czy oceniany 
czyn wypełnia znamiona jednego ze stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji, a dopiero 
później – możliwość zastosowania klauzuli generalnej. Według dr. I. Nestoruka, nie ma potrzeby 
uchylania obowiązującej uznk. Prelegent poparł jednak przedstawiony przez prof. R. Skubisza 
pomysł ujednolicenia obowiązujących przepisów i zintegrowania w ramach tej ustawy reguł do-
tyczących wzajemnych stosunków pomiędzy przedsiębiorcami oraz stosunków przedsiębiorców 
do konsumentów. 

Dyskusję podsumowującą pierwszy panel sympozjum rozpoczęła prof. A. Fornalczyk, stwier-
dzając, że jest przeciwna połączeniu uznk oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym, postulując jednocześnie, tak jak prof. R. Skubisz, rozważenie powołania odrębnych 
wydziałów sądowych dla spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz praw tzw. własności inte-
lektualnej. Następnie głos zabrała prof. B. Giesen, która również nie jest zwolenniczką połączenia 
obu ustaw. Organizatorka wyjaśniła, że w efekcie zmian dokonywanych w uznk oraz powstania 
nowych aktów prawnych nie jest do końca jasne, co jest przedmiotem ochrony uznk. Tymczasem 
bez określenia dokładnych zadań stawianych przed ustawami, nie sposób podejmować prac nad 
nową regulacją. W dalszej kolejności, prof. Artur Żurawik (UJ) podkreślił konieczność zapewnienia 
przedsiębiorcom jasnych reguł prawa i jak najrozważniejszego stosowania klauzul generalnych. 
Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska (UWr) zauważyła, że pomocne przy wykorzystywaniu 
klauzul generalnych mogą być kodeksy dobrych praktyk – soft law. W jej ocenie należy zastano-
wić się, czy takie kodeksy są w stanie wypełnić treścią ustawowe klauzule generalne, a nawet 
stanowić swego rodzaju wytyczne dla sędziów. Natomiast zdaniem prof. dr hab. Aleksandera 
Kappesa (UŁ) utworzenie odrębnego sądownictwa dla spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji 
jest pomysłem chybionym. Sędziowie bowiem, rozpoznając sprawy w każdej dziedzinie prawa, 
muszą zajmować się szczegółowymi kwestiami i nierzadko opierają rozstrzygnięcie na normie 
prawnej, przyjmującej postać klauzuli generalnej. Jeśli istnieje taka potrzeba, mogą oni np. po-
woływać biegłych z dziedzin, które wymagają wiedzy specjalistycznej. W opinii prof. A. Kappesa 
większą ufność trzeba pokładać w sędziach i ich umiejętnościach oraz wiedzy, zamiast tworzyć 
odrębne sądownictwo, gdyż takie podejście mogłoby spowodować powstawanie oddzielnych 
sądów w ramach każdej innej wyodrębnionej dziedziny prawa. Stanowisko to wzbudziło duże 
zainteresowanie wśród prelegentów, spośród których prof. R. Skubisz wskazał, że zdecydowanie 
popiera wyspecjalizowane, odrębne sądownictwo, natomiast prof. K. Szczepanowska-Kozłowska 
oraz prof. E. Nowińska takiego poglądu nie podzieliły. 

Po zakończeniu dyskusji, rozpoczęły się obrady drugiego panelu sympozjum, dotyczącego 
szczególnych postaci czynów nieuczciwej konkurencji. 

Sprawozdawczyni, prof. B. Giesen, wypowiedź rozpoczęła od konstatacji, że przedsiębiorcy 
posługują się różnorakimi metodami handlowymi. Różnorodne jest również wyobrażenie o tym, 
jak na tle konkretnej sprawy powinien być realizowany postulat uczciwej konkurencji. Sytuacja 
taka niesie ze sobą niepewność prawa. Jej usunięciu służą przepisy obejmujące szczególne 
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postacie czynów nieuczciwej konkurencji. Regulacje te najpełniej odzwierciedlają zmiany funkcji 
prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które odbiega już w swym charakterze od klasycz-
nych reguł odpowiedzialności deliktowej, a staje się typową ustawą ochronną, nakierowaną na 
ochronę nadrzędnej wartości – uczciwej konkurencji. Coraz bardziej widoczna staje się również 
konwergencja celów prywatnoprawnych oraz tych właściwych dla prawa publicznego. Zdaniem 
prof. B. Giesen, typizując poszczególne postaci nieuczciwego współzawodnictwa, sam ustawo-
dawca wyręcza nas z trudu dokonania oceny konkretnych zachowań, co ma istotne znaczenie 
dla pewności prawa. Mimo to, nie brakuje licznych wątpliwości w procesie stosowania oma-
wianej regulacji. W poszukiwaniu sposobu ich rozwiązania należy sięgnąć do zasad ogólnych, 
do art. 1 uznk, który określa cel ustawy, ale również do art. 3 uznk, tj. do klauzuli generalnej. 
Następnie prof. B. Giesen zaprezentowała przyjmowane w doktrynie poglądy dotyczące relacji 
art. 3 uznk do przepisów szczególnych. Według B. Giesen należy odrzucić skrajne zapatrywania. 
Przeprowadzenie dodatkowego badania wypełnienia przesłanek klauzuli generalnej powinno być 
uzależnione od istoty ocenianego czynu. Proponowaną przez siebie metodę prelegentka zobra-
zowała bliżej na przykładach przepisów – art. 12 oraz 14 uznk. Profesor B. Giesen jest też prze-
ciwniczką uchylenia uznk, ponieważ ustawa ta doczekała się już olbrzymiego dorobku doktryny 
i orzecznictwa, które niejednokrotnie odpowiada na powstające w momencie stosowania przepisów 
wątpliwości. 

W dalszej kolejności dr hab. Anna Tischner (UJ) i dr Jakub Kępiński (UAM), zaprezentowali 
referaty omawiające kwestie nieuczciwego naśladownictwa (art. 13 uznk). 

Dr hab. A. Tischner podkreśliła, że w XX w. nastąpiła tak silna ekspansja ochrony praw włas-
ności intelektualnej, iż system ich ochrony można przyrównać do swoistego ekosystemu, w którym 
wszystkie podmioty mające wpływ na jego funkcjonowanie powinny dbać o zachowanie równowagi 
pomiędzy instytucjami i samymi uczestnikami. Obecnie istnieje wiele roszczeń służących ochro-
nie własności intelektualnej, przy czym najczęściej ich ramy są zakreślone w sposób sztywny. 
Z kolei art. 13 uznk odnoszący się do niezarejestrowanego wzoru przemysłowego pozwala na 
pewną elastyczność. Zgodnie z omawianym przepisem, jeśli naśladowanie cech funkcjonalnych 
gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić 
klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpo-
wiednio oznaczyć produkt. Jednakże w doktrynie i w orzecznictwie istnieją rozbieżne poglądy na 
temat tego, kiedy możemy mówić o konfuzji po stronie klienta. Nie zawsze bowiem oznakowanie 
zgodne z przepisami wyłącza możliwość konfuzji. W żadnym przypadku stosowanie art. 13 uznk 
nie powinno prowadzić do nadużywania ochrony przez podmiot uprawniony, stąd prelegentka 
poddała pod rozwagę możliwość uchylenia omawianego przepisu, który budzi wiele kontrowersji. 
Dr J. Kępiński nie zgodził się z tym pomysłem, przedstawiając przykłady trafnych jego zdaniem 
wyroków opartych na art. 13 uznk. W swoim przemówieniu stwierdził on, że naśladownictwo to 
wzorowanie się na kimś lub na czymś i może skutkować twórczym wykorzystaniem pewnych 
wzorców oraz innowacyjnością. Przywołał przy tym przykład approporiation art. Wolność naśla-
downictwa powinna być zatem zasadą, z pewnymi ograniczeniami. 

Następnie przemówienia dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11 uznk) wygłosili 
prof. M. Namysłowska oraz dr Tomasz Targosz (UJ). Prelegenci zaznaczyli, że planowana mody-
fi kacja uznk, związana z koniecznością implementacji przepisów prawa UE, będzie najbardziej 
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gruntowną z dotychczasowych zmian tego aktu. Profesor M. Namysłowska wskazała, że wdrożenie 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 
ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) 
przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem może być dokonane 
w ramach modyfi kacji istniejących przepisów. Nie jest zatem konieczne tworzenie nowych aktów 
prawnych. Takie wprowadzenie przepisów unijnych do polskiego porządku prawnego pozostaje 
zgodne z dotychczas przyjętą systematyką polskiego prawa, jak również z umowami międzyna-
rodowymi, w szczególności z TRIPS – gdzie ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa także stanowi 
część prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prelegentka zaznaczyła jednak, że implemen-
tacja w formie zaproponowanej w projekcie może wzbudzić wątpliwości Komisji Europejskiej. 
Zastrzeżenia odnosić się mogą m.in. do przyjętej w projekcie defi nicji tajemnicy przedsiębiorstwa. 
Dr T. Targosz zaprezentował alternatywne sposoby przeprowadzenia implementacji, np. przez 
wprowadzenie nowych norm do ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zaznaczył także, że 
kluczowe dla powodzenia implementacji będzie właściwe skonstruowanie przepisów procedural-
nych, gwarantujących ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Trzeci panel obrad dotyczył środków ochrony prawnej przewidzianych przez uznk. Sprawo-
zdawcą tej części sympozjum była prof. zw. dr hab. Urszula Promińska (UŁ), która wystąpienie 
rozpoczęła od krótkiego przypomnienia założeń ustawy z 1926 r. Wyjaśniła, że ustawa ta była 
oparta na koncepcji, u podstaw której leżało prawo podmiotowe wyłączne na przedsiębiorstwie, 
wzorowane na prawie rzeczowym. Środki ochrony prawnej przyznane na gruncie dawnej regu-
lacji nie były podzielone na majątkowe i niemajątkowe, ale na środki o proweniencji negatoryjnej 
oraz środki charakterystyczne dla ochrony deliktowej. Instrumentem stanowiącym korelat prawa 
władczego było roszczenie o zaniechanie oraz powiązane z nimi roszczenie o usunięcie skut-
ków. Z kolei roszczeniem deliktowym było klasyczne roszczenie odszkodowawcze uzależnione 
od wykazania winy, szkody i związku przyczynowo-skutkowego. Przedstawiając unormowanie 
z 1926 r. sprawozdawczyni odwołała się do poglądów prof. F. Zolla, pojmującego szkodę jako 
utratę klienteli, której wartości nie da się precyzyjnie obliczyć. Brak możliwości obliczenia rozmiaru 
szkody usprawiedliwiał dopuszczalność dochodzenia roszczenia o odszkodowanie zryczałtowane 
w maksymalnej wysokości 10.000 zł, co miało zniwelować trudności związane z dowodzeniem 
wysokości szkody. Przechodząc do omówienia uznk z 1993 r. prof. U. Promińska wskazała, że 
u podłoża tej regulacji nie leży prawo na przedsiębiorstwie ani żadne inne prawo podmiotowe. 
Zaznaczyła, że nie ma wątpliwości co do tego, że w aktualnym stanie prawnym ustawa nie jest 
podstawą do tworzenia podmiotowych praw bezwzględnych. Przedmiotem ochrony są interesy 
– nie tylko przedsiębiorcy, lecz także konsumentów. Ochrona tych interesów jest jednak zabez-
pieczona środkami ochrony, będącymi powtórzeniem katalogu przewidzianego przez ustawę 
z 1926 r. Są to: roszczenie o zaniechanie, o usunięcie skutków naruszenia, o zwrot bezpodstaw-
nie uzyskanych korzyści oraz roszczenie odszkodowawcze, przy czym ostatnie dwa mogą być 
dochodzone na zasadach ogólnych. Według sprawozdawczyni podstawowym pytaniem jest, jakie 
przesłanki dochodzenia roszczeń z art. 405 i art. 415 k.c. powinny zostać spełnione na gruncie 
uznk. Mogą wystąpić trudności przede wszystkim w ustaleniu wysokości szkody przy dochodzeniu 
roszczenia odszkodowawczego, a także wątpliwości związane z brakiem związku przyczynowo
-skutkowego między wzbogaceniem a pokrzywdzeniem czynem nieuczciwej konkurencji przy 
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roszczeniu o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści. W objętych ustawą stanach faktycznych 
może dojść do pewnego odwrócenia ról – podczas gdy na zasadach ogólnych kluczowe znacze-
nie dla udzielenia odpowiedzi, czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie doszło do wyrządzenia szkody 
w majątku poszkodowanego, tak przy czynach nieuczciwej konkurencji na plan pierwszy wysuwa 
się analiza majątku sprawcy. 

W nawiązaniu do przedstawionego sprawozdania, koreferaty nt. roszczenia odszkodowaw-
czego oraz roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści wygłosili dr Magdalena 
Rytwińska-Rasz (UŁ) i prof. dr hab. Piotr Machnikowski (UWr). 

Doktor M. Rytwińska-Rasz opisała instytucję roszczenia o zwrot bezpodstawnie uzyskanych 
korzyści. W zakresie tego roszczenia stosować należy kodeksowe przepisy o bezpodstawnym 
wzbogaceniu, jednak jego przesłanki, wynikające z art. 405 k.c., w świetle ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zyskują inny kontekst. Oczywistym jest, że powinien zaistnieć faktyczny 
związek pomiędzy wzbogaceniem a zubożeniem, przy czym nie jest to koniecznie związek przy-
czynowo-skutkowy. Na gruncie uznk nie trzeba wykazywać braku konkretnej podstawy prawnej 
przysporzenia, a wystarczy wykazanie czynu nieuczciwej konkurencji. Z kolei kwestia samego 
wzbogacenia i zubożenia jest różnie rozstrzygana w orzecznictwie i doktrynie. Prelegentka wska-
zała, że badanie zakresu wzbogacenia może i powinno być oceniane w oparciu o trzy kryteria. 
Pierwszym jest przychód, czyli wszystko, co sprawca czynu nieuczciwej konkurencji uzyskał, przy 
czym pojmuje się go jako tzw. czysty przychód. Drugie to kryterium marżowe, czyli uwzględnienie 
przychodu pomniejszonego o koszty, m.in. koszt zakupionych materiałów lub bezpośrednie koszty 
sprzedaży. Trzecie kryterium to osiągnięty zysk, tzw. normalny zarobek, czyli marża handlowa 
pomniejszona o wszelkie koszty. Zdaniem dr M. Rytwińskiej-Rasz, nie można także abstrahować 
od kryterium zubożenia. Należy zawsze rozważyć czy uzasadnione byłoby przyznanie zubożo-
nemu prawa do żądania korzyści bezpodstawnie uzyskanych przez sprawcę, w szczególności 
w sytuacji, w której jest jasne, że gdyby czynu nie popełniono, zubożony i tak by ich nie osiągnął 
lub osiągnąłby je w zdecydowanie mniejszym stopniu. 

Drugi referat wygłosił prof. P. Machnikowski, który zwrócił uwagę, że zarówno roszczenie 
odszkodowawcze, jak i roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści, powstają po do-
konaniu naruszenia, a więc mają charakter naprawczy. Nie można jednak zapominać, że pełnią 
one również funkcję prewencyjną, ze swej natury mają one bowiem skłonić naruszyciela do rozwa-
żenia czy dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji będzie dla niego opłacalne. Referent poddał 
pod rozwagę czy w zakresie omawianych roszczeń, po 25-ciu latach obowiązywania ustawy, są 
potrzebne i możliwe jakiekolwiek zmiany. W jego ocenie, w zakresie odpowiedzialności odszko-
dowawczej, z uwagi na ogromną różnorodność czynów nieuczciwej konkurencji, brakuje pola do 
zmian ustawowych. Swoje stanowisko argumentował tym, że delikty mogą mieć postać naruszenia 
konkretnego prawa podmiotowego, mogą jednak nie być wymierzone w żadne skonkretyzowane 
interesy, a jedynie godzić w interes ogólny. Ta różnorodność chronionych dóbr i interesów prze-
kłada się na różne postaci szkód spowodowanych ich naruszeniem. Cechą większości z nich jest 
to, że mają one charakter czysto majątkowy. Ponadto, co charakterystyczne, szkoda wyrządzona 
czynem nieuczciwej konkurencji ujawnia się zwykle w stanie majątku ujmowanego jako całość, nie 
zaś w konkretnych dobrach prawnych. Tytułem przykładu, szkoda może przybrać postać obniżenia 
renomy przedsiębiorstwa, pomniejszenia klienteli, utraty wiarygodności, a tym samym możliwości 
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zaciągania i wykonywania zobowiązań. Dlatego też, zdaniem prof. P. Machnikowskiego, w spra-
wach z zakresu nieuczciwej konkurencji należy uwzględnić specyfi kę szkód i pamiętać o trud-
nościach związanych z ustaleniem jej rozmiaru. Na tle deliktów nieuczciwej konkurencji sądy nie 
powinny wprost stosować koncepcji szkody i metod jej naprawienia, wypracowanych na gruncie 
kodeksu cywilnego. Przy czynach nieuczciwej konkurencji szkoda polega bowiem najczęściej 
nie tyle na utracie korzyści, ile na utracie szansy na ich uzyskanie. W związku z tym, na gruncie 
omawianej ustawy potrzebne jest elastyczne podejście, a majątek poszkodowanego powinien 
być oceniany globalnie. Kolejnym rozważanym przez referenta zagadnieniem była szkoda przy-
szła. Doktryna jednomyślnie przyjmuje, że szkoda przyszła, czyli taka, która jeszcze nie powstała 
w chwili orzekania, nie podlega naprawieniu. Według prof. P. Machnikowskiego można się zasta-
nawiać czy zasada ta nie powinna doznać wyjątków, zwłaszcza w przypadkach, gdy jest niemal 
pewne, że uszczerbek się pojawi. Należy pamiętać, że czyn nieuczciwej konkurencji wywołujący 
szkodę przez obniżenie renomy będzie zawierać w sobie także szkody przyszłe. Podstawowym 
problemem w takiej sytuacji jest udowodnienie wysokości wyrządzonej szkody, którego ciężar 
spoczywa na poszkodowanym. Niewątpliwie przeprowadzenie takiego dowodu jest trudne, stąd 
doktryna poszukuje prostszych metod. Jednym z postulatów jest całkowite wyłączenie obowiązku 
dowodzenia wysokości szkody przez określenie zryczałtowanej kwoty odszkodowania należnego 
z tytułu jej naprawienia. Drugim z proponowanych sposobów jest zrównanie wartości odszkodo-
wania z zyskiem osiągniętym przez podmiot dopuszczający się takiego czynu. Prelegent pod-
kreślił jednak, że zastosowanie tej metody jest niemożliwe na gruncie art. 361 k.c., gdyż zysk 
naruszyciela nie jest co do zasady tożsamy ze szkodą. Zysk może jednak stanowić przedmiot 
roszczenia o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści. W związku z tym pojawia się pytanie, 
czy roszczenie odszkodowawcze oraz roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści 
nie mają jednakowego przedmiotu. W literaturze dominuje pogląd, zgodnie z którym roszczenia 
te podlegają kumulacji, choć granicą ich dochodzenia powinna być wysokość szkody. Profesor 
P. Machnikowski sceptycznie podchodzi do wprowadzania różnego rodzaju ułatwień dowodowych, 
wskazując na kluczową rolę sędziego w dokonywaniu oceny danego przypadku. Podsumowując 
mówca podkreślił, że w jego ocenie ustawa nie wymaga zmian. Należy jedynie rozsądnie inter-
pretować i stosować obowiązujące przepisy. 

Po otwarciu dyskusji, głos zabrała prof. M. Czajkowska-Dąbrowska, kładąc nacisk na różnice 
normatywne pomiędzy roszczeniem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz roszcze-
niem odszkodowawczym. Zaznaczyła, że pierwsze jest niezależne od winy naruszyciela, podczas 
gdy drugie wymaga zawinionego działania podmiotu dopuszczającego się czynu nieuczciwej kon-
kurencji. Profesor B. Giesen zwróciła uwagę na rozumienie pojęcia „fi kcyjnej opłaty licencyjnej” 
oraz kryterium zysku osiąganego przez naruszyciela. Wyjaśniła, że chodzi nie tyle o fi kcyjną, ile 
o hipotetyczną opłatę licencyjną, która nie ma stanowić formy odszkodowania, a jedynie metodę 
obliczenia lucrum cessans. Podobnie, jej zdaniem, należy traktować kryterium zysku podmiotu 
dopuszczającego się czynu nieuczciwej konkurencji, ponieważ jego istotą jest nie to, aby sprawca 
był zobowiązany do zwrotu tego, co osiągnął, ale by suma jego korzyści stanowiła wskazówkę 
dla sądu dla oceny wysokości szkody w postaci lucrum cessans. 

Uroczystego zamknięcia konferencji dokonał prof. zw. dr hab. Janusz Szwaja – przewod-
niczący zespołu, który opracował projekt obwiązującej ustawy. Profesor J. Szwaja podsumował 
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główne wątki prowadzonych rozważań oraz zgłoszone postulaty zmiany przepisów. Zakoń-
czył on obrady pytaniem, czy obecna sytuacja sprzyja przeprowadzaniu jakichkolwiek zmian 
legislacyjnych. 
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Sprawozdanie z konferencji 
pn. „Prawo Własności Intelektualnej – Konkurencja – 

Nowe Technologie”, 
Warszawa, 24 kwietnia 2018 r.

W dniu 24 kwietnia 2018 r., w siedzibie Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 
odbyła się konferencja pn. „Prawo Własności Intelektualnej – Konkurencja – Nowe Technologie”. 
Spotkanie poświęcone zostało wpływowi nowych technologii na prawo autorskie, prawo własności 
przemysłowej oraz prawo konkurencji. Dyskusja stanowiła dla prelegentów i słuchaczy okazję do 
przeprowadzenia analizy obowiązujących przepisów oraz ukształtowanych linii orzeczniczych, 
a także możliwość zaprezentowania postulatów nowych rozwiązań prawnych, uwzględniających 
dynamiczny rozwój gospodarczy. Konferencja była także dla ekspertów okazją do wymiany po-
glądów na temat sposobów regulacji relacji pomiędzy uczestnikami rynku wymiany wartości in-
telektualnych, w tym do omówienia pozycji konsumentów. Organizatorem było Stowarzyszenie 
Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji (SPIK) wraz z INP PAN.

Obrady otworzyła dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN. Następnie głos zabrał Wiceprezes 
Urzędu Patentowego – Andrzej Pyrża, który podkreślił znaczenie współpracy przedstawicieli świata 
nauki z przedsiębiorcami i wyraził nadzieję, że dyskusja przyniesie wymierne rezultaty w postaci 
propozycji zmian legislacyjnych. Krótkie przemówienia inauguracyjne wygłosili też Prezes SPIK – 
dr hab. Rafał Sikorski, prof. UAM oraz Wiceprezesi SPIK: dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ oraz 
dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN.

Pierwszy panel konferencyjny, moderowany przez prof. dr hab. Andrzeja Matlaka (UJ), zo-
stał poświęcony w całości prawu autorskiemu. Wprowadzeniem w tematykę było wystąpienie 
dr hab. Katarzyny Grzybczyk, prof. UŚ pt. „Konstrukcja dozwolonego użytku w świetle zmian 
społecznych i kulturowych w Polsce i na świecie”, w którym referentka odniosła się do problemu 
prawnej kwalifi kacji utworów, takich jak fanart, fanfi ction, mashup i cosplay. Podczas drugiej pre-
lekcji, dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska (UAM) podęła próbę udzielenia odpowiedzi na 
pytanie, czy istotne jest określenie granic praw wyłącznych, w szczególności prawa komuniko-
wania utworu publicznie. Mając na względzie rozwój orzecznictwa, zwłaszcza TS, nie ulega wąt-
pliwości, że zakres ochrony przyznanej twórcom zwiększa się, podczas gdy swoboda działania 
użytkowników jest systematycznie ograniczana. W konsekwencji, zdaniem prelegentki, z per-
spektywy użytkowników odpowiedź na postawione pytanie powinna być twierdząca, natomiast 
wprowadzenie odpowiednich zmian w prawodawstwie mogłoby przyczynić się do polepszenia ich 
sytuacji prawnej. W dalszej kolejności dr hab. Wojciech Machała (UW) rozważał zakres przedmio-
towy pojęcia „utworu”, wskazując na nietypowe przykłady dzieł, które w ostatnich latach zostały 
w ten sposób zakwalifi kowane, jak np. znicz, produkt ubezpieczeniowy, wzór nadania klauzuli 
wykonalności czy mem internetowy. Źródłem tego zjawiska jest ogólna i elastyczna defi nicja utwo-
ru, zawarta w art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Jednakże, zdaniem referenta, zbyt szerokie rozumienie tego słowa może mieć negatywne skutki, 
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ponieważ prowadzi do zatarcia specyfi ki ochrony praw autorskich. Następny referat, zaprezen-
towany przez dr. hab.  Michała Zarembę (UW), dotyczył typologii przepisów prawa autorskiego, 
ostatni zaś, jaki został wygłoszony w tej sesji przez dr. Piotra Wasilewskiego (UJ), poruszał temat 
wyczerpania prawa wprowadzania do obrotu utworów w Internecie. Dr P. Wasilewski, opierając 
się na analizie orzecznictwa TS, ukazał liczne problemy prawne, jakie pojawiają się przy okazji 
przenoszenia własności kopii niematerialnej utworu, zwłaszcza utworów niebędących programami 
komputerowymi. 

Drugą sesję, prowadzoną przez prof. dr hab. Krystynę Szczepanowską-Kozłowską (UW), 
rozpoczęła prof. dr hab. Helena Żakowska-Henzler referatem, w którym zaprezentowała wyniki 
swoich badań z zakresu licencji przymusowej. Referentka podkreśliła, że w ostatnich latach licen-
cje przymusowe są bardziej popularne niż wcześniej, ponieważ są traktowane jako instrument 
korygujący nadużycie patentu przez osobę uprawnioną. Mimo to zbyt częste korzystanie z nich 
może doprowadzić do deprecjacji praw ochronnych z patentu, a tym samym stanowić brak zachęty 
do rozwoju nauki i techniki. Temat licencji został poruszony także w wystąpieniu dr. hab. Rafała 
Sikorskiego, prof. UAM, z tym że prelegent przedstawił swoje uwagi związane ze stosowaniem 
licencji na warunkach FRAND (z ang. fair, reasonable, and non-discriminatory). Następnie dr Żaneta 
Pacud (INP PAN) odniosła się do kwestii ochrony innowacji w umowach o wolnych handlu w erze 
post TRIPS, stwierdzając, że klauzula najwyższego uprzywilejowania zawarta w porozumieniu 
TRIPS sprawia, iż podwyższony standard ochrony, wprowadzony jakąkolwiek umową bilateralną, 
rozciąga się wobec wszystkich członków WTO, tym samym podnosząc poziom ochrony własności 
intelektualnej globalnie. W kolejnym referacie dr Agnieszka Sztoldman (UWr), bazując na wyni-
kach analizy orzecznictwa TS oraz SN, zaprezentowała, w jaki sposób roszczenia pieniężne są 
wykorzystywane jako narzędzie wyrównania zmian ekonomicznych powstałych wskutek sporów 
patentowych. Wiele emocji wzbudziło wystąpienie dr. Tomasza Zimnego (INP PAN) zatytułowane 
„Klauzula dobrych obyczajów i porządku publicznego a zdolność patentowa zwierząt”. Odwołując 
się m.in. do przykładów genetycznej modyfi kacji komara egipskiego czy tzw. myszy harwardzkiej, 
prelegent ukazał trudności interpretacyjne, jakie pojawiają się w procesie wykładni art. 6 ust. 2 
lit. d) dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, zwłasz-
cza w zakresie pojęć „cierpienia” lub „zasadniczej korzyści medycznej”. Sesja zwieńczona została 
referatem dr Justyny Ożegalskiej-Trybalskiej (UJ) dotyczącym jednolitego patentu i dodatkowego 
świadectwa ochronnego. 

Trzeci panel konferencyjny rozpoczął dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN, kilkoma uwa-
gami na temat aktualnych problemów prawa ochrony konkurencji w kontekście prawa własno-
ści intelektualnej, widocznych w szczególności w rozwijających się branżach gospodarki, jak 
np. w sektorze telekomunikacyjnym lub farmaceutycznym. W dalszej kolejności dr hab. Monika 
Namysłowska, prof. UŁ przedstawiła referat pt. „Dokąd zmierza zwalczanie nieuczciwej konku-
rencji?”. Prelegentka na wstępie wskazała, że wkraczamy w okres wzmożonego rozwoju i zmian 
prawa unijnego dotyczącego zwalczania nieuczciwej konkurencji. Przybliżyła słuchaczom obec-
nie trwające prace nad aktami prawnymi, które mają ograniczyć najbardziej szkodliwe praktyki 
handlowe w różnych dziedzinach gospodarki, m.in. nad dyrektywą w sprawie nieuczciwych prak-
tyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności oraz nad 
rozporządzeniem o promowaniu uczciwości i przejrzystości w stosunkach pomiędzy platformami 
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internetowymi a przedsiębiorcami korzystającym z usług przeglądarek. Profesor Namysłowska 
zwróciła uwagę, że w żadnym z przedstawionych projektów nie pojawia się klauzula generalna 
ani bliższa defi nicja nieuczciwości, a ustawodawca w celu określenia tego, co jest dozwolone, 
z reguły posługuje się systemem tzw. czarnych i szarych list.

Po wystąpieniu prof. Namysłowskiej głos zabrał dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN, 
który opisał projekt tzw. dyrektywy efektywnościowej mającej podnieść skuteczność egzekwowa-
nia reguł ochrony konkurencji przez organy krajowe państw członkowskich UE. Referent w swoim 
wystąpieniu rozważał czy unijna reforma może poprawić egzekwowanie reguł konkurencji przez 
Prezesa UOKiK. Profesor Materna przytoczył statystyki, zgodnie z którymi jedynie ok. 15% karteli 
w UE jest wykrywanych, przy czym w poszczególnych państwach UE występują w tym zakresie 
duże rozbieżności. Opisał także przyczyny niskiej skuteczności działań polskiego urzędu, w pod-
sumowaniu rozważań wskazując, że w jego opinii dyrektywa nie wpłynie na jego efektywność, 
największą bowiem przeszkodą w funkcjonowaniu UOKiK są, obok niewystarczających zasobów 
ludzkich, braków fi nansowych i technicznych, m.in. niewykorzystywanie przez UOKiK dostępnych 
instrumentów pozyskiwania informacji o naruszeniach oraz niska aktywność i świadomość osób 
oraz instytucji, które mogą dysponować dowodami naruszeń.

Kolejnym referentem był dr Igor Nestoruk (UAM). W wystąpieniu pt. „Nowe delikty nieuczci-
wej konkurencji na gruncie przepisów prawa oświatowego: standard czy anomalia?” nakreślił 
problem czynów nieuczciwej konkurencji uregulowanych poza ustawą o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zgodnie z art. 22d ustawy o systemie oświaty, niedozwolona jest sprzedaż wyłącz-
nie pakietów podręczników, bez oferowania do sprzedaży pojedynczych tytułów. Działanie takie 
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Podsumowaniem rozważań dr. I. Nestoruka było stwierdzenie, że delikty prawa kon-
kurencji powinny być ponadsektorowe, a rozwiązanie przyjęte w ustawie o systemie oświaty budzi 
wątpliwości doktryny, także co do swojej zgodności z przepisami unijnymi. 

Czwartą sesję konferencji, prowadzoną przez prof. dr hab. Ryszarda Skubisza (UMCS) 
rozpoczęło przemówienie prof. dr hab. Joanny Sieńczyło-Chlabicz (UwB), dotyczące wtórnej 
zdolności odróżniającej jako przesłanki nabycia prawa ochronnego na znak towarowy. Wtórna 
zdolność odróżniająca jest faktem podlegającym ocenie urzędu na podstawie dowodów – badaniu 
podlega ocena danego znaku z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Prelegentka wska-
zała w swoim wystąpieniu, że powoduje to, iż jedynie przedsiębiorcy posiadający duże zasoby 
fi nansowe na prowadzenie długich, kosztownych postępowań dowodowych mają realną szansę 
na wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej swojego znaku towarowego. Podając stosowne 
przykłady z praktyki podsumowała swoje przemyślenia podnosząc, że system ten powinien zostać 
zmodyfi  kowany. 

O chrona grafi cznego interfejsu użytkownika (ang. graphical user interface – GUI), jako wzo-
ru przemysłowego, była tematem następnego wystąpienia, dr Lavinii Brancusi (UKSW). Doktor 
L. Brancusi przedstawiła przekrój różnego rodzaju zarejestrowanych interfejsów i wytyczne EUIPO 
do rejestracji GUI jako przedmiotu wzoru wspólnotowego.

Później dr Jakub Kępiński (UAM), stawiając intrygujące pytanie, czy potrzebna jest ustawa 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zaprezentował postulaty de lege lata i de lege ferenda 
poprawy efektywności i skuteczności polskich przepisów zwalczania nieuczciwej konkurencji. 
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Omówił przy tym cele i zakresy przedmiotowe oraz podmiotowe ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, wskazując na 
pojawiające się w doktrynie głosy o konieczności uchylenia ustawy o nieuczciwych praktykach 
rynkowych oraz wprowadzenia jej założeń do uznk. W podsumowaniu wystąpienia stwierdził 
jednak, że w jego ocenie obie opisywane ustawy są nam potrzebne, co najmniej ze względu na 
obowiązki unijne. 

Następnie dr Karolina Sztobryn (UŁ) opowiedziała o rezygnacji przez ustawodawcę z wymogu 
grafi cznego przedstawienia znaków towarowych i o skutkach praktycznych tej decyzji. Przywołując 
obszerne orzecznictwo, dr Sztobryn zaprezentowała uczestnikom konferencji szczegółowe po-
wody, dla których zdecydowano się na zmianę. Zdaniem mówczyni ta modyfi kacja nie wpłynęła 
jednak pozytywnie na procedurę rejestracji znaków towarowych, a zasady rządzące sposobem 
przedstawienia oznaczenia, które jest przedkładane do rejestracji, pozostają nieprecyzyjne i nie-
jasne. Doktor Sztobryn przewiduje także, że zmiana będzie miała niewielkie znaczenie praktyczne, 
pozostanie istotna jedynie w sferze teoretycznej. 

Piąta sesja rozpoczęła się od wystąpienia Tomasza Grzegory – Dyrektora Departamentu 
Prawnego Google na Europę Środkową i Wschodnią, który zrelacjonował przebieg sprawy 
Google Inc. przeciwko Equustek Solutions Inc. omawiając zagadnienie globalnej jurysdykcji kra-
jowego sądu. Prelegent szczegółowo przedstawił sprawę i jej znaczenie dla sektora fi rm infor-
matycznych, a także zwrócił uwagę słuchaczy na inne, podobne toczące się postępowania, które 
mogą okazać się fundamentalne dla nieustannie rozwijającego się prawa ochrony konkurencji 
w Internecie. 

W dalszej części dr Daria Gęsicka (UMK) opisała środki ochrony praw autorskich w Internecie. 
Dokonała przeglądu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie środków 
zarówno prawnych, jak i pozaprawnych ochrony praw autorskich. Następnie dr Krzysztof Siewicz 
omówił aktualne zagadnienie niekomercyjnego dzielenia się utworami. Podkreślił znaczenie zja-
wiska niekomercyjnego dzielenia się plikami (w tzw. modelu peer-to-peer). Zwrócił także uwagę 
słuchaczy na postępującą centralizację źródła pochodzenia informacji w Internecie, poprzez 
m.in. wzrost znaczenia platform internetowych, tj. operatorów, którzy pośredniczą w istotnej czę-
ści komunikacji użytkowników. 

Tematyka prawa do danych nieosobowych została poruszona przez kolejnego prelegenta, 
dr Damiana Flisaka. Doktor Flisak przybliżył zebranym ideę danych nieosobowych, czyli wszel-
kich informacji, które nie pozwalają ustalić tożsamości internauty. Referent zaprezentował moż-
liwe rozwiązania prawne regulacji tej dziedziny, jak również wady i zalety potencjalnych metod. 
Kończąc wystąpienie, stwierdził, że jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie 
„prawa dostępu do danych”, które miałoby pewne cechy licencji.

Ostatni z występujących na konferencji specjalistów, Konrad Gliściński, w swoim referacie 
podjął się udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy modelem regulacji dla praw na dobrach nie-
materialnych muszą być prawa wyłączne. Opisując obecny system praw na dobrach niemate-
rialnych, zbudowany na podstawie praw wyłącznych, wskazał że powstanie i rozwój Internetu 
spowodowało, iż produkcja i dystrybucja dóbr niematerialnych straciła charakter wyłącznie 
rynkowy. Zmiana ta pozwala poddawać w wątpliwość utrzymywanie systemu praw na dobrach 
niematerialnych jako systemu opartego na prawach wyłącznych. Prelegent przytoczył przykłady 
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z literatury prawniczej i ekonomicznej, autorów dostrzegających potrzebę zwiększenia roli praw 
niewyłącznych, a nawet oparcia regulacji systemu praw na dobrach niematerialnych jedynie o prawa 
niewyłączne. 

Adrianna Michałowicz
Doktorantka w Zakładzie Europejskiego Prawa Prywatnego Katedry Europejskiego Prawa 
Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi
e-mail: amichalowicz@wpia.uni.lodz.pl

Agata Sobusiak LL.M. (Tilburg)
Doktorantka w Zakładzie Europejskiego Prawa Prywatnego Katedry Europejskiego Prawa 
Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
e-mail: asobusiak@wpia.uni.lodz.pl



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 6(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

204 C O N T E N T S,  S U M M A R I E S  A N D  K E Y  W O R D S

Waiting for changes (from the Volume Editor)

ARTICLES

Marta Dzieciuch, Assessment of the Polish legislative process on the example of recent 
changes in fi nancial markets law
Table of contents
I. Introduction
II. Weaknesses of the legislative process in the context of fi nancial regulations
 1. Speed of lawmaking
 2. Failure to provide comprehensive justifi cation for draft laws
 3. Lack of public consultations
 4.  Absence of reliable assessment of the impact of new regulations and of the fi nancial 

burden for the banking sector
 5. Lack of consultation with the European Central Bank
 6. Inconsistency with the Polish Constitution
III. Volatility of the legal environment of fi nancial institutions
IV. Conclusion
Summary: This article deals with Polish legislative procedure from the perspective of fi nancial 
market institutions, recently affected by frequent changes of the applicable legal framework, 
directly infl uencing the way in which they conduct their business activity and the relations between 
a client and a fi nancial market entity. The analysis covers Polish legislative initiatives related to 
the fi nancial market and, at the same time, impacting the situation of its clients over the years 
2015–2017, since the day we have observed the so called ‘tsunami of legislation’ on the fi nancial 
market. The assessment of the Polish legislative procedure within the fi nancial market includes 
not only critical comments on the current legislative model, but also proposals de lege ferenda 
aimed at removing the identifi ed weaknesses of this process. 
Key words: legislation; legislative process; Rules of Legislative Technique; fi nancial markets; 
banking; bills concerning Swiss francs; lawmaking.
JEL: K23

Bartosz Wyżykowski, The principles of debt restructuring based on the provisions of the law 
on mortgage loans and on the supervision of mortgage brokers and agents
Table of contents
I. Introduction
II. Consumers’ right to request debt restructuring
III. Informing consumers about the right to request debt restructuring
IV. Analysis of a request for debt restructuring
V. Restructuring a restructured debt
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VI. Consequences of infringements of Articles 33-37 of the law on mortgage loans and on the 
supervision of mortgage brokers and agents by the creditor

VII. Creditors’ obligations in case of a rejection of a request for debt restructuring or in case of 
the ineffectiveness of debt restructuring 

VIII. Summary
Summary: The purpose of this article is to discuss the provisions of the new Law on Mortgage 
Loans and on the Supervision of Mortgage Brokers and Agents, regulating the principles of debt 
restructuring. Under strictly defi ned circumstances, the creditor is obliged to inform a consumer 
about the possibility of submitting a request for the restructuring of his debt. If such a request is 
submitted, and if the fi nancial situation of the given consumer justifi es it, the parties should make 
efforts in order to restructure the debt of the consumer; otherwise, the creditor is obliged to explain 
in detail the reasons for rejecting such a request. However, should the restructuring prove to be 
pointless or ineffective, the creditor is obliged to allow the consumer to sell his property before 
taking further steps to recover the amount due. The aim of this article is to indicate possible 
disputable issues and provide proposals for their resolution.
Key words: consumer; creditor; credit agreement for consumers relating to residential immovable 
property; debt restructuring.
JEL: K12, K15, K23, K41

Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Magdalena Paleczna, The idea of responsible lending on 
the non-bank consumer credit market in Poland
Table of contents:
I.  Introduction
II.  Concept of consumer credit in the Polish Consumer Credit Act 
III.  Concept and scope of responsible lending  
IV.  Analysis of creditworthiness by creditors 
V.  Creditors’ duty to inform consumers about the conditions of a credit contract and the risk 

related to consumer credit  
VI.  Summary and conclusions 
Summary: The problem of responsible lending by creditors and consumers is increasingly far-
reaching in the post-crisis reality because of the large scale of the phenomenon of consumer 
overindebtedness and its negative effects both individually and globally, as it generates excessive 
credit and even systemic risk. Responsible lending stops, therefore, being a mere postulate, and 
becomes the subject of regulation, and broadly understood jurisprudence, as well as very important 
social problems. The idea of responsible lending is implemented by a proper examination of the 
creditworthiness of the consumer by the lenders, both before granting the loan and during the 
loan. Consumers must also be informed of the terms of the loan agreement, in particular about the 
costs borne by the consumer, as well as of the legal and economic consequences of not doing so. 
The aim of this study is to present the idea of responsible lending on the part of lenders, such as 
non-bank lending institutions, as well as ways of its implementation and enforcement. The paper 
covers also its practical application by both lenders as well as competent institutions, the goal 
of which is to protect consumers not only against excessive indebtedness, but also against the 
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occurrence of individual and systemic risk and against miss-selling on the non-bank consumer 
credit market. All this ultimately leads to a signifi cant deterioration of the fi nancial situation not 
only of consumers but also of lenders and, as a result, negatively affects the proper and stable 
functioning of this part of the fi nancial services market (non-consumer consumer credit market 
and thus consumer credit market in general). 
Key words: consumer credit; consumer borrower; non-bank loan institution; lender; consumer 
protection; responsible lending; responsible lending by consumers; Consumer Credit Act; Directive 
2008/48/EC; creditworthiness; information obligation; fi nancial education.
JEL: D18, G23, G28, G29

Artur Tim, Personal bankruptcy in Polish insolvency law and the practice of forum shopping 
from the perspective of German-Polish economic relations
Table of contents
I. Introduction
II. Outline of German and Polish personal consumer bankruptcy law
 1. Personal bankruptcy in the Polish legal order
 2. Personal bankruptcy in the German legal order
 3. Polish and German personal bankruptcy – conclusions
III. Trans-boundary insolvency proceedings
 1. General remarks
 2.  Defi nition of Centre of Main Interests (COMI) and individuals not conducting an independent 

business or professional activity
 3. Recognition of COMI and the phenomenon of treaty shopping 
IV. Conclusions
Summary: The Author drafts Polish and German regulations on personal bankruptcy, the issue 
of trans-boundary insolvency law in the European Union (including the defi nition of the Centre of 
Main Interests, that is COMI, and the elements of its defi nition in case of trans-boundary personal 
bankruptcy proceedings), having regard to Polish-German relations and the legislation of both 
jurisdictions. The paper presents also the practice of forum shopping and the methods, which 
were established in EU insolvency law, to counteract this phenomenon. The Author proposes 
the thesis that not only can certain institutions of Polish personal bankruptcy law be attractive to 
people with COMI in the territory of Germany, but also that some German regulations can attract 
people, which have established COMI in Poland. This leads to the conclusion that the practice of 
forum shopping may occur also in German-Polish economic relations, having regard, in particular, 
to the geographical proximity between both jurisdictions, current practices of German consumers, 
a lack of precise enough regulations on the harmonization of European trans-boundary insolvency 
proceedings, and the progressing liberalization of Polish personal bankruptcy law, announced by 
the Polish government.
Key words: Personal bankruptcy; Polish personal bankruptcy law; German personal bankruptcy 
law; consumer law; forum shopping; Regulation 2015/848; Regulation 1346/2000.
JEL: K35 
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Jan Ulański, Is the insured in an insurance contract on someone else’s behalf a ‘consumer’ 
in the light of the Polish Civil Code?
Table of contents
I. Introduction
II. Insured via a life insurance policy as a ‘consumer’ (Article 812 § 2 of the Civil Code)
III. The obligation of the insured to cover the premium and the consumer status of the insured
IV. Article 805 § 5 of the Civil Code and the consumer status of the insured
V. Damage report or accident notifi cation and the consumer status of the insured
VI. Conclusions
Summary: In an insurance contract on someone else’s behalf, along with the insurer and the 
policyholder, an insured appears who is not a party to the insurance contract, but it is his insurable 
interest that is subject to protection. At the same time, the insured (who is often a natural person) 
is a weaker subject of the insurance contract and should be protected in the same way as 
a consumer in a typical insurance contract. However, due to the fact that the insured is not a party 
to the insurance contract, there are doubts whether, in the light of the defi nition adopted in the 
Polish Civil Code, he has the status of a ‘consumer’. This article attempts to answer this question, 
mainly in the light of existing jurisprudence.
Key words: consumer; insurance contract; insurance contract on someone’s behalf; policyholder; 
insured.
JEL: K12, K15

Małgorzata Sieradzka, Public compensation and other measures to remove the continuing 
effects of an infringement of collective consumer interests
Table of contents
I.  Introduction
II.  Decisions issued in cases of practices violating collective consumer interests
III.  Additional elements of decisions issued in cases of practices infringing collective consumer 

interests and justifi cations for their application
 1. Non-publication of the decision
 2.  Submission of a single or multiple statements with the content and form specifi ed in the 

decision
IV. Public compensation as one of the means to remove the continuing effects of an infringement 

of collective consumer interests
 1. Legal basis for issuing decisions in matters of public compensation
 2.  The legal nature of public compensation
V. Proportionality and necessity in the selection of measures to remove the continuing effects of 

an infringement of collective consumer interests in order to ensure the execution of the order
VI. Summary 
Summary: The analysis of decisions issued in cases of practices violating collective consumer interests 
makes it possible to conclude that the President of the Offi ce of Competition and Consumer Protection 
(UOKIK) is increasingly ‘using’ means which are not typical repressive instruments within the mean-
ing of public competition law. Public compensation allows the competition authority to order or oblige 
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the offending entrepreneur to take specifi c (marked) actions towards consumers. These may take the 
form of a material or intangible benefi t. Public compensation is intended to remove the continuing ef-
fects of an infringement of collective consumer interests. This measure must not only be necessary to 
remove the effects of the practice, but also proportionate to the gravity and type of the infringement.
Key words: practices that violate collective consumer interests; publication order; making 
a statement; public compensation; proportionality.
JEL: K21

Katarzyna Południak-Gierz, Individual protection of consumers in the Act on Counteracting 
Unfair Market Practices and the ‘New Deal for Consumers’
Table of contents
I.  The model of consumer protection against unfair market practices in Polish and EU law
II.  The purpose of individual protection instruments
 1. Counteracting unfair market practices
 2. Protection of fi nancial interests of consumers and indirect protection of party autonomy
III. Implementation of the protective function under the Act on Counteracting Unfair Market 

Practices
 1. Claim for the removal of the effects of unfair practices
 2. Claim for damages on general terms
IV. Draft amendments to Directive 2005/29/EC – implementation of individual protection instruments
V. The postulates
Summary: Although Directive 2005/29/EC does not provide tools for individual consumer protection, 
the Polish legislator decided to introduce some, as part of the implementation process, in Article 
12 of the Act on Counteracting Unfair Market Practices. Currently, as part of the ‘New Deal for 
Consumers’ initiative, the EU legislator is also considering a revision of the Unfair Market Practices 
Directive by imposing on national legislators an obligation to provide consumers with instruments 
of individual civil law protection, including at least the right to unilaterally terminate the contract 
and the right to claim damages. The study focuses on the main doubts as to the construction of the 
current Polish regulation of individual protection mechanism and the EU proposal. The aim of the 
dogmatic analysis is to indicate a de lege ferenda solution that would enhance the achievement 
of the purpose of the directive.
Key words: unfair commercial practices; consumer; individual protection; New Deal for Consumers; 
directive 2005/29/EC.
JEL: K12, K13 

Maciej Czapliński, Aleksandra Kapnik, Future of the consumer ombudsmen. Remarks for the 
20th anniversary of the institution
Table of contents
I. Introduction
II. Today’s legal and factual situation of consumer ombudsmen 
 1. Place of a consumer ombudsman in the administrative structure of a local authority district 
 2. Role of consumer ombudsmen in the consumer protection system
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III. The future of consumer ombudsmen
 1. De lege ferenda
 2. Non-legislative tasks
 3. Reform of the system
IV. Conclusions 
Summary: The approaching 20th anniversary of the creation of a consumer ombudsman is an 
opportunity to summarize the legal bases and factual conditions for the functioning of ombudsmen in 
Poland and to ask about the future of this institution. Apart from a few cases, their competences are 
often unused in practice, primarily because of the lack of independence of the ombudsmen within 
the administrative structure of a district as well as inadequate funding of their activities. Individual 
elements of the consumer protection system, such as consumer ombudsmen, non-governmental 
organizations and ADR entities, do not cooperate with each other, do not exchange information or 
experiences. Moreover, they duplicate their tasks which leads to wasted potential and the generation 
of excessive costs. Meanwhile, the challenges of the modern economy and changes that have 
taken place in Poland over the last two decades require a reform of the system. There is need for 
new legislative solutions, which will guarantee the independence of consumer ombudsmen and 
strengthen their role in the local government, as well as organizational activities that will allow better 
separation of tasks to meet consumer needs and provide them with a high level of protection. The 
model of protection of individual consumers in Poland should be comprehensive (its elements should 
cooperate in an atmosphere of mutual trust), complementary (require the consumer to act, not 
replace it), fl exible (adapted to the needs of different consumer groups), professional (ombudsmen 
should have legal education) and enable customer migration (to a more specialized institution if it is 
not possible to provide effective help at a given level). Creating a systematic vision and consistent 
implementation of detailed solutions in cooperation with all interested partners will make it possible 
to use the institution of consumer ombudsmen to its full potential.
Key words: consumer; consumer ombudsman; system; reform; local government; district; ADR; 
OCCP; New Deal.
JEL: K23

LEGISLATION AND CASE LAW REVIEWS

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj, Overview of key legislative proposals of the European Commission 
concerning the ‘New Deal for Consumers’
Summary: The aim of this study is to analyse legislative amendments in the context of the 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European 
Economic and Social Committee ‘New Deal for Consumers’ announced by the European 
Commission on 11 April 2018. The methodology of the revision corresponds to the legislative 
amendments proposed by the Commission in particular legal acts. Presented fi rst are thus 
amendments to Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial Practices, followed by Directive 
2011/83/EU on consumer rights. A proposal of a directive on representative actions to protect 
the collective interests of consumers is discussed subsequently. The summary of the review 
assessed the most signifi cant changes from the point of view of consumers and entrepreneurs 
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in the context of the current practice of the functioning of the provisions of the amended 
legal acts.
Key words: new deal; consumer protection; unfair commercial practices; consumer rights; 
representative actions.

Elwira Macierzyńska–Franaszczyk, Digital content under European and Polish law
Summary: This paper deals with the issue of defi ning digital content in existing as well as planned 
European and national legislation. The term ‘digital content’ was defi ned for the fi rst time in EU law 
in Article 2 point 11 of Directive 2011/83/EU as ‘data which are produced and supplied in digital 
form’ – this defi nition corresponded to the postulate of technological neutrality. Similarly, a broad 
approach to digital content has been adopted under the Common European Sales Law (CESL). The 
scope of ‘digital content’ is adjusted in some legal defi nitions to the needs of a given legal act. Such 
autonomous defi nition is found in Article 4 point 43 of the Directive (EU) 2015/2366 on payment 
services in the internal market. The consequence of a widespread usage of the term ‘digital content’ 
or ‘digital services’ is its incorporation into an increasing number of legal acts. Adopting different 
scopes of multiple defi nitions of the same, rather universally understood term, although practiced in 
legislation, does not support legal transparency. Diffi culties which could arise from such practices seem 
to have been noticed by the EU legislator. The newly proposed amendments to Directive 2011/83/
EU, which constitute part of the ‘New Deal for Consumers’, aim to unify the way of defi ning ‘digital 
content’ and ‘digital services’. For this reason, as well as due to the variability of the forms of digital 
content and digital services, the creation of defi nitions departing from the common understanding, 
be it autonomous or casuistic, should be avoided on the European as well as national level.
Key words: Digital content; digital services; consumer protection law.

Katarzyna Lis-Zarrias, Consumer protection against unfair commercial practices in the light 
of the request for a preliminary ruling from the Supreme Court (Poland) – case C-628/17 
Orange Polska S.A. 
Summary: In September of 2017, the Polish Supreme Court requested a preliminary ruling from 
the CJEU on the interpretation of Article 8, in conjunction with Articles 9 and 2(j), of Directive 
2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair 
business-to-consumer commercial practices in the internal market (case number: C – 628/17 
Orange Polska S.A.). In the context of the questions referred to the CJEU, this article aims to 
draw attention to the importance of the circumstances of a given case, which have impact on 
the decision of a national court deciding on the character of business-to-consumer commercial 
practices. The assessments focus on possible consequences of certain commercial practices in 
the case of distance contracts on telecommunication services, in particular concerning trader’s 
failure of pre-contractual information. Furthermore, the article shows how a detailed analysis of 
each set of case circumstances (concerning the type of contract, its subject and means of distance 
communication used) is indispensable for the national court to assess if a given commercial 
practise qualifi es as aggressive in the meaning of Article 8 of Directive 2005/29/EC. 
Key words: distance contract on telecommunication services; aggressive commercial practises; 
undue infl uence. 
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Wojciech Janik, Mens rea as the requirement of unfairness of a commercial practice. Comment 
to the judgment of the Warsaw Court of Appeals of 8 March 2018, VII AGa 1356/18
Summary: In this article the author analyzes the judgment of the Warsaw Court of Appeals delivered 
on 8 March 2018 (VII AGa 1356/18) focusing on the principle of guilt, as the legal requirement of 
unfairness of a commercial practice. The court’s decision may be of great signifi cance as far as 
the enforcement of Directive 2005/29/EC is concerned, as it restates the traditional approach to 
unfair commercial practices, which regarded them as strict liability offences. The author is trying to 
establish whether imposing on consumers an obligation to provide evidence of a wrong intention, 
on the part of the professional, guarantees the full effectiveness of the Unfair Commercial Practices 
Directive and, in particular, if it complies with the requirement to ensure a high level of consumer 
protection, stipulated in Article 1 of the UCPD.
Key words: consumer protection; unfair commercial practices; mens rea.

Aleksandra Drożdż, Review of the decisions of the President of the Offi ce of Competition 
and Consumer Protection regarding infringements of collective consumer interests on the 
fi nancial services market in 2017
Summary: This review presents the latest decisions of the President of the Offi ce of Competition 
and Consumer Protection regarding infringements of collective consumer interests on the fi nancial 
services market. It describes the often-used practices of fi nancial institutions, which have been 
recognized by the President of the Offi ce of Competition and Consumer Protection as violating 
these interests.
Key words: Offi ce of Competition and Consumer Protection; consumer; collective consumer 
interests; fi nancial services.
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