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Konsument, internauta, pasażer, pacjent
(od redaktor numeru)

W kolejnym konsumenckim numerze iKAR chciałabym zwrócić Państwa uwagę na różno-
rodność podjętych w nim tematów. Poprzednie numery poświęcone prawu konsumenckiemu 
(zob. iKAR 2014, nr 4 oraz iKAR 2016, nr 3) obejmowały przede wszystkim artykuły poświęcone 
ogólnym przepisom konsumenckim, mającym generalnie zastosowanie do każdego konsumenta. 
Niniejszy numer został zaś zdominowany przez teksty odnoszące się do konsumenta będącego 
m.in. internautą, pasażerem czy też pacjentem. Spis treści nie jest jednak przypadkowy, lecz od-
zwierciedla coraz intensywniejsze zainteresowanie prawodawcy i orzecznictwa szczegółowymi 
aspektami prawa konsumenckiego.

I tak, aż cztery teksty dotyczą konsumenta aktywnego on-line. Agnieszka Kubiak-Cyrul 
porusza problematykę udostępniania wzorca umownego w elektronicznym obrocie konsu-
menckim, w szczególności za pomocą hiperlinku i strony internetowej. Kolejna analiza dotyczy 
trwałego nośnika, na którym przedsiębiorca obowiązany jest przekazać konsumentowi wybrane 
informacje w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub zawieranych 
na odległość (Jan Marek Szczygieł). Iga Małobęcka wskazuje na regulacje chroniące konsu-
mentów korzystających z darmowych usług platform internetowych. Zainteresowanych tema-
tyką rynku cyfrowego zachęcam do zapoznania się z recenzją książki pt. European Contract 
Law and the Digital Single Market, pod red. A. De Franceschi, napisaną przez Agnieszkę 
Jabłonowską. 

Wiele tekstów zamieszczonych na łamach tego numeru zostało poświęconych prawom pa-
sażerów, będących efektem międzynarodowej konferencji pt. Ochrona praw konsumentów na 
rynku usług transportowych, która odbyła się w grudniu 2016 r. w Toruniu. O konferencji mogą 
Państwo przeczytać w sprawozdaniu Łukasza Maszewskiego. Natomiast kwestie szczegółowe 
omawiają teksty o tzw. przemienności drogi dochodzenia roszczeń przysługujących podróżnym 
Doroty Ambrożuk, uprawnieniach podróżnego do odstąpienia od umowy przewozu oraz do jed-
nostronnej zmiany umowy Daniela Dąbrowskiego, prawach pasażerów autobusów i autokarów 
Agaty Sobusiak oraz postępowaniach grupowych w sprawach konsumenckich przeciwko prze-
woźnikom Hanny Misiak. 

O ochronie konsumenta-pacjenta piszą Małgorzata Ganczar i Marcin Szewczak. Odrębnej 
analizie został również poddany rynek energii elektrycznej (przez Monikę Przybylską) i sektor 
telekomunikacyjny (przez Katarzynę Morawską). 

Na mnogość problemów występujących w prawie konsumenckim wskazuje monografi a pod 
red. B. Gneli i K. Michałowskiej pt. Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, którą zrecen-
zowała dla iKAR-a Iwona Miedzińska oraz już czwarta konferencja konsumencka w Katowicach pn. 
„Prawa konsumenta w teorii i praktyce”, z której sprawozdanie przygotowały Monika Michońska, 
Marta Pasieka i Sylwia Zemła.



Monika Namysłowska        Konsument, internauta, pasażer, pacjent (od redaktor numeru)
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Ponieważ teksty są aktualne i poruszają wiele nowych problemów dla polskiej literatury 
przedmiotu, mam nadzieję, że ich lektura będzie dla Państwa ciekawa. I już dziś zachęcam 
do przygotowania tekstów do następnego konsumenckiego numeru iKAR-a, którego zapo-
wiedź znajdziecie Państwo na stronie http://ikar.wz.uw.edu.pl oraz https://www.facebook.com/
zeppwpia/.

dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ
Łódź, 5.05.2017 r.
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A   R   T   Y   K   U   Ł   Y

Agnieszka Kubiak-Cyrul*

Udostępnianie wzorca umownego 
w elektronicznym obrocie konsumenckim 

z perspektywy prawa unijnego i orzecznictwa TS

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Wzorzec umowny w formie elektronicznej w świetle prawa unijnego
III. Udostępnianie wzorca umownego za pośrednictwem techniki click wrapping
IV. Udostępnianie wzorca umownego za pośrednictwem strony internetowej
V. Podsumowanie

Streszczenie 
Prawie wszystkie umowy zawierane online w obrocie konsumenckim realizowane są przy wyko-
rzystaniu wzorców umownych. Ten model adhezyjnych stosunków prawnych uznać należy obec-
nie za dominujący i trudno znaleźć dla niego efektywną na masową skalę alternatywę. Nie ma 
wątpliwości co do tego, że praktyki związane z posługiwaniem się wzorcami umownymi w obrocie 
elektronicznym będą utrwalane i rozbudowywane w związku z dynamicznym rozwojem technologii 
cyfrowej. Zawieranie umów z wykorzystaniem wzorców umownych wymaga jednak poszanowania 
istniejących regulacji mających służyć ochronie słabszych uczestników obrotu elektronicznego, 
czyli konsumentów. Celem tego opracowania jest przedstawienie problematyki wykorzystywania 
wzorca umownego w elektronicznym obrocie konsumenckim w kontekście istniejącego rozbudo-
wanego obowiązku przedsiębiorcy udzielenia konsumentowi szeregu informacji przed zawarciem 
umowy, a następnie potwierdzenie jej treści na trwałym nośniku. Zagadnienie to omówione zosta-
nie z perspektywy prawa unijnego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Obejmować ono 
będzie w szczególności rozważania dotyczące dopuszczalności uznania techniki click wrapping 
oraz strony internetowej za trwały nośnik w rozumieniu konsumenckiego prawa unijnego. 

Słowa kluczowe: wzorce umowne; trwały nośnik; strona internetowa; click wrapping; hiperlink; 
konsument; obowiązki informacyjne przedsiębiorcy.

JEL: K12, K15, K24

* Doktor; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego; 
e-mail: cyrulaga@hotmail.com.
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I. Wprowadzenie
Za pośrednictwem urządzeń posiadających dostęp do sieci teleinformatycznej konsumen-

ci wielokrotnie w ciągu dnia zawierają umowy online, czasami nie zdając sobie z tego sprawy. 
Relacja o charakterze kontraktowym powstaje nie tylko wtedy, gdy konsument nabywa rzecz lub 
usługę w sklepie internetowym, lecz także, gdy uzyskuje dostęp do treści cyfrowych, przeglądając 
gazetę, sprawdzając pogodę, słuchając muzyki czy oglądając fi lm na swoim telefonie. Zgodnie 
z zasadą swobody umów i w ramach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa, transakcje dokonywane za pośrednictwem Internetu mogą przybierać różne formy. Praktyka 
pokazuje jednak, że umowy te zawierane są najczęściej w trybie ofertowym z wykorzystaniem 
bardzo rozbudowanych wzorców umownych przygotowanych przez przedsiębiorców. W rezultacie 
z zasady swobody umów w pełnym zakresie korzysta tylko jedna strona tych transakcji, tj. ta, która 
owe wzorce przygotowuje i w oparciu o nie organizuje proces zawierania i wykonywania umowy. 

W większości przypadków wzorce umowne zamieszczane bywają w odrębnych zakładkach 
na stronach www, zazwyczaj na jej dole, lub udostępniane są poprzez odesłanie do innej strony 
za pomocą hyperlinku. Zainteresowany zapoznaniem się z treścią wzorca konsument, przeglą-
dając stronę, musi z reguły sam go odnaleźć na stronie, choć bywa i tak, że przedstawiany jest 
mu wzorzec umowy w formie okienka z tekstem, który można przewijać. Zwykle o wzorcu umow-
nym dowiaduje się w czasie procedury fi nalizowania transakcji, gdy jest proszony o akceptację 
wzorca by móc przejść do następnego etapu. O tym jak powszechna jest praktyka posługiwania 
się wzorcami w obrocie elektronicznym, może świadczyć ilość wyników pojawiających się po 
wpisaniu do przeglądarki google.pl wyrażeń terms and conditions, która wynosi 1 110 000 000 
czy terms of use – 959 000 000, w porównaniu z częstotliwością występowania słowa bible, która 
wynosi zaledwie 446 000 0001. 

We wzorcach umownych na większości stron internetowych odwiedzanych przez konsumenta 
zamieszczana jest klauzula o następującej lub podobnej treści: „Korzystając w jakikolwiek sposób 
z …. (portalu, strony www, usługi itp.) użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią 
niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania”. 
W większości przypadków konsument akceptuje wzorzec, klikając w odpowiednie okienko, nie 
otwierając go nawet. Udziela on tym samym zgody o charakterze właściwie blankietowym na 
włączenie do umowy postanowień tam zawartych. 

Co więcej, nie znając treści postanowień wzorca w momencie zawarcia umowy, nie może 
też kontrolować zmian dokonywanych przez przedsiębiorcę w jego treści następujących po za-
warciu umowy. To, że konsument nie zapoznał się z treścią wzorca przed zawarciem umowy 
nie wyklucza w przypadku sporu możliwości powołania się przez przedsiębiorcę na znajdujące 
się tam postanowienia. A mogą one dotyczyć bardzo ważnych praw i obowiązków konsumenta, 
w szczególności związanych z zakresem dopuszczalnych sposobów korzystania z udostępnianych 
treści cyfrowych, z udzieleniem zgody na monitorowanie aktywności konsumenta w Internecie, na 
zbieranie danych osobowych i innych informacji go dotyczących oraz zasad ich przetwarzania. 

Potrzeba kompleksowej analizy prawnych aspektów związanych z wykorzystywaniem wzorców 
umownych w obrocie elektronicznym jest niezwykle aktualna nie tylko w Polsce, Unii Europejskiej, 

1 Według danych z dnia 23.03.2017 r.
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lecz także globalnie. Internet umożliwia bowiem zawieranie umów o transgranicznym charakterze. 
Taka kompleksowa analiza przekracza oczywiście ramy przyjęte dla tej publikacji. Celem tego 
opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów prawnych związanych z wykorzystywaniem 
wzorca umownego w elektronicznym obrocie konsumenckim. W szczególności prezentowane one 
będą w kontekście istniejącego rozbudowanego obowiązku przedsiębiorcy udzielenia konsumen-
towi szeregu informacji przed zawarciem umowy, a następnie potwierdzenie jej treści na trwałym 
nośniku. Zagadnienie to omówione zostanie z perspektywy prawa unijnego oraz orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości (dalej: TS). Obejmować ono będzie rozważania dotyczące dopusz-
czalności uznania techniki click wrapping oraz strony internetowej za trwały nośnik w rozumieniu 
konsumenckiego prawa unijnego. Problematyka ta jest niezwykle aktualna, co potwierdza niedaw-
ny wyrok TS w sprawie C-375/15 BAWAG2. Na jego podstawie można już sformułować ogólne 
zasady posługiwania się trwałym nośnikiem w elektronicznym obrocie konsumenckim. 

II. Wzorzec umowny w formie elektronicznej w świetle prawa unijnego
Wzorce umowne to dokumenty obejmujące klauzule kształtujące prawa i obowiązki w sto-

sunkach dwustronnych, przygotowane z góry przez jedną stronę, zwykle dla nieoznaczonego 
konkretnie klienta, na potrzeby nieograniczonej liczby powtarzających się transakcji, umożliwiające 
zawarcie umowy bez konieczności prowadzenia negocjacji (szerzej na ten temat: Gołaczyński, 
Górecki, Polański, Szostek i Zachariasiewicz, 2013). Znajdują one szerokie zastosowanie w obrocie 
dwustronnie profesjonalnym, a także w obrocie konsumenckim. W związku z dynamicznym roz-
wojem nowoczesnych technologii wzorce umowne stają się podstawowym elementem transakcji 
dokonywanych w elektronicznym obrocie transgranicznym. W ustawodawstwie unijnym brakuje 
ogólnej regulacji wzorców umownych, natomiast wiele aktów prawa unijnego odnosi się do wy-
branych aspektów tej problematyki.

W najszerszym zakresie wzorce umowne uregulowane są w dyrektywie 93/13/EWG3, któ-
ra wskazuje ogólne kryteria umożliwiające uznanie nienegocjowanych indywidualnie warunków 
w umowach konsumenckich za nieuczciwe. Ponadto dla funkcjonowania wzorców w obrocie kon-
sumenckim istotne znaczenie posiada także dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumen-
tów4. Wpływa ona bowiem na treść wzorców umownych stosowanych w obrocie konsumenckim, 
określając zakres informacji (art. 6 dyrektywy 2011/83/UE), które przedsiębiorcy mają obowiązek 
przekazać konsumentom przed zawarciem umowy, w umowie lub w potwierdzeniu zawarcia umo-
wy (art. 8 dyrektywy 2011/83/UE)5. Nie można także pomijać regulacji o charakterze sektorowym, 
które zawierają również przepisy dotyczące zakresu informacji przedkontraktowych oraz zasad 
ich udostępniania klientom6. 

2 Wyr. z 25.01.2017 r. w sprawie C-375/15 BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG przeciwko Verein für 
Konsumenteninformation (EU:C:2017:38).
3 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. Urz. WE 1993 L 95/29-34).
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 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 (dalej: dyrektywa 2011/83/UE) (Dz. Urz. UE L 304/64-88).
5 Szerzej na ten temat: Wytyczne DG ds. Sprawiedliwości dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE. http://ec.europa.eu/
justice/consumer-marketing/fi les/crd_guidance_pl.pdf.
6 Por. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14.01.2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów 
umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (Dz. Urz. WE 2009 L 33/10-30); Dyrektywa 2007/64/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.11.2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy  97/7/WE, 
2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz. Urz. WE 2007 L 319/1-36); 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. WE 2008 L 133/66-92); 
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Z uwagi na szeroki zakres informacji, których przekazanie konsumentowi wymagane jest 
przez ustawodawcę unijnego w obrocie elektronicznym, wzorce umowne stają się szczególnie 
użytecznym narzędziem. Jednakże w zakresie, w jakim realizują one obowiązki informacyjne 
przedsiębiorcy, konieczne jest zwrócenie uwagi na szczególną relację pomiędzy przepisami regu-
lującymi zasady inkorporacji wzorca w elektronicznym obrocie konsumenckim oraz wymaganiami 
formalnymi przekazywania konsumentom informacji wymaganych przez prawo. Sama inkorpo-
racja wzorca umownego w formie elektronicznej do umowy konsumenckiej zasadniczo wymaga 
szczególnego udostępnienia jego treści konsumentowi przed zawarciem umowy i uzyskania jego 
akceptacji (szerzej na ten temat: Wejman, 2000; Konarski, 2004; Szostek, 2004; Szczurowski, 
2005; Giaro, 2008; Lubasz, 2011; Giaro, 2014). Brakuje jednak normatywnych wskazówek, jak to 
ma wyglądać od strony technicznej. Ogólne ramy prawne w tym zakresie określone są w art. 10 
ust. 3 dyrektywy 2000/31/WE, który stanowi, że warunki umów oraz ogólne postanowienia umowne 
muszą być udostępnione usługobiorcy w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie 
(szerzej: Lubasz, 2011)7. 

Natomiast uznanie, że przedsiębiorca prawidłowo przekazał wymagane przez prawo unijne 
informacje konsumentowi wiąże się z koniecznością posłużenia się przez przedsiębiorcę tzw. trwa-
łym nośnikiem8. W przypadku umów zawieranych przez konsumenta za pośrednictwem strony 
internetowej dyrektywa 2011/83/UE wymaga bowiem w art. 8 ust. 7, żeby „przedsiębiorca dostar-
czył konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku w rozsądnym terminie po 
zawarciu umowy na odległość, a najpóźniej w chwili dostarczenia towarów lub przed rozpoczęciem 
świadczenia usługi. Potwierdzenie to obejmuje: a) wszystkie informacje, o których mowa w art. 
6 ust. 1, chyba że przedsiębiorca już dostarczył te informacje konsumentowi na trwałym nośniku 
przed zawarciem umowy na odległość (…)”9. 

Pojęcie „trwałego nośnika” defi niowane jest podobnie w różnych aktach prawa unijnego, 
co pozwala na ukształtowanie się jego jednolitej wykładni na potrzeby konsumenckiego obrotu 
elektronicznego10. Za reprezentatywną uznać można defi nicję zawartą w art. 2 pkt 10 dyrektywy 

Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.09.2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług fi nansowych na odległość oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. Urz. WE 2002 L 271/16-24); Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9.12.2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. Urz. WE 2003 L 9/3-10) (utraci moc 23.02.2018 r.); Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4.02.2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkal-
nymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz. Urz. UE 2014 L 60/34-38); Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (data transpozycji 28.02.2018 r.) (Dz. Urz. UE 2016 L  26/19-59); 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycz-
nych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady  
90/314/EWG (Dz. Urz. UE 2015 L 326/1-33) (data wejścia w życie to 1.07.2018).
  7 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8.06.2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa in-
formacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dalej: dyrektywa 2000/31/WE lub dyrektywa o handlu elektro-
nicznym) (Dz. Urz. WE 2000 L 178/1-16).
  8 Por. art. 2 h) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE; art. 3 m) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE; art. 2 f) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/65/WE. W tym przypadku ustawodawca unijny doprecyzował również kwestie związane z możliwością 
uznania strony internetowej za trwały nośnik – zob. pkt 20 motywów dyrektywt: „Trwałe nośniki informacji obejmują w szczególności dyskietki, płyty CD-
ROM, płyty DVD oraz twardy dysk komputera konsumenta, na którym przechowywana jest poczta elektroniczna, ale nie obejmują stron internetowych, 
chyba że spełniają one w pełni kryteria zawarte w defi nicji trwałego nośnika informacji”; motyw 19 oraz art. 4 pkt 18 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/17/UE; art. 2 pkt 18, art. 23 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97; art. 2 ust. 12, dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2002/92/WE.
  9 Por. Wytyczne DG ds. Sprawiedliwości dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/justice/
consumer-marketing/fi les/crd_guidance_pl.pdf, s. 41.
10 Podobnie wypowiada się ustawodawca unijny w motywie 19 dyrektywy 2014/17/UE: „Ze względu na pewność prawa unijne ramy prawne w obsza-
rze umów o kredyt związanych z nieruchomo ściami mieszkalnymi powinny być zgodne z innymi aktami prawnymi Unii i uzupełniać je, w szczególności 
w obszarach ochrony konsumenta i nadzoru ostrożno ściowego. Niektóre podstawowe defi nicje, w tym defi nicja „konsumenta” i „trwałego nośnika” oraz 
najważniejsze pojęcia stosowane w standardowych informacjach określających fi nansowe cechy charakterystyczne kredytu, w tym „całkowita kwota do 
zapłaty przez konsumenta” i „stopa oprocentowania kredytu”, powinny być zgodne z defi nicjami zawartymi w dyrektywie 2008/48/WE, aby ta sama ter-
minologia odnosiła się do tych samych faktów, niezależnie od tego, czy kredyt jest kredytem konsumenckim, czy kredytem związanym z nieruchomością 
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2011/83/UE, zgodnie z którą „trwały nośnik oznacza każde urządzenie umożliwiające konsumen-
towi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście, w sposób 
umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez okres odpowiedni do celów, jakim te 
informacje służą, i które pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej 
postaci”. W preambule dyrektywy znajdujemy także dalsze doprecyzowanie tej defi nicji poprzez 
podkreślenie szczególnej funkcji trwałego nośnika oraz wyliczenie przykładowe tego, co może 
być uznane za trwały nośnik. Zgodnie z motywem 23 dyrektywy 2011/83/UE „trwałe nośniki 
umożliwiają konsumentowi przechowywanie informacji tak długo, jak jest to dla niego konieczne 
w celu ochrony swoich interesów wynikających ze stosunków łączących go z przedsiębiorcą. 
Takie nośniki powinny obejmować w szczególności papier, pamięć USB, płyty CD-ROM, DVD, 
karty pamięci lub dyski twarde komputerów, a także pocztę elektroniczną”. Szczególnie znaczące 
jest pominięcie w tym ostatnim wyliczeniu strony internetowej oraz techniki click wrapping, które 
obecnie stanowią podstawowe sposoby komunikowania konsumentom wzorców umownych wy-
korzystywanych w obrocie elektronicznym. 

Zauważyć należy, że pojęcie trwałego nośnika, jako narzędzia komunikacji informacji w obrocie 
elektronicznym, nie występuje w aktach prawa unijnego o podstawowym znaczeniu dla handlu elek-
tronicznego. W szczególności nie posługuje się nim dyrektywa 2000/31/WE, która określa ogólne 
zasady świadczenia usług w obrocie elektronicznym, w tym treść informacji przedkontraktowych 
oraz zasady ich przekazywania11. Jak już wyżej wskazano, w regulacji tej wymaga się jedynie 
udostępnienia elektronicznych wzorców umownych w sposób umożliwiający ich przechowywanie 
i odtwarzanie. Sformułowanie to zakłada konieczność przyjęcia aktywnej roli przez usługobiorcę 
(także konsumenta) w celu pobrania wzorca i zabezpieczenia jego treści na własnym urządzeniu 
lub koncie. Stworzenie możliwości przechowywania i odtwarzania wymagane jest również w kon-
strukcji trwałego nośnika. W tym ostatnim przypadku kluczowe znaczenie ma również przekazanie 
wzorca przez przedsiębiorcę indywidualnemu konsumentowi bez konieczności podejmowania 
przez tego konsumenta jakichkolwiek czynności, w sposób gwarantujący niezmienność jego za-
wartości, dostępność przez odpowiedni okres i możliwość odtwarzania w niezmienionej postaci 
(szerzej: Kaczmarek-Templin, 2014; Kaczmarek-Templin, 2014a; Wojtaszek-Mik, 2014; Lubasz, 
2015; Lubasz, 2015a)12. 

Z uwagi na powyższe rozbieżności w zakresie uregulowania zasad przekazywania treści 
wzorca umownego w obrocie elektronicznym w zależności od tego czy usługobiorca jest konsu-
mentem, czy nie, konieczne jest określenie relacji, w jakiej pozostają względem siebie wskazane 
wyżej akty prawa konsumenckiego i dyrektywa o handlu elektronicznym. Do określania tej relacji 
znajduje zastosowanie art. 6 ust. 8 dyrektywy 2011/83/UE, w którym wyraźnie wskazano, że „je-
żeli przepis (…) dyrektywy 2000/31/WE dotyczący treści informacji i sposobu ich przekazywania 
koliduje z przepisem niniejszej dyrektywy, pierwszeństwo ma przepis niniejszej dyrektywy”13. Nie 
rozstrzyga to wprawdzie wszystkich wątpliwości, jako że zakresy tych regulacji nie do końca się 
pokrywają, a też i cele nie są tożsame, jednakże pozwala przyjąć, że skuteczne poinformowa-

mieszkalną. Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić w ramach transpozycji niniejszej dyrektywy spójność w zakresie stosowania i interpretacji 
tych podstawowych defi nicji i najważniejszych pojęć”.
11 Por. art. 10 dyrektywy 2000/31/WE.
12 Por. również wyr. SA w Warszawie z 14.10.2016 r. VI ACa 821/15 (Legalis).
13 Por. Wytyczne DG ds. Sprawiedliwości dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/justice/
consumer-marketing/fi les/crd_guidance_pl.pdf, s. 21.
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nie konsumenta o treści wzorca umownego zawierającego wskazane w przepisach informacje, 
w obrocie elektronicznym będzie wymagało podjęcia przez przedsiębiorcę dodatkowych czynności 
wykraczających poza umieszczenie wzorca na standardowej stronie internetowej. Na potwierdzenie 
tej tezy przedstawione zostaną poniżej wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. W szcze-
gólności interesujące w tym zakresie będą orzeczenia odnoszące się do udostępniania wzorca 
umownego za pośrednictwem techniki click wrapping oraz za pośrednictwem strony internetowej.

III. Udostępnianie wzorca umownego
za pośrednictwem techniki click wrapping

Problematyka związana z wymaganiami dotyczącymi dostarczania informacji konsumentom 
w obrocie elektronicznym była już kilkakrotnie przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. 
W wyroku w sprawie C-49/11 Content Services Trybunał rozstrzygał czy udostępnienie konsu-
mentowi informacji na stronie internetowej, dostępnej za pomocą przedstawionego konsumentowi 
hiperlinku przed zawarciem umowy, jest równoznaczne z dostarczeniem informacji na trwałym 
nośniku14. W celu przedstawienia problemu, z którym zmierzył się Trybunał konieczne jest przy-
wołanie stanu faktycznego w tej sprawie. 

Content Services umożliwiał konsumentom za pośrednictwem własnej strony internetowej 
ściąganie bezpłatnego oprogramowania lub płatnych próbnych wersji oprogramowania w zamian 
za opłatę abonamentową. Skorzystanie z usługi Content Services możliwe było po wypełnieniu 
przez zainteresowanych użytkowników elektronicznego formularza rejestracyjnego. Zakończenie 
procesu rejestracji wiązało się z koniecznością zaznaczenia odpowiedniego pola oznaczające-
go, że użytkownik akceptuje ogólne warunki umowne i zrzeka się prawa odstąpienia od umowy. 
Treść tych warunków umownych nie ukazywała się użytkownikom w sposób bezpośredni, mogli 
oni jednak je zobaczyć po otwarciu linku znajdującego się na stronie zawierającej formularz. Brak 
akceptacji warunków uniemożliwiał zawarcie umowy. Po zakończeniu rejestracji użytkownik otrzy-
mywał wiadomość pocztą elektroniczną zawierającą hiperlink do adresu internetowego, nazwę 
użytkownika i hasło. Wiadomość ta nie zawierała żadnej informacji na temat prawa odstąpienia 
od umowy. Informacje dotyczące tego prawa mogły być uzyskane wyłącznie za pomocą hiperlinku 
przekazanego w tej wiadomości. Oberlandesgericht Wien uznał w tej sytuacji, że nie doszło do 
prawidłowego potwierdzenia zawarcia umowy, gdyż zapoznanie się z warunkami umowy wyma-
gało kolejnego kliknięcia i odesłania do innej strony. Ponadto strona internetowa dostawcy usługi 
mogła zostać zmieniona w każdym czasie, co ostatecznie oznacza, że nie posiada ona cech 
wymaganych przez prawo w stosunku do trwałego nośnika15.

Trybunał orzekał w tej sprawie zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez obowiązującą wtedy 
dyrektywę 97/7/WE, która, podobnie jak obecnie obowiązująca dyrektywa 2011/83/UE, wymagała, 
by konsument otrzymał w formie pisemnej lub na innym trwałym, dostępnym dla niego nośniku 
potwierdzenie istotnych informacji, chyba że informacje te zostały wcześniej przekazane kon-
sumentowi przed zawarciem umowy w formie pisemnej lub na takim trwałym nośniku16. Analiza 

14 Wyr. z 5.07.2012 r. w sprawie C-49/11 Content Services Ltd. przeciwko Bundesarbeitskammer. EU:C:2012:419.
15 Zob. pkt 17–25 w wyr. z 5.07.2012 r. w sprawie C-49/11 Content Services Ltd.; Opinia Rzecznika Generalnego Paola Mengozziego przedstawiona 
w dniu 6.03.2012 r. EU:C:2012:126.
16 Por. art. 4 i art. 5 dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.05.1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość (Dz. Urz. WE 1997 L 144/19-27).
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przeprowadzona w orzeczeniu koncentrowała się na zbadaniu czy w tych okolicznościach wyma-
gane informacje zostały „przekazane” konsumentowi oraz czy konsument odpowiednie informacje 
„otrzymał”. Trybunał zwrócił uwagę, że w ramach procesu przekazywania informacji nie jest ko-
nieczne, aby ich adresat dokonał szczególnej czynności. Podobnie, do „otrzymania” potwierdzenia 
wymaganych przez prawo informacji konsumentom wystarcza bierne ich zachowanie. Natomiast 
w omawianej sprawie konsument musiał podjąć działanie w celu zapoznania się z informacjami, 
gdyż musiał otworzyć przesłany mu link. Wobec tego uznano, że jeżeli informacje zawarte na 
stronie internetowej sprzedawcy są dostępne wyłącznie za pomocą linku przekazanego konsu-
mentowi, informacje te nie są „przekazane” temu konsumentowi ani nie są „otrzymane” przez 
niego w rozumieniu dyrektywy 97/7/WE (szerzej: Kunkiel-Kryńska, 2012; Baranowska-Zając, 
2012; Wojtaszek-Mik, 2014). 

Trybunał wypowiedział się również w kwestii dopuszczalności uznania za trwały nośnik strony 
internetowej zawierającej informacje dostępne konsumentom poprzez link wskazany przez przed-
siębiorcę. Zasadniczo trwały nośnik powinien umożliwiać konsumentowi przechowywanie informa-
cji, które zostały mu przekazane przez przedsiębiorcę, w sposób gwarantujący brak zmian w ich 
zwartości, a także dostępność i możliwość ich odtworzenia w niezmienionej postaci. W omawianej 
sprawie strona internetowa sprzedawcy, do której odsyła link przekazany konsumentowi, nie po-
zwalała na przechowywanie informacji, które są do niego osobiście skierowane w taki sposób, aby 
mógł on mieć do nich dostęp i odtworzyć je w niezmienionej postaci w odpowiednio długim okresie 
z wyłączeniem możliwości późniejszej, jednostronnej zmiany ich zawartości przez sprzedawcę17. 

Wobec powyższego Trybunał orzekł, że praktyka handlowa polegająca na udostępnieniu kon-
sumentowi informacji wyłącznie za pomocą hiperlinku na stronie internetowej danego przedsiębiorcy 
nie spełnia wymogów ustanowionych w art. 5 ust. 1 dyrektywy 97/7/WE, gdyż informacje te nie są 
„przekazane” przez tego przedsiębiorcę ani nie są one „otrzymane” przez konsumenta w rozumieniu 
tego przepisu, a strona internetowa będąca przedmiotem postępowania przed sądem krajowym nie 
może być uznana za „trwały nośnik” w rozumieniu dyrektywy18. Orzeczenie to zachowuje aktualność 
także pod rządami nowej dyrektywy 2011/83/UE, co wyraźnie podkreślił Trybunał19. 

Zwrócić należy jednak uwagę, że Trybunał nie wykluczył możliwości uznania strony inter-
netowej za trwały nośnik. Stwierdził jedynie, że ta strona internetowa nie spełnia wymagań wy-
nikających z defi nicji trwałego nośnika. W kolejnych orzeczeniach TS miał okazję kontynuować 
rozważania w tym zakresie i sformułować warunki uznania strony internetowej za trwały nośnik.

IV. Udostępnianie wzorca umownego za pośrednictwem 
strony internetowej

Problematyka dopuszczalności uznania strony internetowej za trwały nośnik po raz pierwszy 
była przedmiotem orzeczenia wydanego przez Trybunał Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu (dalej: EFTA) w sprawie E-04/09 Inconsult Anstalt przeciwko Finanzmarktaufsicht20. Wydane 

17 Zob. pkt 46 i nast. w wyr. z 5.07.2012 r. w sprawie C-49/11 Content Services Ltd. przeciwko Bundesarbeitskammer. EU:C:2012:419.
18 Podobny problem, dotyczący jednakże obrotu gospodarczego, umożliwił Trybunałowi szersze omówienie techniki akceptacji wzorców umownych 
przez klikniecie (tzw. click wrapping) w świetle art. 23 ust. 2 rozporządzenia Bruksela I. Zob. wyr. w sprawie C-322/14 Jaouad El Majdoub przeciwko 
CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH. EU:C:2015:334.
19 Zob. pkt 44 w wyr. z 5.07.2012 r. w sprawie C-49/11 Content Services Ltd. przeciwko Bundesarbeitskammer. EU:C:2012:419.
20 Wyr. Trybunału EFTA z 27.01.2010 r. w sprawie E-4/09 Inconsult Anstalt oraz Urząd ds. Rynku Finansowego (Finanzmarktaufsicht). Dz. Urz. WE 
2010 C 305/16.
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zostało ono na gruncie dyrektywy 2002/92/WE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego21. 
W sentencji wskazano ogólne warunki uznania strony internetowej za trwały nośnik, które stano-
wiły także punkt odniesienia dla późniejszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. W szcze-
gólności, aby stronę internetową można było uznać za „trwały nośnik informacji” w rozumieniu 
art. 2 ust. 12 dyrektywy 2002/92/WE, musi ona umożliwiać klientowi przechowywanie informacji 
wymienionych w art. 12 przedmiotowej dyrektywy. Ponadto musi ona umożliwiać klientowi dostęp 
do tych informacji przez okres stosowny ze względu na ich cele, tj. tak długo, jak długo informacje 
te są dla klienta istotne dla ochrony jego interesów w relacji z pośrednikiem ubezpieczeniowym. 
Może to obejmować okres w czasie, którego prowadzone były negocjacje w sprawie umowy, nawet 
jeśli nie prowadziły do zawarcia umowy ubezpieczenia, okres ważności umowy ubezpieczenia 
lub, w koniecznym zakresie, okres następujący po wygaśnięciu umowy. Równocześnie strona 
internetowa musi umożliwiać przechowywanie informacji w niezmienionej formie, tj. muszą być 
one przechowywane w sposób uniemożliwiający pośrednikowi ubezpieczeniowemu jednostronną 
ich zmianę22.

Powyższe wytyczne stały się punktem wyjścia dla Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
C-375/15 BAWAG dotyczącej udostępniania informacji z zakresu usług płatniczych23. Zaznaczyć 
należy, że omawiane orzeczenie dotyczy obowiązków informacyjnych przedsiębiorców wskaza-
nych przez dyrektywę 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego24. 
W tym przypadku jednak Trybunał mógł też odnieść się bezpośrednio do treści dyrektywy, która 
nie wyklucza możliwości posługiwania się stroną internetową jako trwałym nośnikiem w celu do-
starczania informacji konsumentom. W szczególności w motywie 24 wskazano, że „informacje 
powinny być zawsze dostarczane na papierze lub innych trwałych nośnikach informacji, takich 
jak wydruki z drukarek wyciągów, dyskietki, płyty CD-ROM, DVD i twarde dyski komputerów oso-
bistych, które umożliwiają przechowywanie poczty elektronicznej, oraz strony internetowe, o ile 
strony takie umożliwiają dostęp do nich w przyszłości przez okres właściwy do celów tych infor-
macji i pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci”. 

W sprawie C-375/15 BAWAG Bank oferował swoim klientom umowy internetowej bankowości 
elektronicznej. W ogólnych warunkach umów dotyczących bankowości elektronicznej BAWAG 
wprowadził klauzulę, zgodnie z którą „powiadomienia o zmianach w umowach” będą przekazywane 
klientowi za pośrednictwem wewnętrznej skrzynki mailowej internetowego systemu bankowości 
elektronicznej. Właśnie to rozwiązanie wzbudziło jednak wątpliwości stowarzyszenia konsumen-
tów, które ostatecznie uznało, że ten sposób udostępnienia informacji nie spełnia wymogów sta-
wianych „trwałym nośnikom”. 

Z ustaleń faktycznych poczynionych w sprawie wynika, że bank wysyłał informacje prze-
znaczone dla konsumentów do ich skrzynek poczty elektronicznej znajdujących się na stronie 
internetowej bankowości elektronicznej „e-banking”. Pozostawały one tam w niezmienionej formie 
i nie były usuwane przez okres właściwy do celów informacji, dzięki czemu można było mieć w nie 
21 Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.12.2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. Urz. WE 2003 
L 9/3-10) (utraci moc 23.02.2018 r.).
22 Zob. http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/4_09_Judgment_EN.pdf, s. 18; oraz ESME’S Report on durable medium – distance marketing 
directive and markets in fi nancial instruments directive, http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/esme/durable_medium_en.pdf.
23 Wyr. z 25.01.2017 r. w sprawie C-375/15 BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG przeciwko Verein für 
Konsumenteninformation. EU:C:2017:38.
24 Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.11.2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmienia-
jąca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE, Dz. Urz. WE 2007 L 319/1-36.
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wgląd oraz odtworzyć je elektronicznie w niezmienionej postaci lub wydrukować. Konsumenci 
mogli zarządzać tymi wiadomościami, a nawet je skasować. Uznać więc można, że strona inter-
netowa umożliwiła użytkownikowi usług płatniczych przechowywanie informacji adresowanych 
osobiście do niego w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez okres właściwy 
do celów tych informacji i odtworzenie ich w niezmienionej postaci. 

Pozostało jeszcze zbadanie czy można zupełnie wykluczyć możliwość wszelkiej jednostronnej 
zmiany treści przesłanych na nią informacji przez dostawcę usług płatniczych lub innego przed-
siębiorcę, któremu powierzy się zarządzanie tą stroną. Stowarzyszenie konsumentów oceniło, 
że system bankowości elektronicznej nie daje konsumentowi pełnej kontroli nad skrzynką mailo-
wą, ponieważ BAWAG sam zarządza serwerem, na którym umieszczona jest skrzynka mailowa 
i może zablokować użytkownikom dostęp. Nie ma też gwarancji systemowych, że informacje 
przechowywane w skrzynce mailowej pozostaną niezmienione25. Ponadto Rzecznik Generalny 
zwrócił w swojej opinii uwagę, że nie można oczekiwać, że konsumenci usług płatniczych będą 
regularnie sprawdzać skrzynkę mailową w systemie bankowości elektronicznej. Nie jest to bowiem 
prywatna skrzynka mailowa, którą konsument regularnie wykorzystuje do codziennej komunikacji. 
Dlatego też informacje wysłane do skrzynki bankowej bez uprzedzenia, czy bez dodatkowego 
powiadomienia konsumenta, trudno uznać za skutecznie mu dostarczone26. Argumenty te wpły-
nęły istotnie na ostateczną decyzję Trybunału w tej sprawie. 

Trybunał orzekł, że zmiany w umowie ramowej, które dostawca usług płatniczych przekazuje 
użytkownikowi tych usług przez skrzynkę poczty elektronicznej na stronie internetowej bankowości 
elektronicznej, można uznać za dostarczone na trwałym nośniku w rozumieniu tych przepisów 
tylko wtedy, gdy zostaną spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze, strona internetowa daje temu 
użytkownikowi możliwość przechowywania informacji adresowanych osobiście do niego w sposób 
umożliwiający dostęp do nich i odtworzenie ich w niezmienionej postaci we właściwym czasie, 
bez możliwości jednostronnego wprowadzenia przez dostawcę lub przez innego przedsiębiorcę 
zmian do ich treści. Po drugie, jeżeli użytkownik usług płatniczych jest zmuszony wejść na tę stronę 
internetową, aby zapoznać się z nowymi informacjami, przekazaniu tych informacji towarzyszyć 
powinno aktywne zachowanie dostawcy usług płatniczych zmierzające do podania do wiadomości 
użytkownika istnienia i dostępności tych informacji na wskazanej stronie internetowej. Jeżeli na-
tomiast dostawca usług płatniczych nie informuje o tym użytkownika i użytkownik jest zmuszony 
sam sprawdzać stan skrzynki w poszukiwaniu nowych wiadomości, uznać należy, że informacje 
są temu użytkownikowi jedynie udostępnione w rozumieniu art. 36 ust. 1 dyrektywy 2007/64/WE. 
Nie są one mu jednak dostarczone na trwałym nośniku. 

V. Podsumowanie
Analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w zakresie odnoszącym się do pojęcia 

„trwałego nośnika” potwierdza ustalone na gruncie dyrektywy 2011/83/WE zasady dotyczące 
udostępniania konsumentowi warunków zawartej online umowy. Przede wszystkim zaakcepto-
wać należy, że samo umieszczenie informacji na stronie internetowej nie jest wystarczające do 
uznania, że przekazano wymagane informacje konsumentowi na trwałym nośniku. Istotne jest 

25 Por. pkt 48 i nast. w Opinii Rzecznika Generalnego Michała Bobeka przedstawionej w dniu 15.09.2016 r. EU:C:2016:695.
26 Por. ibidem, pkt 74 i nast. 
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bowiem to, żeby wymagane informacje nie tylko zostały konsumentowi „przekazane”, lecz także 
żeby konsument je „otrzymał” bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności (szerzej: 
Kaczmarek-Templin, 2014a; Lubasz, 2015a). Podsumowując powyższe rozważania, uznać nale-
ży, że strona internetowa może być trwałym nośnikiem, jeżeli spełnia wskazane w orzecznictwie 
TS warunki. W szczególności musi ona umożliwiać konsumentowi przechowywanie informacji 
kierowanych do niego osobiście. Ponadto musi ona umożliwiać konsumentowi dostęp do tych 
informacji tak długo, jak długo informacje te są dla niego istotne w celu ochrony jego interesów 
w relacji z przedsiębiorcą. Sposób przechowywania informacji na stronie internetowej musi zapew-
niać ochronę informacji przed jednostronną ich zmianą przez przedsiębiorcę. Ostatnim warunkiem 
jest konieczność zastosowania systemu powiadomień kierowanych do konsumenta o istnieniu 
i dostępności nowych informacji na wskazanej stronie internetowej, np. w postaci SMS lub e-maila 
wysłanego na prywatną skrzynkę elektroniczną. Posługiwanie się stroną internetową jako trwałym 
nośnikiem wymaga więc przygotowania odpowiedniej infrastruktury. 

Powyższe rozważania, wyraźnie wskazujące na możliwość wykorzystywania stron inter-
netowych w elektronicznym obrocie konsumenckim do udostępniania wzorców umownych i ko-
munikowania ich zmiany, nie ograniczają się do sektora usług bankowych i ubezpieczeniowych. 
Oczekiwać należy, że zasady sformułowane w orzecznictwie TS dotyczącym pojęcia trwałego 
nośnika wpłyną również na inne sektory konsumenckiego handlu elektronicznego. 
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Streszczenie 
Artykuł prezentuje wybrane kwestie związane z ciążącym na przedsiębiorcach obowiązkiem 
przekazania konsumentom określonych informacji na trwałym nośniku. Czynione rozważania 
koncentrują się nie tylko wokół kwestii defi nicji trwałego nośnika i cech charakterystycznych, lecz 
także wskazują rodzaje materiałów i narzędzi mogących zostać uznanymi za trwałe nośniki i jako 
takie znaleźć zastosowanie we współczesnym obrocie konsumenckim.

Słowa kluczowe: konsument; prawo do informacji; trwały nośnik.
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I. Wprowadzenie

Żyjemy w czasach, w których informacja nabiera szczególnego znaczenia. Specyfi ka za-
wieranych w obrocie konsumenckim umów sprawia, że brak informacji czy też błędne informacje 
mogą nie tylko wpływać na decyzje konsumentów o zakupie danego towaru, lecz także w znaczący 
sposób przekładają się na ich późniejszą sytuację jako stron umowy. W piśmiennictwie już dawno 
dostrzeżono problem braku równowagi między przedsiębiorcą a konsumentem, wypływający z de-
fi cytu pozyskiwanych przez konsumenta informacji (Jagielska, 2000, s. 561; Mikłaszewicz, 2008, 
s. 247). Informacja, jeśli nie zostanie w odpowiedni sposób utrwalona, może zostać bezpowrotnie 
utracona. Już w dyrektywie 97/7/WE, w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawie-
ranych na odległość, podkreślono ulotny charakter informacji przekazywanych konsumentom za 
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pomocą niektórych technologii elektronicznych1. Dlatego tak istotną rolę w przekazywaniu informacji 
w obrocie konsumenckim odgrywają trwałe nośniki. Szczególnym wyrazem wagi przykładanej do 
należytego wypełniania obowiązków informacyjnych jest przyjęcie dyrektywy   2011/83/UE w spra-
wie praw konsumentów2. Postanowienia tej dyrektywy zostały implementowane do polskiego 
porządku prawnego mocą ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: upk)3. 
Czy jednak wprowadzane zmiany legislacyjne nadążają za rozwojem technologii i pojawiającymi 
się nowymi nośnikami pretendującymi do miana „trwałych nośników”? 

II. Pojęcie i cechy charakterystyczne trwałego nośnika 
w obrocie konsumenckim

Zasadniczą rolą trwałych nośników w obrocie konsumenckim jest przekazywanie i odtwa-
rzanie informacji. Co do zasady, nośnikiem w szerokim znaczeniu może być każdy materiał lub 
urządzenie, które umożliwia przekazanie odbiorcy konkretnych informacji. W takim ujęciu noś-
nikiem może być również radio, a nawet reklama telewizyjna (Kaczmarek-Templin, 2014, s. 22), 
jednak jako pozbawione cech trwałości nie mogą one zostać uznane za nośniki trwałe. O trwałym 
nośniku (ang. durable medium, fr. support durable, niem. dauerhafter Datenträger) można mówić 
natomiast wyłącznie wówczas, gdy dany materiał lub urządzenie będzie pozwalać na utrwalenie 
przekazanej informacji w niezmienionej treści przez określony okres i jej odtworzenie. Pojęcie 
„trwałego nośnika” jest więc neutralne technologiczne, a wyłączną cechą parametryzującą trwałe 
nośniki jest umożliwienie konsumentowi przechowywania informacji tak długo, jak jest to dla niego 
konieczne w celu ochrony swoich interesów wynikających ze stosunków łączących go z przed-
siębiorcą4. Możliwość zakwalifi kowania konkretnego materiału, urządzenia lub narzędzia jako 
trwałego nośnika uwarunkowana jest zatem posiadaniem przez niego:
1) zdolności do przechowywania informacji;
2) możliwości odtworzenia przechowywanych informacji w niezmienionej formie;
3) trwałości, umożliwiającej niezakłócony dostęp do zawartych w nim treści przynajmniej przez 

czas odpowiedni, do celów, jakim zgromadzone na nim informacje służą.
Dopiero kumulatywne wystąpienie tych cech pozwala na zakwalifi kowanie danego nośnika 

jako „trwałego nośnika”. Różna może być przy tym kwalifi kacja informacji zawartych na trwałym 
nośniku. W zależności od okoliczności danej umowy przekazane w ten sposób informacje mogą 
stanowić przede wszystkim oświadczenie woli, oświadczenie wiedzy, a nawet oświadczenia 
ocenne. O ile kwestia zdolności do przechowywania informacji oraz możliwości odtworzenia 
przechowywanych informacji w niezmienionej formie są oczywiste i nie wymagają komentarza, 
o tyle kwestia wymogu określonej trwałości może budzić pewne wątpliwości. Otóż przez pojęcie 
„odpowiedniego czasu” rozumieć należy okres, w którym konsument może dochodzić roszczeń 
wobec przedsiębiorcy, a więc przede wszystkim odpowiedni okres trwania rękojmi (lub gwarancji, 

1 Por. motyw 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/7/WE z 20.05.1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawiera-
nych na odległość podkreślono ulotny charakter przekazywanych konsumentom za pomocą niektórych technologii elektronicznych informacji (Dz. Urz. 
UE L Nr 144 z 4.06.1997 r., s. 19).
2 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 L Nr 304 z 22.11.2011 r., s. 64).
3 Ustawa z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014,. poz. 827); dalej: upk.
4 Zob. motyw 24 dyrektywy 2011/83/UE.
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jeżeli udzielono jej na okres dłuższy niż okres rękojmi). W konsekwencji wątpliwe jest czy za trwa-
ły nośnik uznać można kartkę papieru z nadrukowanymi nań informacjami, jeżeli użyty do druku 
tusz wyblaknie już po upływie kilku miesięcy. Jednakże pojęcie „trwałości” nie ma charakteru bez-
względnego i nie obejmuje m.in. następczej jej utraty przez narzędzie. Taka sytuacja może mieć 
miejsce w praktyce, np. wówczas, gdy karta SIM, na której konsument przechowuje wiadomość 
SMS ulegnie zniszczeniu.

Pomimo licznych odwołań do pojęcia „trwałego nośnika”5, jego legalna defi nicja zawarta zo-
stała w zaledwie kilku aktach prawnych. Defi nicje te są jednak ze sobą spójne, co podkreślono na 
etapie procedowania nad projektem ustawy o prawach konsumenta6. Pojęcie „trwałego nośnika” 
najczęściej defi niuje się jako „materiał lub urządzenie” umożliwiające przechowywanie informa-
cji, w sposób umożliwiający do nich dostęp w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim 
te informacje służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci”7. 
W podobny sposób defi nicja „trwałego nośnika” przedstawiona została w ustawie o prawach kon-
sumenta, z tą jednak różnicą, że przedmiotem, który może zostać uznany za nośnik jest „materiał 
lub narzędzie”8. Zamiana ta – zdaniem legislatorów – miała rozwiać wątpliwości, co do uznania 
poczty elektronicznej jako trwałego nośnika9. We wszystkich defi nicjach nacisk położony został 
na możliwość przechowania i odtworzenia udostępnionej informacji. Defi nicje te parametryzują 
zatem nośnik przez pryzmat jego trwałości i zdolności do odtwarzania informacji w niezmienionej 
postaci. Nieco inny sposób zdefi niowania „trwałego nośnika” podjęto w ustawie z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o usługach płatniczych10, w której art. 2 pkt 30 spotykamy się z pojęciem „trwałego nośnika 
informacji” będącego nośnikiem umożliwiającym użytkownikowi przechowywanie adresowanych do 
niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporzą-
dzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej 
postaci. Ustawodawca nie wyjaśnia jednak czy nośnikiem tym może być urządzenie, narzędzie, 
czy materiał. Wymaga zaakcentowania, że defi nicja ta jest wynikiem implementacji postanowień 
dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego11, która to 
implementacja została oparta na zasadzie harmonizacji pełnej12. W wersji anglojęzycznej tej dy-
rektywy prawodawca europejski nie posługuje się jednak pojęciem „trwałego nośnika informacji”, 
a wyłącznie pojęciem „durable medium” oznaczającym „trwały nośnik”.

 5 Por. m.in. ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 124, poz. 1154, t.j. Dz.U. 2016, poz. 380 ze zm.); dalej: k.c.; ustawa z 22.05.2003 r. 
o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154, t.j. Dz.U. 2014, poz. 1450 ze zm.); ustawa z 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377 ze zm.); ustawa z 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
fi nansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. poz. 1348); ustawa z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844); 
rozporządzenie Ministra Finansów z 24.09.2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania fi rm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 
ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. 2012, poz. 1078, t.j. Dz.U. 2015, poz. 878 ze zm.); ustawa z dnia 
21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2016,. poz. 1920).
 6 Zob. uzasadnienie projektu ustawy o prawach konsumenta, Druk Sejmowy nr 2076, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII Kadencji, s. 5.
 7 Por. art. 5 pkt 17 ustawy z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715, t.j. Dz.U. 2014, poz. 1497 ze zm.); art. 6 pkt 5 ustawy 
z 16.09.2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230, poz. 1370); Art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego (t.j. Dz.U. 2016, poz. 555 ze zm.); art. 5 pkt 17 ustawy z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715, 
t.j. Dz.U. 2014, poz. 1497 ze zm.); art. 6 pkt 5 ustawy z 16.09.2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230, poz. 1370).
 8 W identyczny sposób „trały nośnik” defi niuje w art. 2 pkt 6 ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowych rozwiązywaniu sporów konsumenckich 
(Dz.U. 2016, poz. 1823).
 9 Zob. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Gospodarki (Nr 104) z 23.04.2014 r., Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej VII Kadencji, s. 7 i n.
10 Ustawa z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 ze zm., t.j. Dz.U. 2014, poz. 873).
11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/64/WE z dnia 13.11.2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej 
dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającej dyrektywę 97/5/WE (Dz. Urz. UE L Nr 319 z 5.12.2007 r., s. 1).
12 Harmonizacja pełna charakteryzuje się wyznaczeniem precyzyjnego zakresu regulacji, pozbawiając państwa członkowskie swobody legislacyjnej, 
co jednak ma zapewniać jednolitość standardów regulacji na obszarze całej Unii Europejskiej.
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Prawodawca europejski kategorię „trwałego nośnika” najczęściej odnosi do instrumen-
tu lub urządzenia umożliwiającego przechowywanie informacji, dostęp do nich w przyszłości 
przez okres odpowiedni do celów, jakim informacje te służą oraz ich odtwarzanie w niezmie-
nionej postaci13. Mając na uwadze dążenia do ujednolicenia prawa prywatnego w obszarze 
Unii Europejskiej, warto odnotować, że pojęcie „trwały nośnik” zostało również zdefi niowane 
w art. I. – 1:106:(3) DCFR14. Przyjęta tam defi nicja z „trwałym nośnikiem” utożsamia każdy materiał, 
na którym informacje są przechowywane w sposób umożliwiający do nich dostęp w przyszłości 
przez okres odpowiedni do celów informacji, i który pozwala na niezmienione powielanie informa-
cji (von Bar, Clive i Schulte-Nölke, 2009, s. 179). Tak szerokie zdefi niowanie „trwałego nośnika” 
z jednej strony umożliwia dostosowanie zakresu tego pojęcia do dynamicznie zmieniających się 
realiów obrotu prawnego. Z drugiej jednak, nie można nie zauważyć ryzyka, jakie za sobą niesie 
zbyt szerokie ujęcie kategorii nośników, które mogą zostać uznane za trwałe. Zawarte w aktach 
prawa krajowego i europejskiego defi nicje trwałego nośnika wprawdzie nie stanowią wprost czy 
informacja powinna zostać przekazana w całości, jednak racjonalność ustawodawcy i koniecz-
ność zapewnienia maksymalnej ochrony konsumentom pozwala przyjąć, że zakresem defi nicji 
trwałego nośnika objęta jest możliwość przekazania kompleksowej informacji. Brak technicznych 
możliwości przekazania pełnej informacji mógłby stawiać pod znakiem zapytania dopuszczalność 
zakwalifi kowania takiego narzędzia lub urządzenia jako trwały nośnik. Podane powyżej defi nicje 
„trwałego nośnika” korespondują z wymaganiami, jakie stawia art. 384 § 4 k.c., a odnoszącymi 
się do doręczenia wzorca umownego w postaci elektronicznej (Kubiak-Cyrul, 2014, s. 517).

Pojęcia „trwałego nośnika” nie można utożsamiać bezrefl eksyjnie z pojęciem „dokumentu”. 
Dopiero po zaopatrzeniu nośnika w informację, nośnik ten wraz z informacją może zostać uznany 
za dokument w świetle art. 773 k.c., o ile będzie możliwe zapoznanie się z zawartą na nim infor-
macją. Należy podkreślić, że pojęcie „dokumentu” w świetle kodeksowej defi nicji dokumentu jest 
neutralne technologicznie (Kocot, 2016, s. 7; Szostek, 2016, s. 74, 87). Ustawodawca nie narzuca 
bowiem uczestnikom obrotu prawnego żadnych obostrzeń technologicznych, pozostawiając sze-
rokie pole interpretacyjne praktyce obrotu prawnego. Językowa wykładnia przepisu art. 773 k.c. 
może prowadzić w rezultacie do prób ujmowania w pojęciu dokumentu nie tylko przedmiotów 
materialnych, ale i środków niematerialnych, jak na przykład fale dźwiękowe, sygnały świetlne. 
Tak szerokie rozumienie defi nicji dokumentu z pewnością nie odpowiada jednak roli, jaką ustawo-
dawca przewidział dla dokumentu w obrocie prawnym. Ograniczeniem technologicznej swobody 
13 Pojęcie „trwałego nośnika” zostało zdefi niowane m.in. w: art. 2 pkt f dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/65/WE z 23 września 2002 r. 
dotyczącej sprzedaży konsumentom usług fi nansowych na odległość oraz zmieniającej dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE 
i   98/27/WE (Dz. Urz. UE L Nr 271 z 9.10.2002 r., s. 16); art. 2 pkt 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/92/WE z 9.12.2002 r. w sprawie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. Urz. UE L Nr 9 z 15.01.2003 r., s. 3); art. 3 pkt m dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE 
z 23.04.2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L Nr 133 z 22.05.2008 r., s. 66); 
art. 2 pkt 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 
93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu 
Europejskiego (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011 r., s. 64); art. 4 ust. 1 pkt 62 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z 15.05.2014 r. 
w sprawie rynków instrumentów fi nansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L Nr 173 z 12.06.2014 r., 
s. 349). Do pojęcia „trwałego nośnika” prawodawca europejski odwołuję się również, aczkolwiek bez defi niowania tego pojęcia w: dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2002/65/WE z 23 września 2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług fi nansowych na odległość oraz zmieniającej
 dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. Urz. UE L Nr 271 z 9.10.2002 r., s. 16); dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2002/92/WE z 9.12.2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. Urz. UE L Nr 9 z 15.01.2003 r., s. 3); dyrektywie Komisji  2006/73/WE 
z dnia 10.08.2006 r. wprowadzającej środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów orga-
nizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefi niowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. Urz. 
UE L Nr 241 z 2.09.2006, s. 26); rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1203/2012 z 14.12.2012 r. w sprawie odrębnej sprzedaży detalicznych 
usług roamingu regulowanego wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 15.12.2012 r., s. 1).
14 Projekt Wspólnego systemu odniesień (Draft of a Common Frame of Reference) opracowany przez Grupę Badawczą nad Europejskim Kodeksem 
Cywilnym (Study Group on a European Civil Code) i „Grupę Acquis” – Europejską Grupę Badawczą dotyczącą istniejącego unijnego prawa prywatnego 
(European Research Group on Existing EC Private Law).
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i nierzadko fantazji stron stosunku prawnego nadal pozostaje pełnienie przez dokument funkcji 
dowodowej (Kotecka, 2016, s. 4). Trafnie w piśmiennictwie podkreśla się odmienność regulacji 
„dokumentu” od rozwiązań przyjętych m.in. w Niemczech poprzez niedoprecyzowanie czy nośnik 
powinien umożliwiać „przechowywanie informacji w celu jej udostępnienia w przyszłości przez 
okres odpowiedni do celów, jakim informacja ta służy oraz (...) jej odtworzenie w stanie niezmie-
nionym (...)” (Kocot, 2016, s. 8). Na nieco odmienny sposób ujęcia defi nicji dokumentu zdecydował 
się prawodawca europejski. Rezygnując z zawarcia uniwersalnej defi nicji dokumentu, za zasad-
ne uznał zdefi niowanie wyłącznie dokumentu elektronicznego. Dokumentem tym, stosownie do 
art. 3 pkt 35 rozporządzenia eIDAS15, jest każda treść przechowywana w postaci elektronicznej, 
w szczególności tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne. Defi nicja ta mieści 
się w zakresie pojęcia „dokumentu” w rozumieniu art. 773 k.c. i w odniesieniu do dokumentów 
elektronicznych ma charakter wiążący i jest bezpośrednio stosowana we wszystkich państwach 
członkowskich od dnia 1 lipca 2016 r.

III. Wybrane rodzaje trwałych nośników
Akty zarówno prawa krajowego, jak i prawa europejskiego nie zawierają zamkniętego katalogu 

urządzeń oraz materiałów mogących stanowić trwałe nośniki. Prawodawca europejski, a w ślad 
za nim krajowy zdecydowali się na jedynie przykładowe wymienienie materiałów i narzędzi, które 
mogą być uznane za trwałe nośniki. Przykładowo w dyrektywie 2011/83/UE podaje, że nośnika-
mi takimi mogą być w szczególności: papier, pamięć USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci 
lub dyski twarde komputerów, a także poczta elektroniczna16. Z kolei w motywie 20 dyrekty-
wy  2002/65/WE dotyczącej sprzedaży konsumentom usług fi nansowych na odległość podano, 
że trwałe nośniki informacji obejmują w szczególności dyskietki, płyty CD-ROM, płyty DVD oraz 
twardy dysk komputera konsumenta, na którym przechowywana jest poczta elektroniczna, ale nie 
obejmują stron internetowych, chyba że spełniają one w pełni kryteria zawarte w defi nicji trwałego 
nośnika informacji17. Wykorzystanie w komunikacji z konsumentem takich nośników, jak papier, 
płyty CD-ROM czy wiadomość SMS nie budzi większych wątpliwości, co do możliwości ich uzna-
nia za trwałe nośniki (Lubasz, 2015, s. 54; Nordhausen, 2005, s. 251; Strzelczyk, 2013, s. 190). 
Nie można jednak jednoznacznie wykluczyć, że inne materiały i narzędzia, w szczególności po-
czta elektroniczna czy strona WWW, nośnikami takimi już nie są. Prawodawca europejski starać 
się bowiem pojęcie „trwałego nośnika” defi niować w sposób elastyczny, nie wykluczając a priori 
żadnych możliwych sposobów komunikacji18.

1. Poczta elektroniczna i wewnętrzna poczta banków

Wydaje się, że w świetle zaprezentowanych dotychczas defi nicji „trwałego nośnika” nie ma 
przeszkód do uznania wywiązania się przez przedsiębiorcę z obowiązku przekazania konsu-
mentowi wymaganych prawem informacji w przypadku ich przesłania za pośrednictwem poczty 

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie identyfi kacji elektronicznej i usług zaufania w odnie-
sieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 199/93/WE (Dz. Urz. UE L Nr 257 z 28.08.2014 r., s. 73).
16 Zob. motyw 23 dyrektywy 2011/83/UE.
17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/65/WE z 23.09.2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług fi nansowych na odległość oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. Urz. UE L Nr 271 z 9.10.2002 r., s. 16).
18 Opinia rzecznika generalnego M. Bobeka w sprawie C-375/15 BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG 
przeciwko Verein für Konsumenteninformation (ECLI:EU:C:2016:695).
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elektronicznej (Lloyd, 2014, s. 430). W uzasadnieniu projektu ustawy o prawach konsumenta po-
dano, że „jakkolwiek poczta elektroniczna nie jest ani ’materiałem‘, ani ’urządzeniem‘, o których 
mowa w ww. defi nicji, to przy komunikowaniu się przy pomocy poczty elektronicznej przekazy-
wane informacje są utrwalane na trwałych nośnikach, np. na serwerze odbiorcy, co w praktyce 
oznacza, że posłużenie się pocztą elektroniczną do przekazania informacji, co do których projekt 
wymaga, aby były utrwalone na trwałym nośniku, będzie spełniać ten wymóg”19. Pojęcie poczty 
elektronicznej należy przy tym rozumieć szeroko (Szostek, 2014, s. 21), a więc także jako wia-
domości wysyłane za pośrednictwem komunikatorów, takich jak Gadu-Gadu, Skype, Messenger, 
WhatsApp czy wiadomości wysyłane za pośrednictwem kont w serwisach społecznościowych, jak 
na przykład Facebook czy MySpace. Przesłanką konieczną do zakwalifi kowania informacji prze-
słanej za pośrednictwem takiego medium jako trwały nośnik jest (poza wymogiem zapewnienia 
możliwości odtworzenia przekazanych informacji w niezmienionej formie przez czas odpowiedni 
do celów w jakich zgromadzone na nim informacje służą), by nazwa konta, z którego pochodzi 
wiadomość umożliwiała jednoznaczną identyfi kację danej osoby jako przedsiębiorcy oraz kon-
sumenta. Istotnym czynnikiem jest zagwarantowanie braku ingerencji nadawcy w przekazywaną 
informację (Czarnecka, 2016, s. 208).

Wydawać by się mogło, że przez pojęcie „poczty elektronicznej” rozumieć można również 
indywidualne konto na udostępnionej przez przedsiębiorcę przestrzeni serwerowej, na które 
przedsiębiorca przesyła informacje adresowane do konsumenta, a których nie może jednostronnie 
usunąć ani zmienić ich treści, pod warunkiem jednak zapewnienia niezakłóconego dostępu do 
zgromadzonych na nim informacji przez odpowiedni okres. W praktyce ma to znaczenie przede 
wszystkim w odniesieniu do korespondencji wewnętrznej prowadzonej przez banki z konsumen-
tami na platformach bankowości internetowej. W przypadku serwisów bankowości internetowej za 
trwały nośnik informacji można uznać taki serwis, który, co do zasady, pozwoli zachować użytkow-
nikowi adresowane do niego informacje przez dowolny czas oraz zagwarantuje brak jakiejkolwiek 
możliwości modyfi kacji przekazanych komunikatów przez właściciela serwisu. Możliwość uznania 
za trwały nośnik skrzynek odbiorczych systemów bankowości elektronicznej budzi jednak uzasad-
nione spore wątpliwości i została ona zakwestionowana m.in. przez Prezesa UOKiK20. W praktyce 
spełnienie tych wymogów przed banki może wydawać się niemożliwe. Banki posiadają bowiem 
własne serwisy transakcyjne, które są przez nie hostowane i administrowane, a w konsekwencji 
i kontrolowane. Taka sytuacja może pociągać za sobą ryzyko ingerencji w treść informacji lub ją 
usunąć. Trafnie Prezes UOKiK podkreślił, że taki sposób przekazywania informacji nie gwaran-
tuje również niezakłóconego dostępu do przekazanych informacji przynajmniej przez czas odpo-
wiedni, do celów jakim informacje te służą21. Najczęściej konsument posiada dostęp do systemu 
transakcyjnego banku, w tym udostępnionej skrzynki odbiorczej, w okresie związania umową 
z bankiem. Z chwilą zakończenia stosunku prawnego konsument traci możliwość dostępu do 
udostępnionych mu za pośrednictwem tego systemu bankowości internetowej informacji. Przyjęta 
przez Prezesa UOKiK zawężająca wykładnia pojęcia „trwałego nośnika” jest trafna. Uzależnia 
bowiem możliwość zakwalifi kowania poczty wewnętrznej systemu bankowości internetowej jako 

19 Zob. uzasadnienie projektu ustawy o prawach konsumenta, Druk Sejmowy nr 2076, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII Kadencji, s. 5.
20 Por. postanowienie Prezesa UOKiK z dnia 5.11.2015 r., nr RBG-180/2015; https://uokik.gov.pl/download.php?plik=17809 (dostęp: 28.03.2017 r.).
21 Ibidem.
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„trwałego nośnika informacji” od spełnienia przez niego cech określonych w art. 2 pkt 30 usta-
wy o usługach płatniczych. Wykładnia ta jest przy tym zbieżna z wykładnią zastosowaną przez 
TSUE. Trybunał, analizując pojęcie „trwałego nośnika informacji” użyte w dyrektywie 2007/64/WE 
w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego w kontekście pojęć „dostarczenia” 
oraz „udostępnienia” informacji stwierdził, że możliwość uznania dostarczenia użytkownikowi 
usług płatniczych informacji na trwałym nośniku przez skrzynkę poczty elektronicznej na stronie 
internetowej bankowości elektronicznej, uzależniona jest od spełnienia dwóch przesłanek. Po 
pierwsze, strona internetowa musi stwarzać użytkownikowi możliwość przechowywania infor-
macji adresowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający dostęp do nich i odtworzenie 
ich w niezmienionej postaci we właściwym okresie, bez możliwości jednostronnego wprowadze-
nia przez tego dostawcę lub przez innego przedsiębiorcę zmian do ich treści. Po drugie, jeżeli 
użytkownik usług płatniczych jest zmuszony wejść na tę stronę internetową, aby zapoznać się 
z nowymi informacjami, na dostawcy usług płatniczych ciąży obowiązek powiadomienia użyt-
kownika o istnieniu i dostępności na wskazanej stronie internetowej informacji22. W przypadku 
niespełnienia tych przesłanek może być mowa co najwyżej o udostępnieniu informacji. Odrębną 
kwestią jest natomiast to, że w praktyce w zasadzie niemożliwe będzie potraktowanie systemu 
bankowości internetowej jako „trwałego nośnika informacji”, ponieważ ten nigdy nie spełni cech, 
o których mowa w art. 2 pkt 30 ustawy o usługach płatniczych, a od których TSUE uzależnił 
możliwość uznania poczty wewnętrznej systemów bankowości elektronicznej za „trwały nośnik 
informacji”. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest traktowanie poczty elektronicznej jako składowej 
systemu transakcyjnego, nie jako trwałego nośnika informacji, ale wyłącznie jako narzędzia słu-
żącego do przekazywania trwałych nośników informacji23. Wymóg przekazania konsumentowi 
informacji na trwałym nośniku informacji w przypadku systemów transakcyjnych banku zostanie 
spełniony wówczas, gdy bank za pośrednictwem poczty wewnętrznej przekaże konsumentowi 
informację w formie pliku (np. pdf), który odbiorca może np. zapisać na własnym twardym dysku 
lub wydrukować (Gołaczyński, 2017, s. 198). Odrębną kwestią wymagającą rozważenia są skut-
ki nieodebrania przez konsumenta kierowanej do niego wiadomości z powodu „przepełnienia” 
skrzynki odbiorczej. W dobie przesyłania niezliczonej ilości informacji handlowych ryzyko takie 
jawi się jako realne. Wydaje się jednak, że w takim wypadku ryzyko niedostarczenia i nieodebra-
nia korespondencji będzie obciążać adresata, o ile system informatyczny informuje użytkownika 
o wykorzystanej pojemności skrzynki odbiorczej.

2. Wiadomość SMS i MMS

Za trwały nośnik uznać należy również wiadomości SMS oraz MMS24. Nośnik taki najczęś-
ciej wykorzystywany jest w odniesieniu do umów zawieranych na odległość. Przesłana w ten 
sposób wiadomość posiada cechy trwałego nośnika i swoim charakterem stanowi kompilację 
poczty elektronicznej oraz dysku twardego komputera. Przesyłana wiadomość kierowana jest na 

22 Wyr. w sprawie BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG przeciwko Verein für Konsumenteninformation, 
C-375/15, ECLI:EU:C:2017:38.
23 Por. Opinia rzecznika generalnego M. Bobeka w sprawie C-375/15 BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse 
AG przeciwko Verein für Konsumenteninformation (ECLI:EU:C:2016:695, pkt 57).
24 Zob. wytyczne Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie 
praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę 
Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, czerwiec 2014 r., s. 42; http://ec.europa.eu/justice/consumermarketing/fi les/
crd_guidance_pl.pdf (dostęp: 28.03.2017 r.).
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indywidualny, wskazany przez odbiorcę numer telefonu i zapisywana jest w pamięci urządzenia 
lub na karcie SIM. Konsument posiada możliwość przechowywania otrzymanych wiadomości oraz 
zachowuje dostęp do przekazanych informacji w przyszłości w niezmienionej formie. To wyłącznie 
od konsumenta zależy, przez jak długi czas zachowa wiadomość.

Z natury rzeczy właściwości techniczne takich nośników nie pozwalają jednak na przekaza-
nie konsumentowi pełnych informacji. Możliwość uznania za trwały nośnik wiadomości SMS i/lub 
MMS w konkretnej sytuacji uzależniona będzie w konsekwencji od zdolności takiego nośnika do 
przekazania minimalnego zakresu informacji. W motywie 36 dyrektywy 2011/83/UE prawodaw-
ca europejski zaakcentował konieczność dostosowania wymogów informacyjnych w przypadku 
umów zawieranych na odległość w taki sposób, by uwzględnić ograniczenia techniczne niektó-
rych nośników, takie jak ograniczenia związane z liczbą znaków na ekranie niektórych telefonów 
komórkowych lub ograniczenia czasowe dotyczące reklam telewizyjnych. W takich sytuacjach 
przedsiębiorca powinien spełnić minimalne wymogi informacyjne i odesłać konsumenta do in-
nego źródła informacji, na przykład podając bezpłatny numer telefonu lub hiperłącze do strony 
internetowej przedsiębiorcy, na której stosowne informacje są bezpośrednio udostępnione i łatwo 
dostępne. Z kolei art. 8 ust. 4 dyrektywy 2011/83/WE wskazuje na minimalny zakres informacji, 
jakie powinny zostać przekazane konsumentowi, jeżeli umowa jest zawarta przy użyciu środka 
porozumiewania się na odległość, przewidującego ograniczoną przestrzeń lub czas na przed-
stawienie informacji. Wśród informacji tych są informacje dotyczące głównych cech towarów lub 
usług, oznaczenia przedsiębiorcy, łącznej ceny, prawa do odstąpienia od umowy, czasu trwania 
umowy, a jeśli umowa została zawarta na czas nieoznaczony – warunków rozwiązania umowy, 
o których to informacjach mowa w art. 6 ust. 1 lit. a, b, e, h i o dyrektywy. Pozostałe informacje, 
o których mowa w art. 6 ust. 1, udzielane są przez przedsiębiorcę konsumentowi w odpowiedni 
sposób zgodnie z ust. 1 tego artykułu. Analogiczne rozwiązanie zostało przyjęte w ustawie o pra-
wach konsumenta w odniesieniu do środka porozumiewania się na odległość, którego właściwości 
techniczne ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedsta-
wienie. Zgodnie z art. 19 upk, przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi przed za-
warciem umowy co najmniej informacje dotyczące głównych cech świadczenia przedsiębiorcy, 
oznaczenia przedsiębiorcy, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy, czasu 
trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony – sposobu i przesłanek jej 
wypowiedzenia. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi pozostałe informacje, 
o których mowa w art. 12 ust. 1, zgodnie z art. 14 ust. 2 upk. A zatem trafnie wskazuje się na 
usankcjonowanie możliwości wykorzystywania linku, de facto niebędącego trwałym nośnikiem, do 
przekazywania wymaganych prawem informacji (Lubasz, 2015, s. 54). W konsekwencji techniczne 
ograniczenia niektórych materiałów i narzędzi, co do możliwości przekazania pełnej informacji, 
nie wpływają na zakres pojęcia „trwałego nośnika”, pozwalając na objęcie tym zakresem mate-
riałów i narzędzi o ograniczonej pojemności (Lubasz, 2015, s. 54). W związku z wykorzystaniem 
linku jako odesłania konsumenta do informacji nasuwa się pytanie o zdolność uznania za trwały 
nośnik stron internetowych.
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3. Strona WWW

Możliwość uznania strony internetowej za trwały nośnik budzi niemałe wątpliwości. W piśmien-
nictwie można spotkać się ze stanowiskiem, że publikacja wzorca na stronie WWW nie stanowi 
jego doręczenia nawet w znaczeniu funkcjonalnym (Wejman, 2000, s. 52). Prawodawca europejski 
zdaje się jednak dopuszczać możliwość uznania za trwałe nośniki strony internetowe. Jak bowiem 
stanowi w motywie 20 dyrektywy 2002/65/WE, trwałe nośniki informacji nie obejmują stron inter-
netowych, chyba że te spełniają w pełni kryteria zawarte w defi nicji trwałego nośnika informacji.

Kwestia uznania stron internetowych za trwałe nośniki informacji była przedmiotem zain tereso-
wania TSUE. Zdaniem Trybunału, za trwały nośnik w rozumieniu art. 5 ust. 1  dyrektywy 97/7/WE 
nie może zostać uznana strona internetowa, w przypadku której zawarte na niej informacje są 
dostępne konsumentom wyłącznie za pośrednictwem linku przekazanego przez sprzedawcę25. 
Przedstawiając swoje stanowisko Trybunał odwołał się do poglądu prawnego zawartego w wyroku 
Trybunału Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) z dnia 27 stycznia 2010 r.26, 
który stwierdził, że strona internetowa może zostać uznana za trwały nośnik, o ile umożliwia kon-
sumentowi przechowywanie informacji w niezmienionej formie w sposób pozwalający na dostęp 
do tych informacji przez okres stosowny ze względu na ich cele (Lubasz, 2015, s. 51). Trybunał 
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), orzekając w kwestii kwalifi kacji danej 
strony za trwały nośnik, kierował się między innymi wytycznymi przedstawionymi w raporcie Grupy 
Ekspertów ds. Europejskich Rynków Papierów Wartościowych (ESME)27. W raporcie tym wyra-
żono pogląd, że strona internetowa może – przy spełnieniu określonych warunków – odgrywać 
rolę trwałego nośnika informacji. Wskazano przy tym, że strony internetowe mogą pełnić dwojaką 
funkcję: po pierwsze, mogą stanowić portal służący przekazywaniu informacji na trwałym nośniku 
(np. pliku w określonym formacie), a po drugie, same mogą stanowić trwały nośnik informacji.

Powyższe rozważania prowadzą do konstatacji, że możliwość uznania danej strony za trwały 
nośnik każdorazowo wymaga rozpatrzenia pod względem posiadania przed daną stronę cech 
charakterystycznych dla trwałego nośnika, a przede wszystkim czy zaprezentowane w ten sposób 
informacje pozwalają konsumentowi na ich utrwalenie w inny sposób (Kocot, 2004, s. 246; Szostek, 
2005, s. 161; Tziva, 2016, s. 180). Za trały nośnik w tym kontekście uznać można na przykład plik 
formatu pdf, w którym zapisano wszelkie informacje i jest on dostępny do pobrania przez kon-
sumenta na stronie internetowej najpóźniej z momentem fi nalizowania transakcji (Czech, 2013). 
Należy mieć jednak na uwadze, że obowiązek przekazania informacji na trwałym nośniku obciąża 
przedsiębiorcę, a zatem nie można wymagać od konsumenta konieczności podejmowania daleko 
idących czynności zmierzających do utrwalenia wyświetlanych na stronie internetowej informacji.

Szczególne wątpliwości budzi możliwość przekazania informacji na trwałym nośniku, w for-
mie odnośnika do strony internetowej zawierającej informację. Komisja Europejska wprawdzie 
wyraziła pogląd, że przekazanie linku do strony internetowej może zostać uznane za spełnienie 
wymogu przekazania informacji na trwałym nośniku28. Stanowisko to jednak nie wydaje się pra-
widłowe. Link do strony internetowej sam w sobie nie może stanowić trwałego nośnika. Stanowi 

25 Wyr. w sprawie Content Services Ltd przeciwko Bundesarbeitskammer, C-49/11, ECLI:EU:C:2012:419, pkt 46.
26 Wyr. w sprawie, Inconsult Anstalt ca. Finanzmarktaufsicht, E-4/09, Dz. Urz. UE. C Nr 305 z 11.11.2010 r., s. 16.
27 ESME’s report on durable medium – Distance Marketing Directive and Markets in Financial Instruments directive. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/
internal_market/securities/docs/esme/durable_medium_en.pdf (dostęp: 28.03.2017 r.).
28 Zob. http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=legislation.showIssue&issueId=481&browse=true&questionId=38 (dostęp: 28.03.2017 r.).
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on jedynie, co najwyżej narzędzie umożliwiające przekazywanie trwałego nośnika, np. pliku 
w formacie PDF możliwego do pobrania z określonej strony internetowej lub bliżej nieokreślonej 
przestrzeni wirtualnej, np. „chmury”.

IV. Skutki niedopełnienia obowiązku przekazania informacji 
na trwałym nośniku

Istota nałożonego na przedsiębiorcę obowiązku sprowadza się nie tylko do zapewnienia 
konsumentowi dostępu do pełnej, a zarazem zrozumiałej informacji, lecz także stanowi gwarancję 
niezmienności i trwałości przekazywanych informacji, co ma ułatwiać ewentualne postępowanie 
dowodowe. Omawiając pojęcie trwałego nośnika i rolę, jaką odgrywa w obrocie konsumenckim, 
nie sposób wobec tego nie wspomnieć o skutkach naruszenia obowiązku przekazania konsu-
mentowi informacji na „trwałym nośniku”. Skutki te mogą się między sobą różnić w zależności 
od rodzaju stosunku prawnego, którego stroną jest konsument. Jednak niewywiązanie się przez 
przedsiębiorcę z tego obowiązku może pociągać za sobą konsekwencje nie tylko dla przedsię-
biorcy, lecz także konsumenta. Podkreślić jednak należy, że samo w sobie nie będzie skutkować 
nieważnością umowy (Bar, 2014, s. 106). Może jednak dawać konsumentowi uprawnienie do 
odstąpienia od umowy. Może to mieć miejsce m.in. w sytuacji niedopełnienia przez przedsiębior-
cę obowiązków określonych w art. 39 ust. 1–3 upk w odniesieniu do umów dotyczących usług 
fi nansowych zawieranych na odległość. Wówczas konsument, zgodnie z art. 41 upk, ma prawo 
odstąpić od umowy w każdym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów należnych przed-
siębiorcy. Istotne jest zatem samo doręczenie konsumentowi „trwałego nośnika” zawierającego 
informacje. Bez znaczenia pozostaje natomiast okoliczność czy konsument rzeczywiście zapoznał 
się z przekazanymi informacjami. Ustawodawca polski zdecydował się bowiem na przyjęcie teorii 
doręczenia. Stosownie do art. 61 k.c. wystarczające jest, iż konsument miał faktyczną możliwość, 
by zapoznać się z treścią przekazanej informacji. Należy jednak podkreślić, iż w takim wypad-
ku chodzi o realną, a nie tylko potencjalną możliwość zapoznania się przez adresata z treścią 
oświadczenia29. Ciężar dowodu przekazania konsumentowi wymaganych prawem informacji na 
trwałym nośniku spoczywa na przedsiębiorcy30. Przekazanie konsumentowi informacji na trwałym 
nośniku wywołuje bowiem skutek ad probationem. W konsekwencji zaniechanie tego obowiązku 
zasadniczo powinno pociągać za sobą zastosowanie per analogiam art. 74 k.c. O ile konsument 
w sporze z przedsiębiorcą, w celu wykazania między innymi faktu zawarcia umowy, może żą-
dać przeprowadzenia dowodu zarówno ze świadków, jak i przesłuchania stron, a żądanie to jest 
dla sądu wiążące (art. 74 § 2 i 3 k.c.), o tyle przedsiębiorca w celu wykazania faktu przekazania 
informacji na trwałym nośniku może wnosić o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków lub 
przesłuchania stron tylko w sytuacji, gdy na powyższe wyrażą zgodę obie strony sporu albo fakt 
dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu (art. 74 § 2 k.c.). 
Rozwiązanie to zasadnie umożliwia konsumentom zwalczanie działania nierzetelnych przedsię-
biorców nieprzekazujących informacji na trwałym nośniku. W praktyce jednak najczęściej przed-
siębiorcy starają się odebrać od konsumenta oświadczenie o otrzymaniu wymaganych prawem 

29 Tak SA w Warszawie w wyr. z 12.08.2015 r., VI ACa 1080/14, LEX nr 1843175.
30 Por. wyr. SN z 17.12.1996 r., I CKU 45/96, OSNC 1997/6-7/76.
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informacji na trwałym nośniku. Praktykę taką można uznać za dopuszczalną, o ile rzeczywiście 
konsument otrzymał trwały nośnik informacją.

Naruszenie przez przedsiębiorcę obowiązku przekazania informacji na trwałym nośniku może 
pociągać za sobą dalekosiężne skutki. Szczególnym tego przykładem może być niedopełnienie 
obowiązku przekazania prospektu informacyjnego, o którym mowa w art. 18 ustawy o ochronie 
praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Istota tej regulacji sprowadza się 
do zapewnienia zgodności informacji zawartych w prospekcie z umową. Prospekt informacyjny 
zawiera m.in. istotne informacje dotyczące konkretnego lokalu mieszkalnego lub domu jednoro-
dzinnego i wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej (Czech, 2013, 
s. 353). Niezgodność rzeczywiście wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzin-
nego z informacjami i danymi zawartymi w prospekcie informacyjnym może stanowić podstawę 
roszczeń konsumenta przeciwko deweloperowi. W takiej sytuacji konsument, który nie dysponuje 
prospektem utrwalonym na trwałym nośniku, może znaleźć się w niewątpliwie gorszej sytuacji 
procesowej i dowodowej niż przedsiębiorca.

Skutki naruszenia obowiązku przekazania informacji na trwałym nośniku wynikające z posta-
nowień ustawy o prawach konsumenta są nie mniej istotne. Jednym ze skutków niewywiązania 
się przez przedsiębiorcę z obowiązku przekazania na trwałym nośniku informacji dotyczących 
opłat dodatkowych lub innych kosztów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 upk, lub kosztów 
zwrotu rzeczy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 10 upk jest, stosownie do art. 23 upk, zwol-
nienie konsumenta z obowiązku ponoszenia tych opłat i kosztów. Jeżeli natomiast zaniechanie 
przedsiębiorcy będzie dotyczyć obowiązku poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od 
umowy, wówczas zgodnie z art. 29 ust. 1 upk prawo to wygaśnie po upływie 12 miesięcy od dnia 
upływu terminu, o którym mowa w art. 27 upk. Ustawa w art. 29 ust. 2 stwarza jednak możliwość 
dopełnienia uchybionego obowiązku. Wówczas, jeżeli konsument został poinformowany przez 
przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, 
termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji 
o tym prawie. Zaniechanie udzielenia informacji na trwałym nośniku o przysługującym upraw-
nieniu do odstąpienia od umowy przerzuca także na przedsiębiorcę ryzyko poniesienia kosztów 
zmniejszenia wartości rzeczy związanych z korzystaniem z niej przez konsumenta. Warto przy 
tym zauważyć, że stosownie do art. 36 pkt 1 lit. a upk, konsument nie ponosi kosztów świadcze-
nia usług, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej w przypadku, gdy nie są one ofero-
wane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej, za czas do odstąpienia 
od umowy, jeżeli przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy 
i skutkach jego wykonania. 

Z perspektywy przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym31 zaniechanie bądź niewłaściwe wykonanie przez przedsiębiorcę nałożo-
nych na niego obowiązków informacyjnych może zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową. 
W takim wypadku, zgodnie z art. 12 tej ustawy, konsument, którego interes został zagrożony lub 
naruszony, może żądać:
1) zaniechania tej praktyki;
2) usunięcia skutków tej praktyki;

31 Ustawa z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 3).
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3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej 
formie;

4) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważ-
nienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsię-
biorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;

5) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspiera-
niem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.
Niezależnie od powyższego zaniechanie przez przedsiębiorcę obowiązku wynikającego 

z art. 21 upk może w określonych sytuacjach zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe inte-
resy konsumentów, a to zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów32, a w konsekwencji nałożenia kary pieniężnej przez Prezesa UOKiK.

V. Konkluzje
Swobodne, a zarazem racjonalne podejmowanie przez konsumentów decyzji zakupu kon-

kretnego towaru lub usługi wymaga poznania rynku i uzyskania rzetelnych informacji o produkcie 
lub usłudze oraz prawach i obowiązkach z nimi związanych. Konsumenci mają prawo oczekiwać, 
że przekazywane im informacje będą konkretne i przejrzyste. Nie wystarczy jednak samo przeka-
zanie informacji w dowolnej formie. Koniecznym jest, aby przekazana informacja była dostępna 
przez dłuższy czas po zawarciu umowy. Cóż bowiem konsumentowi po informacji przekazanej na 
papierze, z którego tusz wyblaknie po miesiącu przechowywania. Wymóg przekazania informacji 
na trwałym nośniku jest kolejnym krokiem do poprawy sytuacji konsumentów i wyrównywania ich 
szans w stosunkach z przedsiębiorcami. Przyjmowane rozwiązania legislacyjne, zarówno w skali 
europejskiej, jak i prawa krajowego, nie usunęły jednak dotychczasowych wątpliwości interpre-
tacyjnych związanych z defi niowaniem pojęcia „trwałego nośnika” oraz materiałów, które mogę 
funkcję tę pełnić, w tym w szczególności kwalifi kacji jako trwały nośnik rozwiązań niematerialnych, 
takich jak strony internetowe czy poczta elektroniczna. Wydaje się, że aktualne pozostają podno-
szone w piśmiennictwie dylematy związane z próbą pogodzenia potrzeby ochrony konsumentów, 
a rozwojem nowych technologii (Bech Serrat, 2012, s. 72).

Szerokie defi niowanie trwałego nośnika, nie ograniczając go wyłącznie do klasycznych noś-
ników materiałów i narzędzi, takich jak papier czy płyty CD-ROM może wydawać się z pozoru 
pożądane. Poczynione w niniejszym opracowaniu rozważania prowadzą jednak do wniosku, że 
wykładnia pojęcia „trwałego nośnika” nadal powinna przebiegać w sposób zawężający. Nie można 
nie zauważyć ryzyka, jakie za sobą niesie zbyt szerokie ujęcie kategorii nośników, które mogą 
zostać uznane za trwałe. W pogoni za rozwojem nowoczesnych technologii i pojawianiem się 
nowych materiałów, które mogą być w przyszłości uznane za trwałe nośniki, nie można bowiem 
tracić celu, jakiemu ma służyć przekazanie informacji na „trwałym nośniku”. Należy mieć na uwa-
dze, że cechy trwałego nośnika, a więc możliwość przechowywania informacji i jej odtworzenia 
w niezmienionej postaci przez określony okres, służą realizacji celów ochronnych konsumenta 
jako niewątpliwie słabszej strony w relacjach z przedsiębiorcą.

32 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2015, poz. 184 ze zm.).
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I. Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach coraz więcej towarów i usług oferowanych jest za darmo (Gal 

i Rubinfeld, 2015, s. 1; Evans, 2013, s. 1). Praktyka taka wydaje się mieć szczególne znaczenie 
w środowisku internetowym. Platformy internetowe, takie jak Google, Facebook, Linkedin, Twitter 
czy Amazon, powszechnie udostępniają konsumentom darmowe treści i nieodpłatne usługi. Do 
tego typu usług należą m.in. poczta internetowa, mapy czy wyszukiwarka (np. Google), przystępna 
platforma zakupu produktów przez Internet (np. Amazon), portale społecznościowe umożliwiające 
w szczególności utrzymywanie kontaktu ze znajomymi (np. Facebook), rozwijanie sieci kontaktów 
biznesowych (np. Linkedin) czy tworzenie własnych wpisów i śledzenie wiadomości innych użyt-
kowników (np. Twitter). Każda z tych platform oferuje konsumentom darmowe usługi, zazwyczaj 
o bardzo dobrej jakości, które stale są udoskonalane i dopasowywane do preferencji użytkowników. 

Wskazane usługi oferowane przez platformy internetowe są jednak tylko pozornie darmowe – 
konsument płaci bowiem za korzystanie z nich swoimi danymi, które ogłoszone zostały już przez 
wielu nową walutą Internetu (zob. np. Vestager, 2016; Europejski Inspektor Ochrony Danych, 2014a, 
s. 6, 10, a także swoją uwagą (Evans, 2013, s. 1–2; Newman, 2014, s. 152). Wyrażając zgodę na 
korzystanie z popularnych serwisów, czy to poprzez założenie konta i akceptację regulaminów, 
czy też poprzez akceptację plików cookie i wchodząc na daną stronę internetową, konsument1, 
często nieświadomie, zgadza się na masowe przetwarzanie swoich danych osobowych2 przez 
platformy internetowe i ich dalsze wykorzystanie (także w celach komercyjnych)3. Głównym źród-
łem dochodu takich darmowych platform internetowych są najczęściej reklamy ukierunkowane 
(targeted advertising4) (Gal i Rubinfeld, 2015, s. 2), w przypadku których dane użytkowników są 
kluczowym wkładem (Shelanski, 2013, s. 1680)5.

Problem takich pozornie darmowych usług polega na tym, że konsumenci, którzy z nich ko-
rzystają i w zamian wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, nie są często 
świadomi konsekwencji takiej zgody lub wprowadzani są w błąd, co do rzeczywistego zakresu 
takiego przetwarzania i podmiotów do niego uprawnionych. 

1 Coraz częściej wskazuje się, że trafniejszym określeniem konsumenta w cyberprzestrzeni jest prosument – konsument bowiem już nie tylko konsu-
muje informacje, lecz także, poprzez swoją aktywność w sieci, produkuje je (prosumer – produce and consume). Zob. Europejski Inspektor Ochrony 
Danych, 2014, s. 2.
2 Na potrzeby artykułu dane konsumenta należy rozumieć jako jego dane osobowe. Pojęcie „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfi kowanej lub możliwej do zidentyfi kowania osoby fi zycznej. Osoba możliwa do zidentyfi kowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpo-
średnio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfi kacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fi zyczną, 
fi zjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Natomiast przez pojęcie „przetwarzanie danych osobowych” rozumie się 
każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych za pomocą środków zautomatyzowanych lub innych, jak np. gromadzenie, 
rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfi kacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, 
rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie. Zob. art. 2 lit. a i b dyrektywy 
95/46/WE PE i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych (Dz. Urz. WE 1995 L 281/31). 
3 Zob. Regulamin Facebook, pkt. 9. Pozyskano z: https://www.facebook.com/legal/terms/update: Użytkownik zezwala nam na używanie swojego imienia 
i nazwiska, zdjęcia profi lowego, treści i informacji w połączeniu z udostępnianymi lub ulepszanymi przez nas treściami komercyjnymi, sponsorowanymi 
lub podobnymi (takimi jak marki, które użytkownik lubi). Przykładowo oznacza to, że użytkownik zezwala fi rmie lub innemu podmiotowi na płacenie nam 
za wyświetlanie jego imienia i nazwiska i/lub zdjęcia profi lowego wraz z treściami i informacjami bez wypłaty wynagrodzenia użytkownikowi.
4 Facebook na podstawie danych zgromadzonych na temat swoich użytkowników tworzy ich profi le. Reklamodawca, który zgłasza się do Facebooka 
w celu promocji swoich produktów czy usług, zaznacza do jakiej grupy odbiorców chce dotrzeć (ze względu na zainteresowania, wiek, lokalizacji itp.). 
Facebook, posiadając takie informacje, wyświetla jego reklamy osobom, które z największym prawdopodobieństwem będą zainteresowane jego pro-
duktami, usługami i celami działalności. Na podobnych zasadach działają usługi Google czy Amazon skierowane do reklamodawców. Zob. informacje 
dotyczące funkcjonowania reklam na Facebooku (https://www.facebook.com/about/ads/), Google (https://www.google.pl/ads/) oraz Amazon (https://
advertising.amazon.com). 
5 Przykładowo, w swoich sprawozdaniach rocznych Facebook, Inc. (będący jednocześnie właścicielem serwisu Instagram i WhatsApp) oraz Google 
wskazują, że niemalże wszystkie ich dochody pochodzą ze sprzedaży miejsc reklamowych reklamodawcom. Zob. Facebook Inc. Annual Report 2015, 
s. 5, pozyskano z: https://s21.q4cdn.com/399680738/fi les/doc_fi nancials/annual_reports/2015-Annual-Report.pdf, oraz Alphabet Inc. and Google Inc. 
Annual Report 2015, s. 2, pozyskano z: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000165204416000012/goog10-k2015.htm#sE6CD9F65F0AA
8AE3CD60CA518A030F8A. 
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Co więcej, platformy internetowe oferują swoje usługi na zasadzie take-it-or-leave-it (Costa-Cabral 
i Lynskey, 2017, s. 12), zgodnie z którą konsument albo musi zaakceptować wszystkie postano-
wienia umowy lub regulaminu, albo w ogóle nie będzie mógł korzystać z usługi6. Tym samym, 
skoro w  relacji z platformami internetowymi konsument pozbawiony jest prawa negocjacji posta-
nowień umowy lub regulaminu, można uznać, że jest on słabszą stroną takiej transakcji, a umowa 
łącząca go z przedsiębiorcą internetowym ma charakter adhezyjny (Zagrobelny, 2016; Bednarek, 
2013, s. 596).

Przed przystąpieniem do analizy prawnej zagadnienia należy podkreślić, że błędem jest 
myślenie, że konsument w relacji z internetowymi gigantami jest wyzyskiwany i nie dostaje nic 
w zamian. Wręcz przeciwnie, konsument również odnosi korzyści z takiej transakcji7. W zamian 
za swoje dane konsument bezpłatnie korzysta z wysokiej jakości usługi (np. poczty elektronicz-
nej), która jednak nie jest darmowa dla oferującej ją platformy. Musiała ona bowiem zainwestować 
własne środki w zaprojektowanie i udostępnienie, np. aplikacji, i ponosi stałe koszty związane 
z jej obsługą i funkcjonowaniem. Ponadto, zbierane dane8 umożliwiają platformom udoskonalanie 
oferowanych przez nich produktów i usług, oferowanie nowych rozwiązań oraz podejmowanie 
innowacji, które ostatecznie przynoszą korzyści konsumentom (Shelanski, 2013, s. 1680, 1689; 
zob. także: Autorité de la Concurrence and Bundeskartellamt, 2016, s. 9-10).

Choć można zastanawiać się nad ekwiwalentnością świadczeń obu stron takiej transakcji9, 
wydaje się jednak, że źródła problemu należy raczej upatrywać w asymetrii informacyjnej między 
przedsiębiorcą internetowym a konsumentem, a także w takim formułowaniu regulaminów i zasad 
przetwarzania danych, które mogą wprowadzać konsumenta w błąd co do ich istotnych elementów, 
w szczególności rzeczywistego zakresu przetwarzania danych i podmiotów do niego uprawnionych, 
konsekwencji dla konsumenta, a także faktycznej odpłatności takiej usługi (dalej: praktyki platform 
internetowych)10. Pomimo iż ze względu na koszty ponoszone przez przedsiębiorcę internetowego 
odpłatność może wydawać się uzasadniona, powinna ona wynikać bezpośrednio z regulaminu 
czy warunków świadczenia usług, a tak, co do zasady, nie jest. O ile przedsiębiorca internetowy, 
jako silniejsza strona umowy, ma pełną wiedzę co do wszystkich elementów takiej umowy, o tyle 
konsument, jako strona słabsza, takiej wiedzy może nie posiadać. Sprawę dodatkowo komplikuje 
fakt, że konsument rzadko jest świadomy wartości swoich danych oraz tego, co niesie za sobą 
zgoda wyrażona w regulaminach czy politykach prywatności platform internetowych i najczęściej 
automatycznie akceptuje wszystkie pojawiające się formularze. 

Pierwsza część artykułu poświęcona jest możliwym kwalifi kacjom prawnym wskazanych 
praktyk platform internetowych oraz analizie prawnych metod ochrony konsumenta przed takimi 

 6 Częstą praktyką jest również postanowienie dotyczące wprowadzania zmian do polityk prywatności i zastrzeżenie, że dalsze korzystanie z serwisu jest 
równoznaczne z akceptacją zmienionych warunków. Zob. np. Polityka prywatności Google (Jeśli użytkownik nie akceptuje zmodyfi kowanych warunków 
Usługi, musi przestać z niej korzystać); Polityka ochrony prywatności Linkedin, pkt 4.3 (Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące zmian 
wprowadzonych w naszych warunkach i chce zaprzestać korzystania z naszych Usług, może on zamknąć swoje konto(-a)); Regulamin Facebook, pkt 
13 (Dalsze korzystanie z Usług Facebooka po otrzymaniu powiadomienia o zmianach dotyczących naszych regulaminów i zasad jest równoznaczne 
z akceptacją zmienionych warunków).
 7 Zasadne wydaje się stwierdzenie, że relacja wiążąca konsumenta z platformą internetową ma charakter transakcji dwustronnej.
 8 Platformy internetowe przetwarzają różnego rodzaju dane (osobowe i inne, niepozwalające na zidentyfi kowanie osoby fi zycznej). Ze względu na 
obowiązujące regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, co do zasady jedynie przetwarzanie danych osobowych może okazać się problema-
tyczne. Zob. także: Autorité de la Concurrence and Bundeskartellamt, 2016, s. 5–7.
 9 Dokładne określenie wartości konkretnych danych użytkownika z jednej strony i jednostkowej wartości danej usługi oferowanej przez platformę 
z drugiej, może się jednak okazać w praktyce utrudnione. 
10 Należy przy tym zastrzec, że odpłatność po stronie konsumenta ma charakter niepieniężny i przybiera formę zgody na przetwarzanie i dalsze udo-
stępnianie danych osobowych oraz poświęcenie uwagi reklamom ukierunkowanym.
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praktykami. Wskazano możliwe rozwiązania prawne, dostępne na gruncie prawa polskiego, w tym 
prawa ochrony konsumentów, danych osobowych oraz konkurencji11. W celu zobrazowania różno-
rodnych możliwości podejścia do omawianych praktyk przywołane zostały przykłady postępowań 
prowadzonych przez urzędy ochrony konsumentów, konkurencji oraz danych osobowych wybra-
nych państw członkowskich. W drugiej części artykułu podjęto próbę oceny dotychczasowego 
podejścia do omawianych praktyk platform internetowych i przedstawiono alternatywne rozwią-
zanie oparte na współpracy krajowych i unijnych urzędów i instytucji. 

II. Prawne możliwości ochrony konsumenta 
przed praktykami platform internetowych

W związku z faktem, że skala omawianych praktyk platform internetowych staje się coraz 
większa pojawia się pytanie, w jaki sposób krajowe i europejskie instytucje powinny przeciwdziałać 
naruszeniom praw konsumentów w tym zakresie. Znamienną cechą takiej praktyki jest, że może 
ona zostać uznana za naruszenie prawa ochrony danych osobowych (w szczególności zasad 
przetwarzania danych), prawa ochrony konsumentów (jako praktyka wprowadzająca w błąd), 
a nawet prawa ochrony konkurencji (jako nadużycie pozycji dominującej). W dalszej kolejności 
omówiono pokrótce możliwe kwalifi kacje prawne wspomnianych praktyk na gruncie każdej z tych 
dziedzin prawa i wskazano wybrane instrumenty prawne, które mogłyby zostać wykorzystane 
w celu zapewnienia konsumentom odpowiedniej ochrony przed potencjalnie bezprawnymi prak-
tykami platform internetowych oraz zwrócono uwagę na praktyczne problemy, które mogą się 
pojawić podczas ich stosowania12. 

W celu zilustrowania różnorodnych możliwości kwalifi kacji prawnej omawianych praktyk, 
odwołano się do postępowań wszczętych przeciwko Facebookowi odpowiednio przez francuski 
urząd ochrony danych osobowych (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), 
polski UOKiK, działający w kompetencji organu ochrony konsumentów oraz niemiecki urząd an-
tymonopolowy (Bundeskartellamt). 

1. Prawo ochrony konsumentów 

Omawiane praktyki platform internetowych w zakresie, w jakim wprowadzają konsumenta 
w błąd i nie informują go rzetelnie o wszystkich elementach transakcji, w szczególności jej od-
płatności i tego, co dzieje się z jego danymi po zawarciu umowy, mogą budzić wątpliwości przede 
wszystkim z punktu widzenia prawa ochrony konsumentów. 

Po pierwsze, platformy internetowe mogą naruszać obowiązki informacyjne względem konsu-
mentów nałożone ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dalej: upk)13. W założeniu 
obowiązki informacyjne nakładane na przedsiębiorców mają zniwelować istniejącą asymetrię infor-
macyjną pomiędzy stronami umowy (Łętowska, 1999, s. 128) i umożliwić konsumentom podjęcie 
świadomej i swobodnej decyzji o zawarciu umowy, która odpowiada ich rzeczywistym potrzebom 
(Skory, 2014, s. 203). Od przedsiębiorcy wymaga się posługiwania pojęciami jednoznacznymi, 
11 Należy jednak wskazać, że wszystkie trzy dziedziny prawa są zharmonizowane w drodze dyrektyw i rozporządzeń na poziomie unijnym. W dalszej 
części artykułu przywołane zostały odpowiednie przepisy prawa UE. 
12 Ze względu na ograniczone ramy artykułu skoncentrowano się wyłącznie na wybranych aspektach i rozwiązaniach prawnych dostępnych na gruncie 
prawa ochrony konsumentów, danych osobowych i konkurencji. 
13 Ustawa z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) stanowi implementację dyrektywy PE i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. 
w sprawie praw konsumentów (Dz. Urz. UE 2007 L 304/64).



36 Iga Małobęcka            Prawna ochrona konsumenta w sieci na przykładzie zagadnienia darmowych usług platform internetowych

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 3(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.6.3

niebudzącymi wątpliwości u przeciętego konsumenta, co do ich znaczenia (Kaczmarek-Templin, 
2014, s. 74) i unikania słów, które mogą być rozumiane wieloznacznie (Świerczyński, 2015, 
s. 142). SOKiK podkreślił również, że informacje udzielone konsumentowi powinny być wyraźne 
i bezpośrednie, gdyż dzięki temu konsument ma możliwość dokonania świadomej decyzji przy 
nabywaniu towarów i usług, a niedostarczenie konsumentom istotnych informacji o oferowanym 
produkcie lub usłudze prowadzi do wypaczenia ich decyzji rynkowych14.

Ze względu na fakt, że umowa między konsumentem a platformą internetową zawierana 
jest przy wykorzystaniu techniki porozumiewania się na odległość, jaką jest Internet (Mlostoń-
Olszewska, 2015, s. 90), można zakwalifi kować ją jako umowę zawieraną na odległość15. Tym 
samym, zgodnie z art. 12 upk, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się 
umową powinien on zostać w sposób jasny i zrozumiały poinformowany m.in. o głównych cechach 
świadczenia, a także łącznej cenie za świadczenie16. Ze względu na specyfi kę umów zawiera-
nych między konsumentem a platformą internetową wydaje się, że wyżej wskazane informacje 
powinny być zawarte w regulaminach, warunkach świadczenia usług lub politykach prywatności, 
które konsument musi zaakceptować, aby móc korzystać z usług danej platformy.

W praktyce jednak postanowienia takich dokumentów stosowanych przez platformy inter-
netowe sformułowane są często w sposób nieczytelny i dwuznaczny. Analiza regulaminów i po-
lityk prywatności wybranych popularnych platform internetowych (Google, Facebook, Linkedin, 
Instagram, Amazon)17 prowadzi do wniosku, że choć początkowo wydają się one nieskompliko-
wane i przystępne, użyte w nich niejednoznaczne sformułowania mogą w gruncie rzeczy pozwo-
lić platformom na ich dowolną interpretację i w zasadzie nieograniczone wykorzystanie danych 
osobowych swoich użytkowników18. 

Przykładowo, polityki prywatności każdej z tych platform umożliwiają udostępnienie danych 
użytkowników podmiotom stowarzyszonym (Google, Linkedin, Amazon), podmiotom powiązanym 
(Instagram), podmiotom należącym do Facebooka czy partnerom zewnętrznym (Facebook) bez 
dokładnego określenia co kryje się pod tymi pojęciami. Udostępnianie danych takim podmiotom 
może mieć miejsce np. „jeśli jest to uzasadnione i niezbędne dla dostarczenia usług”19 lub „w za-
kresie, w jakim są im one potrzebne do dostarczania usług”20. Regulaminy platform interneto-
wych mogą zawierać również inne niejasne postanowienia, np. dotyczące zgody na udzielenie 
bezwarunkowej licencji na wykorzystanie materiałów użytkownika21. Ponadto, żaden z wyżej 

14 Wyr. SOKiK z 22.07.2009 r., XVII Ama 26/09.
15 Art. 2 pkt 1 upk defi niuje umowę zawartą na odległość jako umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów 
na odległość, bez jednoczesnej fi zycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na 
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
16 Art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 upk. 
17 Polityka prywatności Google. Pozyskano z: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/#access). Zasady wykorzystania danych Facebook. 
Pozyskano z: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Polityka ochrony prywatności Linkedin. Pozyskano z: https://www.linkedin.com/legal/
privacy-policy?_l=pl_PL. Zasady ochrony prywatności Instagram. Pozyskano z: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388. Amazon 
Privacy Notice. Pozyskano z: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496. 
18 Zob. np. Regulamin serwisu Facebook, pkt 9: Użytkownik zezwala nam na używanie swojego imienia i nazwiska, zdjęcia profi lowego, treści i in-
formacji w połączeniu z udostępnianymi lub ulepszanymi przez nas treściami komercyjnymi, sponsorowanymi lub podobnymi (takimi jak marki, które 
użytkownik lubi). Przykładowo oznacza to, że użytkownik zezwala fi rmie lub innemu podmiotowi na płacenie nam za wyświetlanie jego imienia i nazwiska 
i/lub zdjęcia profi lowego wraz z treściami i informacjami bez wypłaty wynagrodzenia użytkownikowi. 
19 Zob. Polityka ochrony prywatności Linkedin, pkt 2.3.
20 Zob. Zasady ochrony prywatności Instagram.
21 Przesyłając, wgrywając, dostarczając, zapisując, przechowując, wysyłając lub odbierając materiały do lub za pośrednictwem Usług, użytkownik 
udziela fi rmie Google (i jej współpracownikom) ważnej na całym świecie licencji na wykorzystywanie, udostępnianie, przechowywanie, reprodukowanie, 
modyfi kowanie, przesyłanie, publikowanie, publiczne prezentowanie i wyświetlanie oraz rozpowszechnianie tych materiałów, a także na tworzenie na 
ich podstawie opracowań. (…) Licencja pozostanie w mocy nawet wówczas, gdy użytkownik przestanie korzystać z Usług. Zob. Warunki korzystania 
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wskazanych dokumentów nie wspomina, że oferowane usługi są w zasadzie płatne, tj. wymagają 
również spełnienia świadczenia przez konsumenta-użytkownika22. 

Wydaje się zatem, że lektura wskazanych postanowień regulaminów i polityk prywatności 
nie pozwoliłaby konsumentowi na precyzyjne określenie głównych cech transakcji, w tym jej rze-
czywistej ceny, oraz podmiotów faktycznie uprawnionych do przetwarzania jego danych. Z tego 
względu można stwierdzić, że platformy internetowe nie informują konsumenta-użytkownika 
w sposób jasny i rzetelny o wszystkich cechach świadczenia i  tym samym naruszają ustawowe 
obowiązki informacyjne. 

Po drugie, praktyki platform internetowych polegające na nieinformowaniu w rzetelny sposób 
konsumenta o wszystkich elementach umowy można także zakwalifi kować jako nieuczciwą prak-
tykę rynkową23 w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym (dalej: upnpr)24. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności 
praktykę rynkową wprowadzającą w błąd, czyli działanie (lub zaniechanie), które w jakikolwiek 
sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji doty-
czącej umowy, której inaczej by nie podjął25. 

Omawiane praktyki wprowadzają konsumenta w błąd co do rzeczywistych cech usługi, 
w szczególności rzeczywistego świadczenia po stronie konsumenta (tj. zapłaty swoimi danymi 
i zwykle także uwagą zwróconą na reklamy ukierunkowane). Platformy internetowe w swoich 
regulaminach często pomijają również inne istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsu-
mentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy, co tym samym może powodować podjęcie przez 
konsumenta decyzji dotyczącej akceptacji regulaminów, której inaczej by nie podjął. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że udowodnienie26, że konsument, mając pełną świado-
mość co do swojego świadczenia, nie podjąłby decyzji o zawarciu umowy z platformą internetową 
może nastręczać pewnych trudności. Przede wszystkim, konsumenci różnie mogą cenić swoją 
prywatność i dane osobowe (Manne i Sperry, 2015, s. 5). Z tego powodu trudno jednoznacznie 
stwierdzić, że, znając wszystkie elementy transakcji (w tym zagrożenia dla swojej prywatności), 
konsument zrezygnowałby z korzystania z usługi27. Można jednak domniemywać, że konsument 
posiadający odpowiednią wiedzę na temat ceny, którą musi zapłacić za taką pozornie darmową 
usługę, nie skorzystałby z niej lub skorzystał w sposób bardziej rozważny (Shelanski, 2013, s. 1688).

z usług Google. Pozyskano z: https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/terms/regional.html. Nie jest przy tym jasne, co kryje się pod pojęciem materiałów 
użytkownika, a także współpracowników fi rmy Google. 
22 Wręcz przeciwnie, Google i Facebook wskazują nawet wyraźnie, że świadczone przez nich usługi są bezpłatne. Zob. Zasady wykorzystania danych 
Facebook oraz Warunki korzystania z usług Google. 
23 Zgodnie z art. 4 upnpr, praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi 
obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej 
produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.
24 Ustawa z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206) stanowiąca implementację dyrektywy 
2005/29/WE z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku 
wewnętrznym (Dz. Urz. UE 2005 L 149/22).
25 Art. 5 i 6 upnpr. 
26 Uznanie danej praktyki za nieuczciwą praktykę rynkową wymaga udowodnienia: a) popełnienia określonego czynu w postaci działania lub zaniechania, 
b) popełnienia tego czynu w relacjach B2C, c) sprzeczności tego czynu z prawem lub dobrymi obyczajami, d) istotnego zniekształcenia lub możliwości 
zniekształcenia zachowania przeciętnego konsumenta względem produktu. Zob. Michalak, 2008.
27 Jak wskazują badania, większość konsumentów ceni swoją prywatność mniej niż inne właściwości produktu ,takie jak cena. Przykładowo, zobacze-
nie ukierunkowanej reklamy (poprzedzającej np. dostęp do gazety internetowej) stanowi o wiele mniejszą „cenę” w oczach większości użytkowników 
niż zapłata nawet kilku centów miesięcznie za identyczną usługę pozbawioną reklam. Zob. np. Beresford, Kü bler I Preibusch, 2012, s. 25–27; Connelly, 
Khalil i  Liu, 2007.
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Tego typu praktyka może zostać również uznana za naruszenie zbiorowych interesów kon-
sumentów sprzeczne z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów28, 
w zakresie w jakim narusza obowiązek udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej 
informacji (art. 24 ust. 2 pkt 2 uokik) lub stanowi nieuczciwą praktykę rynkową (art. 24 ust. 2 
pkt 3 uokik). Zakwalifi kowanie wskazanej praktyki jako naruszenia zbiorowych interesów konsu-
mentów wymagałoby przede wszystkim udowodnienia, że działania przedsiębiorcy internetowego 
są bezprawne (sprzeczne z prawem) i godzą w zbiorowe interesy konsumentów (Mią sik, 2014, 
s. 753–760; Sieradzka, 2014, s. 577, 579–586). 

Pojęcie zbiorowego interesu konsumentów powinno być rozumiane przy tym jako interes, 
który nie jest ani prawem podmiotowym, ani innym indywidualnym interesem, ale jest interesem 
pewnej zbiorowości (grupy), nie stanowi on jednak sumy indywidualnych interesów osób przyna-
leżnych do tej zbiorowości29. Jak wskazano wyżej, praktyki platform internetowych mogą naruszać 
ustawowe obowiązki informacyjne, a także wypełniać znamiona nieuczciwej praktyki rynkowej 
wprowadzającej konsumenta w błąd, i tym samym spełniają przesłankę bezprawności praktyki. 
Uwzględniając przy tym, że takie potencjalnie bezprawne praktyki są zwykle skierowane do nie-
określonej liczby odbiorców usługi, można stwierdzić, że tego typu praktyka może zostać uznana 
za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. 

Możliwość przeciwdziałania omawianym praktykom platform internetowych przy wykorzystaniu 
instrumentów prawnych przewidzianych w prawie ochrony konsumentów ukazuje postępowanie 
wyjaśniające wszczęte w sprawie spółki Facebook Ireland Ltd. w styczniu 2017 r. przez Prezesa 
UOKiK, działającego w tym zakresie jako organ ochrony konsumentów. Jak wynika z komunikatu 
prasowego, celem postępowania jest ocena zasad zbierania i udostępniania danych użytkowni-
ków, znajdujących się w regulaminach i wzorcach umów dostępnych na stronie facebook.com. 
Zdaniem Prezesa UOKiK, nieścisłe sformułowania tam zawarte mogą bowiem powodować, że 
konsument może nie wiedzieć jakie dane o nim zostaną zebrane, jak długo będą przechowywane 
i komu dokładnie mogą być przekazane30.

2. Prawo ochrony danych osobowych

Praktyka platform internetowych polegająca na oferowaniu darmowych usług w zamian 
za wyrażenie zgody przez konsumenta-użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych 
może zostać uznana także za naruszenie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (dalej: uodo)31. 

28 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Pojęcie zbiorowego interesu konsumentów wprowa-
dzono do prawa polskiego w drodze implementacji dyrektywy 98/27/WE PE i Rady z 19.05.1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk 
w celu ochrony interesów konsumentów, a następnie dyrektywy PE i Rady 2009/22/WE z 23.04.2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych 
praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Dz. Urz. UE 2009 L 110/30).
29 Postanowienie SN z 19.05.2010 r., I CZ 121/09. Ani ustawa, ani dyrektywa 2009/22/WE nie defi niują dokładnie pojęcia „zbiorowego interesu konsu-
mentów” i ograniczają się do stwierdzenia, że zbiorowym interesem konsumentów nie jest, odpowiednio, suma indywidualnych interesów konsumentów 
(art. 24 ust. 3 uokik), a także kumulacja interesów jednostek, które ucierpiały na skutek szkodliwej praktyki (motyw 3 dyrektywy 2009/22/WE). Pojęcie 
to zostało jednak doprecyzowane w decyzjach Prezesa UOKiK, w wyrokach sądowych oraz doktrynie. Szerzej o pojęciu zbiorowych interesów konsu-
mentów i przegląd literatury na ten temat: Sieradzka, 2012, s. 24–33; Wesołowska, 2014, s. 90–102.
30 Zgodnie z komunikatem prasowym, wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudziły postanowienia, które niejednoznacznie określają sposób korzystania 
z gromadzonych danych użytkowników oraz procedurę ich udostępniania innym podmiotom, a także szeroki i nieokreślony katalog gromadzonych infor-
macji (postanowienia dotyczące zbierania „różnych informacji” na temat użytkownika, „przez uzasadniony czas”, które następnie mogą być przekazane 
„fi rmom będącym częścią Facebooka”). Zob. komunikat prasowy dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12799. 
31 Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.) stanowi implementację dyrektywy 95/46/WE PE 
i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. 
WE 1995 L 281/31).
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Konsument, chcąc skorzystać z darmowych usług oferowanych przez platformy interneto-
we, musi zaakceptować regulaminy i polityki prywatności takich platform oraz wyrazić zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i przez podmioty tam wskazane32. Podstawą 
prawną, na jakiej odbywa się przetwarzanie danych osobowych w przypadku platform interneto-
wych, jest zatem zgoda udzielona przez konsumenta-użytkownika33. 

Zgodnie z uodo, zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli 
o innej treści i powinna dotyczyć konkretnego celu przetwarzania (art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 
pkt 5 uodo). Co więcej, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi mieć charakter wyraźny, 
a jej wszystkie aspekty muszą być jasne dla osoby udzielającej zgody w chwili jej wyrażania34. 
Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych powinna w sposób niebudzący wątpliwości 
określać, w jakim celu, w jakim zakresie i przez kogo dane osobowe będą przetwarzane, a oso-
ba, której dane dotyczą, musi zostać poinformowana o znanych w czasie udzielania informacji 
lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych (art. 24 ust. 1 
pkt 2 uodo) (Barta, 2016). 

Odmiennie od wskazanych zasad przetwarzania danych zwykłych uregulowane zostało prze-
twarzanie danych wrażliwych oraz ich ochrona35. Zasadą w tym przypadku jest zakaz przetwa-
rzania takich danych, a art. 27 ust. 2 uodo określa zamknięty katalog wyjątków od tego zakazu. 
Niezależnie od odmiennego statusu i szczególnej ochrony danych wrażliwych (Barta, 2016a), 
niektóre platformy internetowe przetwarzają takie dane bez wyraźnego poinformowania o tym 
swoich użytkowników36. Żaden z badanych regulaminów i żadna z polityk prywatności nie wspo-
mina bowiem o przetwarzaniu danych wrażliwych37. 

Na podstawie analizy wyżej przywołanych polityk prywatności i zasad przetwarzania danych 
wskazanych platform internetowych należy poczynić kilka uwag na temat przestrzegania zasad 
przetwarzania danych przez platformy internetowe. Jak zostało wspomniane, treści zgód i regu-
laminów stosowanych przez platformy internetowe sformułowane są często w sposób nieczytelny 
i dwuznaczny. W efekcie konsument, nawet po przeczytaniu wskazanych dokumentów, może nie 
mieć świadomości jaki jest cel, zakres oraz podmioty uprawnione do przetwarzania jego danych 
albo że w ogóle wyraził na nie zgodę. 

32 Jak zostało wskazane wcześniej, konsument nie ma możliwości ograniczenia zakresu takiego przetwarzania, ani wpływu na inne postanowienia 
takich dokumentów.
33 Na gruncie uodo istnieje pięć podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, jednak jedynie zgoda (art. 23 ust. 1 pkt 1 uodo) wydaje się 
adekwatna w tym zakresie. W szczególności, przetwarzanie danych w tak szerokim zakresie, jak ma to miejsce w przypadku platform internetowych, 
nie wydaje się niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, konieczne do realizacji umowy, nie-
zbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, ani niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych 
celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych (por. art. 23 ust. 2–5 uodo). 
34 Wyr. NSA z dnia 4.04.2003 r., II SA 2135/02. 
35 Zgodnie z defi nicją zawartą w artykule 27 ust. 1 uodo, dane wrażliwe to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub fi lozofi czne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, 
nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępo-
waniu sądowym lub administracyjnym.
36 Przykładowo, Facebook, bazując na aktywności danego użytkownikach i jego „polubieniach”, jest w stanie ustalić jego poglądy polityczne, przeko-
nania religijne lub fi lozofi czne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową. uodo Zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) zakaz ten nie obowiązuje, jeżeli 
osoba, której dane dotyczą, udzieliła wyraźnej zgody na ich przetwarzanie Zob. Opinia 15/2011 w sprawie defi nicji zgody Grupy Roboczej ds. Ochrony 
Osób Fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, s. 27. 
37 Za wyjątek od zakazu przetwarzania danych wrażliwych mogłaby być uznana zgoda osoby, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
danych wrażliwych zgoda taka musi być udzielona na piśmie. Inaczej wymóg zgody sformułowany jest natomiast w dyrektywie 95/46/WE, która w art. 8 
ust. 2 lit. a) stanowi, że zakaz ten nie obowiązuje, jeżeli osoba, której dane dotyczą, udzieliła wyraźnej zgody na ich przetwarzanie. Wydaje się przy tym, 
że zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych w przypadku omawianych praktyk nie ma wyraźnego charakteru. Zob. Opinia 15/2011 w sprawie defi nicji 
zgody Grupy Roboczej ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, s. 27.
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Co więcej, należy także podkreślić, że większość użytkowników automatycznie akceptuje 
wszelkie regulaminy i ich zmiany38, a popularność serwisu i stale rosnąca liczba użytkowników 
zdaje się jednocześnie upewniać konsumenta w przekonaniu, że serwis jest rzetelny i można 
mu zaufać. Wydaje się zatem, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana przez 
konsumenta poprzez akceptację regulaminów i polityk prywatności jest daleka od świadomego 
podjęcia decyzji.

Częstą praktyką wśród platform internetowych są także sformułowania dotyczące wykorzy-
stania danych użytkowników w przyszłości39. Zgodnie z uodo, zgoda użytkownika może obejmo-
wać również przetwarzanie danych w przyszłości, jednak tylko w przypadku, gdy nie zmienia się 
cel przetwarzania. Niejasne sformułowania zawarte w postanowieniach regulaminów (dotyczące 
np. wykorzystania danych celem udoskonalenia usługi czy ulepszenia doświadczeń użytkownika) 
mogą jednak w praktyce pozwalać platformom na dowolne wykorzystanie danych użytkowników 
w przyszłości. W ten sposób tego typu zgoda przypomina bardziej blankietową zgodę na prze-
twarzanie danych w jakichkolwiek przyszłych celach, co przeczy wymogowi konkretności zgody40.

Podsumowując, zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana przez konsumenta 
w relacji z platformami internetowymi może nie spełniać stawianych jej wymogów. W szcze-
gólności, zgoda taka nie wydaje się „dobrowolna”, „konkretna”, „jednoznaczna”, „wyraźna” ani 
„świadoma”41. Powyższe uwagi mogą prowadzić do wniosku, że zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych wyrażana przez konsumenta w relacji z platformami internetowymi może być uznana 
za nieważną, a przetwarzanie danych na takiej podstawie za niedopuszczalne. 

Na podjęcie działań przeciwko spółce Facebook, która stosuje tego typu praktyki, zdecydował 
się francuski urząd ochrony danych osobowych (Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés), który w lutym 2016 r. wystosował wezwanie do Facebooka, aby zaprzestał on praktyk 
niezgodnych z francuskim prawem ochrony danych osobowych42. Facebook miał dopuścić się 
naruszenia obowiązujących przepisów poprzez m.in. zbieranie danych na temat orientacji sek-
sualnej, poglądów politycznych i religijnych (danych wrażliwych) bez wyraźnej zgody użytkowni-
ków Facebooka, nieudostępnienie możliwości niewyrażenia zgody (opt-out) przez użytkowania 
na profi lowanie do celów reklamowych, a także zbieranie danych na temat aktywności innych 
użytkowników Internetu, niemających konta na Facebooku i niezwiązanych z platformą żadnymi 
umowami43. 

Należy jednak wskazać, że organy ochrony danych osobowych nie posiadają, jak dotąd, 
odpowiednich instrumentów prawnych, które pozwoliłyby im na skuteczne przeciwdziałanie na-
ruszeniom prawa ochrony danych osobowych przez zagraniczne spółki, mające swoją siedzibę 
38 Jak wskazano wyżej, dalsze korzystanie z usługi po zmianie regulaminu w przypadku niektórych platform uważane jest za równoznaczne z jego 
akceptacją. 
39 Zob. np. Polityka Prywatności Google: Dane zbierane za pośrednictwem wszystkich naszych usług służą do udostępniania, utrzymywania, ochrony 
i udoskonalania ich w celu tworzenia nowych usług, a także ochrony fi rmy Google i jej użytkowników, albo Zasady przetwarzania danych Facebook: 
Używamy też informacji, które zbieramy, aby oferować różnego rodzaju ułatwienia i propozycje. (…)Dzięki temu możemy oceniać i ulepszać istniejące 
produkty i usługi (…).
40 Jak wskazuje Grupa Robocza Art. 29, aby zgoda była konkretna, musi być zrozumiała: powinna wyraźnie i precyzyjnie odnosić się do zakresu oraz 
konsekwencji przetwarzania danych. Nie może ona odnosić się do otwartego zbioru czynności przetwarzania. Zob. Opinia 15/2011 w sprawie defi nicji 
zgody Grupy Roboczej ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, s. 18. 
41 Por. art. 2 lit. f) oraz art. 7 lit. a) dyrektywy 95/46/WE. Zob. także Opinia 15/2011 w sprawie defi nicji zgody Grupy Roboczej art. Ochrony Osób 
Fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, s. 37–38.
42 Zob. informacja dostępna pod adresem: https://www.cnil.fr/en/french-data-protection-authority-publicly-issues-formal-notice-facebook-comply-
-french-data. 
43 Podobne zarzuty przeciwko Facebookowi podniósł belgijski urząd ochrony danych osobowych – Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Zob. informacja dostępna pod adresem: https://www.privacycommission.be/en/news/judgment-facebook-case. 
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najczęściej poza terytorium UE. Aktualnie obowiązujący zakres terytorialny stosowania unijnych 
i krajowych przepisów (art. 4 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE oraz art. 3 ust. 2 uodo) formalnie ogra-
nicza możliwość przeciwdziałania przedmiotowym praktykom przez krajowe organy ochrony 
danych osobowych44.

Sytuacja ta ulegnie zmianie wraz z wejściem w życie w maju 2018 r. ogólnego rozporzą-
dzenia o ochronie danych45 (dalej: RODO), które rozszerza terytorialny zakres zastosowania 
unijnych zasad prawa ochrony danych osobowych46 oraz przyznaje krajowym organom ochrony 
danych osobowych nowe, szersze kompetencje, w tym do nakładania znaczących kar fi nanso-
wych (w wysokości nawet do 20 mln euro albo do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu 
z poprzedniego roku obrotowego danego przedsiębiorstwa)47.

3. Prawo ochrony konkurencji

Pod pewnymi warunkami omawiane praktyki mogą być także uznane za nadużycie pozycji 
dominującej (Zob. np. Graef, 2016, s. 15–17) w rozumieniu art. 102 TFUE48 lub art. 9 uokik. 

Przede wszystkim, stosowanie przez platformy internetowe postanowień regulaminów i polityk 
prywatności, które wprowadzają konsumenta w błąd, co do odpłatności usługi i zakresu przetwa-
rzania jego danych, mogłoby stanowić nadużycie w rozumieniu art. 9 ust. 2 pkt 6 uokik. W tym 
przypadku nadużycie polegałoby na narzuceniu konsumentom uciążliwych warunków umów przez 
platformę internetową, które przynoszą jej nieuzasadnione korzyści.

Ponadto, wskazuje się, że skoro dane osobowe stanowią rodzaj waluty, która zastępuje cenę 
w środowisku internetowym, to nieograniczone gromadzenie takich danych przez platformy inter-
netowe można byłoby zakwalifi kować jako narzucenie konsumentom nadmiernie wygórowanych 
cen (Graef, 2016, s. 14; Autorité de la Concurrence and Bundeskartellamt, 2016, s. 25) (art. 9 
ust. 2 pkt 1 uokik). Udowodnienie takiej tezy wiązałoby się w praktyce z pewnymi trudnościami 
(Monopolkommission, 2015, par. 326, 329). W szczególności, wymagałoby to określenia wartości 
poszczególnych danych osobowych użytkowników oraz wartości usług, a tym samym rozważenia 
kwestii ekwiwalentności świadczeń obu stron49. 

44 Choć formalnie mogłoby się wydać, że globalne platformy internetowe – administratorzy danych, którzy przetwarzają dane osobowe obywa-
teli państw członkowskich, lecz nie prowadzą działalności gospodarczej w UE, nie podlegają unijnym przepisom o ochronie danych osobowych (tak 
zob. Czerniawski, 2015, s. 6), to postrzeganie to zmieniło się po wyr. TSUE w sprawie C-131/12, Google Spain (wyr. TSUE z 13.05.2014 r. w sprawie 
C-131/12, Google Spain SL i Google Inc. p. Agencia Españ ola de Protecció n de Datos (AEPD) i Mario Costeja Gonzá lez) oraz C-230/14, Weltimmo 
(wyr. TSUE z 1.10.2015 r. w sprawie C-230/14, Weltimmo s.r.o. p. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). Na oba wyroki powołał 
się GIODO w decyzji nakazującej spółce Facebook Poland sp. z o.o. usunięcie danych polskiego obywatela z portalu społecznościowego Facebook 
(DOLiS/DEC -50/16).
45 Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 2016 L 119/1).
46 Zgodnie z art. 3, RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez jednostkę organiza-
cyjną administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii, niezależnie od tego czy przetwarzanie odbywa się w Unii, a także do przetwarzania danych 
osobowych osób, których dane dotyczą, przebywających w Unii przez administratora lub podmiot przetwarzający niemających jednostek organizacyjnych 
w Unii, jeżeli czynności przetwarzania wiążą się z: a) oferowaniem towarów lub usług takim osobom, których dane dotyczą, w Unii – niezależnie od tego, 
czy wymaga się od tych osób zapłaty; lub b) monitorowaniem ich zachowania, o ile do zachowania tego dochodzi w Unii.
47 Art. 83 ust. 4 i 5 RODO. 
48 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2012 C 326/47).
49 O ile możliwe jest określenie wartości podstawowych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, e-mail, adres, czy telefon, bazując na ofertach 
brokerów baz danych, o tyle wydaje się, że wartości danych dotyczących preferencji konsumenta, jego zainteresowań i aktualnych potrzeb, tak łatwo 
ustalić nie można. Wynika to m.in. z faktu, że takie dane z czasem mogą ulec zmianie lub dezaktualizacji. Mogą one zatem stracić swoją wartość, je-
żeli nie są wykorzystane w odpowiednim czasie (time-value of data). Wydaje się jednocześnie, że właśnie dane tego drugiego rodzaju są najbardziej 
wartościowe dla platform internetowych, których głównym źródłem dochodu są, co do zasady, reklamy ukierunkowane (aby reklama ukierunkowana 
była efektywna i zachęciła konsumenta do dokonania zakupu, musi odpowiadać jego aktualnym potrzebom). Zob. OECD Competition Committee, 
2016, s. 7. 
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W obu przypadkach potencjalne naruszenie mogłoby polegać na wykorzystaniu konsumen-
tów i stanowiłoby tzw. praktykę eksploatacyjną (Bernatt, Jurkowska-Gomułka i Skoczny, 2014, 
s. 1012–1018; Skoczny i Szwedziak-Bork, 2014, s. 438–439)50.

Jednym z niezbędnych warunków do stwierdzenia naruszenia art. 9 uokik jest posiadanie 
przez przedsiębiorcę pozycji dominującej na rynku właściwym oraz jej nadużycie (Kohutek, 2014, 
s. 334). Z tego względu, organ ochrony konkurencji musi każdorazowo najpierw zdefi niować ry-
nek właściwy, a następnie ustalić, że dane przedsiębiorstwo posiada na danym rynku właściwym 
pozycję dominującą (Skoczny i Szwedziak-Bork, 2014a, s. 149–150)51. 

Należy jednak wskazać, że badanie omawianych praktyk przez organ ochrony konkurencji 
może wiązać się w praktyce z pewnymi trudnościami. Przede wszystkim, w literaturze wskazuje 
się, że dotychczasowe metody określania rynku właściwego i badania siły rynkowej stosowane 
przez organy ochrony konkurencji mogą okazać się nieskuteczne w przypadku platform interne-
towych, które, po pierwsze, najczęściej funkcjonują w modelu rynku dwustronnego (Evans, 2011, 
s. 18–23; OECD Competition Committee, 2009, s. 37)52, a po drugie, oferują swoje usługi za darmo. 

Test hipotetycznego monopolisty, który jest prawdopodobnie najczęściej stosowanym spo-
sobem określania rynku właściwego przez krajowe i unijne organy ochrony konkurencji (OECD 
Competition Committee, 2012, s. 11; także: Stawicki, 2016, s. 148) (test SSNIP, Small but Signifi cant 
and Non-Transitory Increase in Price)53, może okazać się nieskuteczny w przypadku usług bez-
płatnych, takich jak media społecznościowe, wyszukiwarki czy gry internetowe. Test ten ma na 
celu ustalenie, jak zachowaliby się konsumenci w sytuacji hipotetycznego, niewielkiego (o 5–10%), 
ale stałego podnoszenia ceny określonego produktu przez przedsiębiorcę stosującego praktykę 
potencjalnie ograniczającą konkurencję (Skoczny i Szwedziak-Bork, 2014a, s. 157). W prakty-
ce jednak próba określenia rynku właściwego poprzez przeanalizowanie reakcji konsumentów 
na taką podwyżkę w przypadku ceny usługi wynoszącej zero, może nie przynieść miarodajnych 
rezultatów54. 

Ponadto, stosowanie testu SSNIP, a także innych metod określania rynku właściwego55, 
może okazać się utrudnione w przypadku platform internetowych opierających się na modelu 
rynku dwustronnego (Evans, 2009, s. 2–3). W przypadku platform dwustronnych, należałoby 
m.in. uwzględnić istnienie produktu związanego z produktem głównym, przeanalizować wzajemną 
relację zachodzącą pomiędzy oboma produktami, a także rozważyć czy powinno się wyznaczyć 
jeden rynek właściwy, czy dwa odrębne rynki właściwe (Evans, 2011, s. 22–23). 

50 Zob. także rozróżnienie dokonane w Komunikacie Komisji – wytyczne w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu 
art. 82 Traktatu WE w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze praktyki wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące 
(Dz. Urz. UE 2009 C 45/7).
51 Zgodnie z art. 4 pkt 10 uokik, pozycja dominująca oznacza pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku 
właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Domniemywa 
się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40%.
52 Elementami charakterystycznymi dla rynku dwustronnego są: a) istnienie dwóch odrębnych grup podmiotów, pomiędzy którymi można zidentyfi -
kować pośredni efekt sieci (specyfi czna struktura rynku), b) działanie platformy, która doprowadza do internalizacji pośredniego efektu sieci przez obie 
grupy podmiotów c) stosowanie przez tą platformę adekwatnej (zazwyczaj asymetrycznej) polityki cenowej. Za: Skoczny, Górka i Aziewicz, 2015, s. 50; 
także: OECD Competition Committee 2009, s. 11.
53 Test SSNIP jest przywołany przez Komisję Europejską w jej wytycznych. Zob. pkt 15 Obwieszczenia Komisji w sprawie defi nicji rynku właściwego do 
celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dz. Urz. WE 1997 C 372/5). Należy jednak podkreślić, że choć test SSNIP jest najczęściej używaną metodą 
wyznaczania rynku właściwego, istnieją również inne alternatywne metody. Zob. szerzej na temat: Turno, 2015.
54 Nie wydaje się możliwe przeprowadzenie analizy hipotetycznego wzrostu cen o 5–10%, ponieważ wzrost ceny równej zeru, wciąż będzie wynosił zero. 
Ponadto, ze względu na naturę badanego produktu, a także powiązania z produktami oferowanymi na innych rynkach (w przypadku rynków dwu- i wielo-
stronnych), hipotetyczny monopolista może uważać za opłacalne oferowanie produktu za darmo i nie podwyższy jego ceny. Zob. Evans, 2011, s. 2, 22–23.
55 Np. critical loss analysis, conditional logit demand analysis, diversion ratios (zob. Evans, 2009, s. 2–3), full equilibrium relevant market (OECD 
Competition Committee, 2012, s. 42–43).
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Co więcej, ze względu na fakt, że organ ochrony konkurencji teoretycznie nie może podjąć 
działań w stosunku do platform internetowych, które nie posiadają wystarczającej siły rynkowej, 
przedsiębiorstwa mniejsze, choć działają na szkodę konsumentów, mogłyby pozostać bezkarne. 
Prawo konkurencji mogłoby okazać się zatem skuteczne w zwalczaniu takich praktyk wyłącznie 
wtedy, gdy naruszenia dopuszcza się przedsiębiorstwo o pozycji dominującej. Choć intuicyjnie 
mogłoby się wydawać, że spółki, takie jak Facebook, Google czy Amazon, posiadają pozycję 
dominującą na swoich rynkach właściwych, to, jak wskazano wyżej, organ ochrony konkurencji 
musiałby w toku postępowania ustalić, że konkretna platforma internetowa posiada pozycję do-
minującą na określonym rynku właściwym. 

Pomimo tych trudności, na takie rozwiązanie zdecydował się niemiecki urząd antymonopolo-
wy Bundeskartellamt. W marcu 2016 r. wszczął on postępowanie przeciwko spółce Facebook56, 
wskazując, że poprzez stosowane zasady wykorzystania danych swoich użytkowników mogła 
dopuścić się nadużycia potencjalnej pozycji dominującej na rynku platform społecznościowych. 
Prezes Bundeskartellamtu wskazał, że istnieje wątpliwość czy konsumenci są odpowiednio po-
informowani o rodzaju i zakresie gromadzonych danych. Nadużycie pozycji dominującej miałoby 
w tym przypadku polegać na naruszeniu przepisów ochrony danych osobowych i narzuceniu 
użytkownikom niesprawiedliwych warunków zawartych w dostępnych na stronie facebook.com 
wzorcach umów i regulaminów57. 

III. Potrzeba holistycznego podejścia do naruszeń praw konsumentów 
przez platformy internetowe

Pomimo mnogości i wielopłaszczyznowości działań podejmowanych na poziomie krajowym 
w różnych państwach członkowskich UE, a także pomimo dostępności odpowiednich instrumen-
tów prawnych zarówno w prawie krajowym, jak i unijnym, wydaje się, że mogą okazać się one 
niewystarczające w konfrontacji z gigantami technologicznymi, takimi jak Facebook czy Google. 
Z tego względu, aby skuteczniej przeciwdziałać omawianym naruszeniom takich globalnych przed-
siębiorstw należałoby wypracować równolegle odpowiednie rozwiązanie na poziomie unijnym. 

Niektórzy autorzy, bazując na odpowiednich przepisach TFUE (art. 12) oraz Karty Praw 
Podstawowych58 i wynikającym z nich pozytywnym obowiązku Komisji Europejskiej do prze-
strzegania i promocji ochrony praw konsumentów oraz danych osobowych, sugerują, że Komisja, 
jako unijny organ ochrony konkurencji59, powinna uwzględnić w swojej działalności i praktyce 
decyzyjnej odpowiednie przepisy prawa ochrony konsumentów oraz danych osobowych (Costa-
Cabral i Lynskey, 2017, s. 43–49). Pomijając fakt znaczącego obciążenia Komisji dotychczaso-
wymi sprawami, a także nie wdając się w rozważania na temat zasadności rozszerzenia zakresu 
pojęcia dobrobytu konsumenta o względy polityki publicznej i inne pozaekonomiczne czynniki, 
rozwiązanie takie nie wydaje się optymalne. Przede wszystkim, Komisja, działając jako organ 

56 Dokładnie: Facebook, Inc., Facebook Ireland Ltd oraz Facebook Germany GmbH. 
57 Komunikat prasowy dostępny pod adresem: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2016/02_03_2016_
Facebook.html?nn=3591568. 
58 Argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem może być art. 12 TFUE, zgodnie z którym wymogi ochrony konsumentów powinny być uwzględ-
niane przy określaniu i urzeczywistnianiu innych polityk i działań Unii. Ponadto, od wejścia w życie traktatu z Lizbony, instytucje UE (w tym Komisja) są 
zobowiązane do przestrzegania w swojej działalności praw podstawowych zawartych w Karcie Praw Podstawowych (Dz. Urz. UE 2010 C 83/389), w tym 
w szczególności ochrony danych osobowych (art. 8) oraz ochrony konsumentów (art. 38).
59 Art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 
i 82 Traktatu (Dz. Urz. WE 2003 L 1/1).
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ochrony konkurencji podlega takim samym ograniczeniom, jak krajowe urzędy antymonopolowe 
w zakresie obowiązku defi niowania rynku właściwego i określenia pozycji dominującej. W efekcie 
Komisja mogłaby nie być w stanie przeciwdziałać naruszeniom praw konsumentów przez platfor-
my internetowe, które nie posiadają wystarczającej siły rynkowej. Ponadto, należy wskazać, że 
Komisja nie przeciwdziała wszystkim możliwym naruszeniom mogącym się pojawić na gruncie 
art. 102 TFUE, lecz, opierając się na ustalonych wewnętrznie priorytetach, podejmuje działania 
jedynie w wybranych sprawach60.

Bardziej adekwatna wydaje się natomiast propozycja przedstawiona przez Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych. W opinii z września 2016 r. na temat spójnego egzekwowania praw 
podstawowych w epoce big data Europejski Inspektor Ochrony Danych zaproponował utworzenie 
tzw. Digital Clearing House (Europejski Inspektor Ochrony Danych, 2016). W założeniu miałaby to 
być platforma wymiany informacji, która skupiałaby unijne i krajowe agencje zajmujące się ochro-
ną konsumentów, konkurencji i danych osobowych w celu wypracowania wspólnego podejścia 
do określonych praktyk stosowanych przez platformy internetowe, tak aby zapewnić konsumen-
tom jak najefektywniejszą ochronę w sieci (Europejski Inspektor Ochrony Danych, 2016, s. 15). 
Zgodnie z propozycją, kooperacja między krajowymi i europejskimi organami ochrony konkurencji, 
konsumentów i ochrony danych osobowych miałaby przyjąć bardziej regularną i systematyczną 
formę, za każdym razem, gdy pojawi się sprawa, w której doszłoby do potencjalnego naruszenia 
wszystkich tych dziedzin. Na razie pomysł ten dyskutowany jest na poziomie unijnym i należy 
mieć nadzieję, że zostanie on wprowadzony w życie. 

Oprócz działań na poziomie unijnym zasadnym jest również podjęcie akcji edukacyjnych na 
poziomie krajowym, które podniosłyby świadomość konsumentów. To do nich przecież należy osta-
teczna decyzja czy zapłacić swoimi danymi za daną darmową usługę, czy nie. Jeśli konsumenci 
będą mieli wiedzę na temat tego, co tak naprawdę dzieje się z ich danymi w sieci, można oczeki-
wać, że ostrożniej będą podchodzić do wszystkich bezpłatnych usług oferowanych w Internecie. 

IV. Podsumowanie
Globalne platformy internetowe, takie jak Google, Facebook, Amazon czy Linkedin, coraz 

częściej oferują konsumentom bezpłatne usługi. Konsumenci, którzy tak chętnie z nich korzystaj, 
nie są jednak świadomi, że, akceptując regulaminy i polityki prywatności takich serwisów, wyrażają 
zgodę na właściwie nieograniczone przetwarzanie swoich danych osobowych, również w celach 
komercyjnych. Analiza wybranych regulaminów i zasad przetwarzania danych platform interne-
towych prowadzi do wniosku, że sformułowane są one w sposób niejasny i niejednoznaczny, 
umożliwiając platformom ich, w zasadzie, swobodną interpretację. Przede wszystkim mogą one 
wprowadzać konsumentów w błąd co do istotnych elementów umowy łączącej ich z platformą, 
w szczególności rzeczywistego zakresu przetwarzania danych i podmiotów do niego uprawnio-
nych, praktycznych konsekwencji, a także faktycznej odpłatności takiej usługi. 

Istnieją co do zasady trzy możliwości przeciwdziałania tego typu praktykom platform interne-
towych, dostępne na gruncie prawa ochrony konsumentów, prawa ochrony danych osobowych 

60 Por. Komunikat Komisji – wytyczne w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 Traktatu WE w odniesieniu 
do szkodliwych działań o charakterze praktyki wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące. Zob. także: przemówienie komisarz 
ds. konkurencji M. Vestager, Setting priorities in antitrust, 1.02.2016 r., dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/
vestager/announcements/setting-priorities-antitrust_en. 
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oraz prawa ochrony konkurencji. Należy jednak wskazać, że żadne z tych rozwiązań nie jest 
jednoznacznie lepsze czy gorsze. Wydaje się, że wszystkie trzy dziedziny prawa uzupełniają się 
wzajemnie, aby zapewnić konsumentom odpowiednią ochronę (Graef, 2016, s. 10). 

Niemniej jednak, dysponując obecnymi instrumentami prawnymi, krajowe urzędy w konfron-
tacji z platformami internetowymi o globalnym zasięgu mogą nie być w stanie doprowadzić do 
odpowiedniej zmiany polityki takich przedsiębiorstw. Rozproszone i nieskoordynowane działania 
podejmowane przez różne krajowe urzędy obrazują, że państwa członkowskie dostrzegają prob-
lem, ale nie do końca wiedzą jak najlepiej go rozwiązać. Z tego względu należałoby wypracować 
rozwiązanie na poziomie unijnym. Wydaje się, że dopiero współpracując ze sobą krajowe i unijne 
instytucje będą w stanie skutecznie przeciwdziałać omawianym praktykom platform internetowych 
i lepiej chronić konsumentów w sieci.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie kwestii związanych z możliwością wyboru drogi dochodzenia 
zryczałtowanego odszkodowania, wynikającego z art. 7 rozporządzenia nr 261/2004 przez pasa-
żerów linii lotniczych, w świetle art. 12 i 16 tego rozporządzenia. Omówiono uchwałę SN z 7 lute-
go 2014 r., wskazując na problemy, jakie wynikają z przyjętej przez SN możliwości dochodzenia 
zryczałtowanych roszczeń, o których mowa w ww. przepisach, zarówno przed Prezesem ULC, 
jak i sądami powszechnymi. Problemy te wynikają głównie z przyjętego w prawie rozdziału kom-
petencji organów sądowych i organów administracyjnych do orzekania w danym rodzaju spraw, 
a co za tym idzie – z nieuwzględnienia w obowiązujących w Polsce procedurach sytuacji, w któ-
rych kompetencja do rozstrzygania określonego rodzaju spraw została powierzona tak sądom 
powszechnym, jak i organom administracyjnym. Autorka podejmuje próbę oceny rozwiązania 
przyjętego w prawie polskim, w szczególności mając na uwadze wyrok TS z 17 marca 2016 r. 
w połączonych sprawach C-145/15 i C-146/15.
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I. Uwagi wprowadzające
Mając na celu podniesienie poziomu ochrony prawnej pasażerów linii lotniczych, którymi 

bardzo często są konsumenci1 i uznając, że istniejące w tym zakresie regulacje prawne, za-
równo na płaszczyźnie międzynarodowej (konwencji międzynarodowych2), jak i w porządkach 
prawnych poszczególnych państw członkowskich są niewystarczające, uprawnione organy Unii 
Europejskiej wydały m.in. rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady od-
szkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania 
lub dużego opóźnienia lotów3. Rozporządzenie to w art. 7 przyznaje pasażerom linii lotniczych 
prawo do zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odmowy ich przyjęcia na pokład (art. 4), 
odwołania lotu (art. 5), a także na podstawie wyroku TS z 19 listopada 2009 r. w połączonych 
sprawach C-402/07 i C-432/07 Sturgeon i inni (ECLI:EU:C:2009:716), gdy dojdzie do opóźnienia 
lotu wynoszącego co najmniej trzy godziny4. Ponadto art. 16 rozporządzenia nr 261/2004 nakłada 
na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia krajowego organu, odpowiedzialnego za wy-
konywanie postanowień rozporządzenia, uprawnionego do podejmowania niezbędnych środków 
w celu zapewnienia przestrzegania praw pasażerów, w tym rozpatrywania skarg pasażerów na 
naruszenie jego postanowień. Na podstawie przepisu art. 205a ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo 
lotnicze (t.j. Dz.U. 2016, poz. 605; dalej: pr. lot.), prawodawca polski organem takim ustanowił 
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej: Prezes ULC). Rozpatrywaniem skarg składanych 
do Prezesa ULC zajmuje się Komisja Ochrony Praw Pasażerów (dalej: KOPP), stanowiąca wy-
odrębnioną komórkę organizacyjną ULC (na temat KOOP zob. Konert, 2016, s. 824–825).

Jednocześnie w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 261/2004 wskazano, że wniesienie skarg 
przez pasażerów nie uchybia postanowieniu art. 12, zgodnie z którym rozporządzenie nie naru-
sza praw pasażerów do dochodzenia dalszego odszkodowania, odszkodowanie zaś przyznane 
na podstawie rozporządzenia może zostać potrącone z takiego odszkodowania. Oznacza to, 
biorąc pod uwagę motyw 22 rozporządzenia nr 261/2004, że nadzór organu administracyjnego, 
powołanego do czuwania nad przestrzeganiem przez przewoźników lotniczych postanowień 
rozporządzenia, nie powinien mieć wpływu na prawa pasażerów i przewoźników lotniczych do 
dochodzenia odszkodowań przed sądami zgodnie z procedurami krajowymi. 

II. Kompetencje sądów powszechnych i Prezesa ULC
W świetle powyższych regulacji fundamentalnego znaczenia nabiera kwestia określenia wza-

jemnych kompetencji sądów powszechnych i Prezesa ULC w zakresie przyznawania pasażerom od 
linii lotniczych zryczałtowanego odsz    kodowania, wymienionego w art. 7 rozporządzenia nr 261/2004, 

1 Pasażerami mogą być bowiem zarówno konsumenci, jak i osoby niespełniające cech konsumenta. Wzmożona ochrona pasażerów podyktowana 
jest jednak takimi samymi względami, jak ochrona konsumentów w innych stosunkach. Stąd też przepisy przewozowe stanowiące o uprawnieniach 
pasażerów czy podróżnych zaliczyć należy do tzw. prawa konsumenckiego. 
2 Tzw. konwencji warszawskiej – Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej 
w Warszawie 12.10.1929 r. (Dz.U. 1933 Nr 8, poz. 49), znowelizowanej tzw. protokołem haskim, sporządzonym w Hadze 28.09.1955 r. (Dz.U. 1963 Nr 33, 
poz. 189), uzupełnionej Konwencją o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez inną 
osobę niż przewoźnik umowny, sporządzoną w Guadalajara 18.09.1961 r. (Dz.U. 1965 Nr 25, poz. 167) i tzw. konwencji montrealskiej – Konwencji o ujedno-
stajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu 28.05.1999 r. (Dz.U. 2007 Nr 37, poz. 235). 
3 Rozporządzenie (WE) nr 261/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.02.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla 
pasażerów linii lotniczych w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) 
nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004 r., s. 1, Polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdz. 7, t. 8, s. 10). Na temat rozporządzenia nr 261/2004 patrz 
bliżej: Stec, 2007, s. 247–261; 2010, s. 4–12. 
4 Odszkodowanie to wynosi: a) 250 euro dla lotów o długości do 1500 km; b) 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 
1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 km oraz 600 euro dla wszystkich innych lotów. 
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w szczególności w związku z treścią art. 205b ust. 1 pr. lot. W myśl tego przepisu, Prezes ULC, 
w razie wniesienia skargi przez pasażera, orzeka w drodze decyzji administracyjnej o naruszeniu 
prawa przez przewoźnika albo o braku takiego naruszenia. W przypadku wydania decyzji stwier-
dzającej naruszenie prawa, określa zakres naruszenia i nakłada karę pieniężną przewidzianą art. 
209b ust. 1 pr. lot.5, a w razie stwierdzenia naruszenia postanowień rozporządzenia nr 261/2004 
o prawie pasażera m.in. do zryczałtowanego odszkodowania – określa również obowiązek i termin 
usunięcia tego naruszenia (pkt 2). Orzeka tym samym o obowiązku zapłaty na rzecz pasażera 
przez linie lotnicze odszkodowania z art. 7 ww. rozporządzenia, wskazując jednocześnie termin, 
w który zapłata powinna nastąpić. Zgodnie zaś z art. 205b ust. 6  pr. lot., do egzekucji należności 
stwierdzonej w decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 205b ust. 1 pkt 2 pr. lot., stosuje 
się przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że w celu wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika sądowego, decyzja administracyjna musi zostać 
opatrzona klauzulą wykonalności przez sąd powszechny6. 

Wobec takiego ukształtowania uprawnień Prezesa ULC rodzi się pytanie, czy wniesienie przez 
pasażera skargi do Prezesa ULC wyłącza lub ogranicza możliwość wystąpienia przez takiego 
pasażera z pozwem o zasądzenie odszkodowania do sądu powszechnego i odwrotnie, tzn. czy 
wystąpienie ze stosownym pozwem do sądu powszechnego wyklucza możliwość złożenia skargi 
do Prezesa ULC. Pytania te okazały się uzasadnione wobec występującej w praktyce rozbież-
ności w orzecznictwie sądów powszechnych w odniesieniu do spraw, w których pasażerowie do-
chodzili przed sądami powszechnymi zryczałtowanego odszkodowania z art. 7 rozporządzenia 
nr 261/2004. Zarysowały się tu bowiem następujące stanowiska:
1) droga sądowa jest wyłączona, gdyż wyłączną kompetencję do rozstrzygania o takim odszko-

dowaniu ma Prezes ULC, pozew podlega zatem odrzuceniu7;
2) droga sądowa jest dopuszczalna, gdyż Prezes ULC stwierdza jedynie naruszenie postano-

wień rozporządzenia nr 261/2004 i nakłada przewidziane w ustawie pr. lot. administracyjne 
kary pieniężne, ale nie ma kompetencji do orzekania o zryczałtowanym odszkodowaniu8; 
konsekwencją przyjęcia powyższego stanowiska przez niektóre sądy była odmowa nadania 
decyzji administracyjnej Prezesa ULC klauzuli wykonalności9; 

3) pasażer może wybrać czy wystąpić ze skargą do Prezesa ULC, czy do sądu powszechnego, 
złożenie skargi przez pasażera do Prezesa ULC, wyklucza wystąpienie do sądu z pozwem 
o zryczałtowane odszkodowanie (tzw. względna niedopuszczalność drogi sądowej), stąd 
pozew podlega odrzuceniu10; 

4) droga sądowa do dochodzenia przed sądem powszechnym zapłaty odszkodowania jest 
dopuszczalna, a rozwiązanie przyjęte w art. 16 rozporządzenia nr 261/2004 oraz art. 205a 
i art. 205b pr. lot. stanowi alternatywę dla istniejącego systemu ochrony praw jednostek w try-

 5 Na temat kar zob. Konert, 2016, s. 830–831.
 6 Tak SR w Warszawie w postanowieniu z 9.05.2013 r., I Co 760/13, niepubl.
 7 Tak SR dla m.st. Warszawy w Warszawie w postanowieniu z 26.03.2013 r., II C 562/13, LEX nr 1733542; SO w Warszawie w postanowieniu 
z 19.09.2013 r., V Cz 3117/13, LEX 1721717.
 8 Por. postanowienie SR w Warszawie z 25.05.2013 r., II C 620/13, LEX nr 1733541; postanowienie SR Poznań-Grunwald i Jeżyce z 10.09.2013 r., 
V Cz 373/13, niepubl.
 9 Tak SR w Warszawie w postanowieniu z 28.05.2009 r., II Co 735/09, niepubl.
10 Por. postanowienie SR Katowice – Wschód w Katowicach z 31.07.2013 r., 12 C 1091/13/1.
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bie postępowania sądowego; zachodzi zatem tzw. przemienność drogi postępowania przed 
sądami powszechnymi lub przed Prezesem ULC11.

III. „Przemienność drogi dochodzenia roszczeń” 
wynikająca z orzeczenia SN

Biorąc pod uwagę rozbieżności w orzecznictwie, SO w Warszawie, rozpatrując zażalenie 
przewoźnika lotniczego na postanowienie SR oddalające jego wniosek o odrzucenie pozwu, 
skierował do SN następujące pytania prejudycjalne:
1) czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie, w której pasażer domaga się od przewoźnika 

lotniczego odszkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 7 rozporządzenia nr 261/2004, 
a w razie odpowiedzi negatywnej,

2) czy niedopuszczalność drogi sądowej ma charakter bezwzględny czy też względny, wynika-
jący z przemienności kompetencji sądu powszechnego i Prezesa ULC. 
Odpowiadając na zadane pytania, SN w uchwale z 7 lutego 2014 r., III CZP 113/1312 stwier-

dził, że w sprawie, w której pasażer domaga się od przewoźnika lotniczego odszkodowania za 
opóźniony lot na podstawie art. 7 rozporządzenia nr 261/2004, zachodzi przemienność drogi 
postępowania przed sądami powszechnymi lub przed Prezesem ULC. 

Swoje rozstrzygnięcie SN oparł na wykładni językowej i celowościowej postanowień rozpo-
rządzenia 261/2004 oraz przepisów pr. lot. Wskazał bowiem, że za powyższym stanowiskiem 
przemawia cel, jaki przyświecał prawodawcy unijnemu, którym było wzmocnienie ochrony praw 
pasażerów. Sąd stwierdził, że przewidziane w art. 7 rozporządzenia zryczałtowane odszkodo-
wanie ma charakter cywilnoprawny, gdyż stanowi kompensację szkód zarówno materialnych, 
jak i niematerialnych, związanych z nienależytym wykonaniem umowy przewozu. Treść przepi-
sów art. 205a i 205b pr. lot. uprawnia Prezesa ULC do rozstrzygania, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, o ww. odszkodowaniu, co wynika z użytego w art. 205b ust. 1 pr. lot. sformułowania. 
Stwierdzenie naruszenia przepisu art. 7 rozporządzenia nr 261/2004 musi bowiem polegać na 
ustaleniu, że przewoźnik lotniczy powinien był wypłacić pasażerowi zryczałtowane odszkodowa-
nie, o którym mowa w tym przepisie i wbrew takiemu obowiązkowi tego nie uczynił. Określenie 
obowiązku musi zaś polegać na tym, że decyzja Prezesa ULC powinna zawierać stwierdzenie, 
iż przewoźnik ma obowiązek wypłacić pasażerowi takie odszkodowanie. Przyznanie powyższego 
uprawnienia Prezesowi ULC służy realizacji indywidualnych interesów pasażerów wnoszących 
skargi, w odróżnieniu od prawa nakładania przez Prezesa ULC na przewoźników pieniężnych 
kar administracyjnych. Interesy te w przypadku wydania dla pasażerów pozytywnych decyzji 
administracyjnych, w których określono przysługujące na ich rzecz odszkodowania, mogą zaś 
być przez pasażerów egzekwowane w drodze egzekucji, do której stosuje się przepisy kodeksu 
postępowania cywilnego (art. 205b ust. 6 pr. lot.).

Zdaniem SN, powyższa argumentacja nie uprawnia przyjęcia stanowiska, że doszło do wyłą-
czenia drogi sądowej. Należy bowiem mieć na uwadze art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 261/2004, 
w świetle którego pasażer może wnieść określoną w tym przepisie skargę do wyznaczonego 
przez państwo członkowskie organu. Sposób sformułowania ww. przepisu wskazuje zatem na 

11 Por. wyr. SO w Poznaniu z 24.01.2014 r., XV Ca 1490/13, Portal Orzeczeń SO w Poznaniu (27.02.2017).
12 Uchwała wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia2/iii%20czp%20113-13.pdf (31.03.2017).
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fakultatywny charakter uprawnienia. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia także treść 
motywu 22 rozporządzenia. To ostatnie postanowienie potwierdza wprost założenie o uzupełniają-
cym znaczeniu środków kontroli i nadzoru wykonywania postanowień rozporządzenia. Zwracając 
uwagę na cel rozporządzenia nr 261/2004, jakim jest podniesienie standardów ochrony pasażera, 
SN uznał, że nie sposób przyjąć, aby określona w art. 16 ust. 2 rozporządzenia skarga miała być 
wyłącznym instrumentem służącym do jego realizacji. Stosując wymogi wykładni kontekstualnej, 
odwołującej się do prawa unijnego, SN opowiedział się za przemiennością obu możliwych dróg 
dochodzenia roszczeń. SN odrzucił koncepcję tzw. względnej niedopuszczalności drogi sądowej 
z uwagi na wcześniejsze wniesienie skargi do Prezesa ULC, dopuszczając możliwość równole-
głego korzystania przez pasażerów z obu środków ochrony prawnej, co wynika wprost z treści 
uzasadnienia uchwały, gdzie wskazał, że „z pozostawieniem prawa wyboru drogi dochodzenia 
odszkodowania na podstawie art. 7 rozporządzenia nr 261/2004 mogą łączyć się (…) nie zawsze 
korzystne dla pasażerów konsekwencje w przypadku równoległego korzystania przez nich z obu 
środków ochrony prawnej, które chociaż z punktu widzenia procesu cywilnego nie skutkuje od-
rzuceniem pozwu, to jednak stawia otwarte kwestie związane z szybkością uzyskania ochrony 
a wzajemnym wpływem obu toczących się postępowań i znaczeniem wydanych w tych postępo-
waniach rozstrzygnięć”. 

Uchwała SN nie wyjaśnia wielu problemów natury prawnej, które w praktyce mogą się pojawić 
(zwraca na to uwagę: Wesołowski, 2014, s. 410). SN zdawał sobie z tego sprawę, o czym świadczy 
zawarte w uzasadnieniu uchwały stwierdzenie, że rozwiązanie kwestii związanych ze wzajemnym 
wpływem obu postępowań i znaczeniem wydanych w tych postępowaniach rozstrzygnięć, jest 
możliwe jedynie w drodze wprowadzenia w prawie krajowym odpowiednich zmian legislacyjnych.

IV. Skutki przyjętej „przemienności drogi dochodzenia roszczeń”
SN w uchwale z 7 lutego 2014 użył zwrotu „przemienność drogi postępowania”. Zwrot ten nie 

występuje w języku prawnym. W sferze procesu cywilnego znane jest natomiast pojęcie właściwo-
ści przemiennej sądu (art. 31–37(1) i 461 k.p.c.), która stwarza stronie powodowej udogodnienie 
polegające na możliwości wyboru (w zakresie określonych ram prawnych) jako miejscowo właś-
ciwego sądu innego niż sąd właściwości ogólnej. Tym samym powód może wybrać sąd, który jest 
np. dogodniej dla niego położony. Ważne jest, aby właściwość przemienna sądu, do którego pozew 
został wniesiony, wynikała z okoliczności wskazanych w pozwie13. Dokonując wyboru sądu według 
właściwości przemiennej, powód nie może dokonywać późniejszej jego zmiany, wnioskując, aby 
sprawa została przekazana do sądu właściwości ogólnej, co znajduje potwierdzenie w zasadzie 
ciągłości właściwości sądu (perpetuatio fori), wyrażonej w art. 15 § 1 k.p.c.

Pojęcie „przemienności drogi postępowania” czy też „przemienności drogi sądowej” lub in-
nego postępowania (przemiennej kompetencji sądu powszechnego i innego organu) występuje 
natomiast w języku prawniczym i jest wiązane z instytucją względnej niedopuszczalności drogi 
sądowej. W doktrynie wskazuje się, że przemienność drogi postępowania oznacza, że podmiotowi 
uprawnionemu przysługuje prawo wyboru czy chce dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, 
czy też przed innym organem (por. Gajda-Roszczynialska, 2015, art. 2, nb. 34; Marciniak, 2016, 
art. 2, nb. 5). Jeżeli jednak podmiot ten wybierze drogę postępowania przed innym organem, droga 

13 Tak SN w uchwale z 9.06.2005 r., III CZP 28/05, OSNC 2006/4/61.
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sądowa będzie niedopuszczalna, chyba że przed ostatecznym zakończeniem postępowania, pro-
wadzonego przez ów inny organ, podmiot uprawniony ze swojego wyboru zrezygnuje, co spowo-
duje otwarcie drogi sądowej (tak Marciniak, 2016, art. 2, nb. 5). Powyższe ujęcie przemienności 
drogi postępowania wyklucza zatem możliwość prowadzenia dwóch równoległych postępowań, 
tj. przed sądem i innym uprawnionym organem. 

Przykładem przepisów prawa polskiego, dających stronie dochodzącej swoich praw możli-
wość wyboru drogi postępowania przed sądem lub przed innym powołanym do tego organem są 
przepisy, przywołanego przez sąd zadający pytania prejudycjalne, art. 242 k.p.14. Zgodnie z tym 
postanowieniem pracownik może dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej (§ 1), lecz przed 
wniesieniem sprawy na drogę sądową może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed 
komisją pojednawczą (§ 2). Wystąpienie przez pracownika z takim żądaniem powoduje w spra-
wie nim objętej niedopuszczalność drogi sądowej na czas trwania postępowania pojednawczego. 
Pracownik może jednak w każdej chwili zrezygnować z załatwienia sprawy w postępowaniu po-
jednawczym przez złożenie stosowanego oświadczenia, co otwiera drogę sądową w tej sprawie 
(tak Marciniak, 2016, art. 2, nb. 5).

Możliwość wyboru drogi sądowej lub przed innym uprawnionym organem ustawodawca prze-
widział także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(t.j. Dz.U. 2016, poz. 186). Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy albo spadkobiercy mogą bo-
wiem dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia, w przypadku zdarzeń medycznych, przed 
wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, właściwą ze względu na 
siedzibę szpitala. Jednakże zgodnie z art. 67b ust. 2 pkt. 1) tej ustawy, postępowania przed wo-
jewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie wszczyna się, a wszczęte 
umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę 
o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej spra-
wie. Eliminuje to zatem dopuszczalność równoległego toczenia się spraw przed komisją i sądem 
powszechnym, jak i prowadzenia postępowania przed komisją, gdy istnieje prawomocny wyrok 
sądu cywilnego.

Podobne rozwiązanie przyjęto również w art. 32 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spół-
dzielcze (t.j. Dz.U. 2016, poz. 21), gdzie statut może przewidywać, że członkowie spółdzielni mają 
prawo odwołania się od uchwały spółdzielni do innego wskazanego w statucie organu spółdzielni 
w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, przy czym postanowienia statutu nie mogą ograniczać 
dochodzenia przez członków spółdzielni ich praw na drodze sądowej. W przypadku zaskarżenia 
przez członka spółdzielni uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępo-
wanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu. Ustawodawca i tutaj wykluczył zatem możliwość 
jednoczesnego toczenia się dwóch postępowań. 

Z przywołanych wyżej wypowiedzi przedstawicieli doktryny i wskazanych przykładów przepi-
sów wynika, że przemienność drogi postępowania jest rozumiana jako możliwość wyboru przez 
uprawniony podmiot drogi postępowania przed sądem lub innym powołanym do tego organem, 
a dokonanie wyboru wyklucza dopuszczalność prowadzenia dwóch równoległych postępowań. 
W uchwale z 7 lutego 2014 r. SN zwrot ten rozumie jednak szerzej. Opowiedział się bowiem 
nie tylko za możliwością wyboru rodzaju postępowania przed sądem powszechnym lub przed 

14 Ustawa z 26.06.1974 r. (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1666).
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Prezesem ULC, lecz także za dopuszczalnością prowadzenia dwóch równoległych postępowań 
przed ww. organami i wydania w tych postępowaniach dwóch rozstrzygnięć. S  toi to w sprzeczności 
z przyjętą w prawie polskim rozłącznością kompetencji organów sądowych i administracyjnych 
do orzekania w danym rodzaju spraw. Rozłączność ta zaś powoduje, że przepisy proceduralne 
nie zawierają – co do zasady – postanowień, które czyniłyby niedopuszczalnym wszczęcie po-
stępowania, gdy w tej samej sprawie, pomiędzy tymi samymi stronami  toczy się postępowanie 
innego rodzaju bądź zostało już wydane orzeczenie w tym innym rodzaju postępowania (por. 
stanowisko SN z wyrażone w postanowieniu z 20 października 1997 r., II CKN 566/97, Legalis 
nr 31700, gdzie SN stwierdził, że decyzja administracyjna ani orzeczenie administracyjne nie 
stanowią prawomocnego osądzenia sprawy w rozumieniu art. 366 k.p.c. i nie korzystają na równi 
z powagi rzeczy osądzonej, a w konsekwencji nie mogą stanowić podstawy odrzucenia pozwu 
na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.). 

Problemem jest zarówno sam fakt toczenia się równoległych postępowań w tej samej spra-
wie, gdyż dochodzi do niepotrzebnego zaangażowania  organów państwa, generującego zbędne 
koszty, jak i wydanie w tej samej sprawie dwóch różnych orzeczeń. Kwestia ma znaczenie wtedy, 
gdy późniejszy wyrok sądu cywilnego byłby odmienny niż ostateczna decyzja administracyjna 
(zwłaszcza, jeśli decyzja ta była przedmiotem kontroli sądów administracyjnych), jak również 
wówczas, gdy po oddaleniu powództwa wyrokiem sądowym, pasażer uzyskałby świadczenie 
odszkodowawcze w drodze decyzji administracyjnej. Wydanie sprzecznych ze sobą orzeczeń 
może być skutkiem odmiennie dokonanych ustaleń faktycznych czy różnych ocen prawnych, 
a także konsekwencją odmiennych procedur, zwłaszcza reguł dowodowych (zasada aktywności 
dowodowej organu administracyjnego i zasada kontradyktoryjności w postępowaniu sądowym). 
Wydanie dwóch zgodnych orzeczeń może również wywoływać negatywne konsekwencje. Kreuje 
bowiem dwa odrębne tytuły egzekucyjne mogące stanowić, po nadaniu im klauzuli wykonalności, 
podstawę wszczęcia egzekucji15.

Zachodzi zatem potrzeba poszukiwania na gruncie obowiązującego prawa takich rozwią-
zań, które by powyższe ujemne konsekwencje łagodziły. Niezależnie od tego, konieczne jest 
dokonanie zmian w polskim ustawodawstwie, o których wspomniał SN w uzasadnieniu uchwały 
z 7 lutego 2014 r. 

Biorąc pod uwagę wieloetapowość postępowań (przed sądami powszechnymi, przed or-
ganami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi) oraz możliwość wystąpienia zbiegu 
postępowań na różnych jego etapach, w grę wchodzi wiele stanów faktycznych. Przykładowo:
1) pasażer złożył skargę do Prezesa ULC i zanim uzyskał jakiekolwiek rozstrzygnięcie wystąpił 

z powództwem do sądu powszechnego; 
2) pasażer złożył skargę do Prezesa ULC, który wydał decyzję dla niego negatywną, a pasażer 

nie zaskarżył jej (co spowodowało, iż stała się ona ostateczna), lecz wystąpił z powództwem 
do sądu powszechnego;

3) pasażer złożył skargę do Prezesa ULC, który wydał decyzję dla niego negatywną, a pasażer 
po wyczerpaniu toku instancji w postępowaniu administracyjnym poddał rozstrzygnięcie kon-

15 Kwestie, o których mowa stanowią jedynie wycinek problemów spowodowanych tzw. multicentrycznością regulacji umowy przewozu osób. Bliżej 
na ten temat zob. Wesołowski, 2016, s. 201–215.
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troli sądu/sądów administracyjnych (WSA i ewentualnie NSA), które skargę/skargi oddaliły, 
po czym pasażer wystąpił z powództwem do sądu powszechnego;

4) pasażer wystąpił z powództwem do sądu powszechnego i, zanim zapadł wyrok, wystąpił ze 
skargą do Prezesa ULC;

5) pasażer wystąpił z powództwem do sądu powszechnego i nie uzyskawszy korzystnego dla 
siebie rozstrzygnięcia, z uwagi na oddalenie powództwa (ewentualnie po wyczerpaniu drogi 
zaskarżenia wyroku do sądu II instancji), wystąpił ze skargą do Prezesa ULC.
Na gruncie obowiązującego prawa kwestia uznawania prawomocnych orzeczeń sądów po-

wszechnych i sądów administracyjnych powinna być rozwiązana w oparciu o przepisy art. 365 
§ 1 k.p.c.16 oraz art. 170 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi17. Szczególną rolę odgrywa tu prawomocność materialna, ujawniająca się w innych 
postępowaniach niż to, w którym orzeczenie wydano, uniemożliwiając odmienne rozstrzygnięcie 
tej samej sprawy. Nie do przyjęcia jest bowiem sytuacja, w której orzeczenie, niewzruszalne w toku 
instancji, mogłoby być kwestionowane w innym postępowaniu toczącym się między tymi samymi 
stronami. Stąd też inne sądy czy organy uprawnione do orzekania, obowiązane są uwzględnić 
prawomocne orzeczenie w ramach podstawy orzekania bez dokonywania jego ponownej oceny 
(por. Grzegorczyk, 2012, s. 137–139). Moc wiążąca prawomocnego orzeczenia w stosunku do 
sądów czy organów administracji oznacza obowiązek przyjęcia, że dana kwestia prawna kształ-
tuje się tak, jak stwierdzono w prawomocnym orzeczeniu18. Podmioty, o których mowa w ww. 
przepisach są związane zarówno faktem, jak i treścią prawomocnego orzeczenia sądu, powinny 
je zatem wziąć pod uwagę w wydawanych przez siebie rozstrzygnięciach (Tarno, 2012, s. 431). 
Stan związania ograniczony jest, co do zasady, tylko do rozstrzygnięcia zawartego w sentencji 
orzeczenia i nie obejmuje jego motywów. Jednakże dla prawidłowego odczytania treści sentencji 
należy niekiedy kierować się treścią uzasadnienia19.

Dyskusyjne jest natomiast związanie sądu cywilnego ostateczną decyzją administracyjną 
wydaną przez Prezesa ULC. Wprawdzie powszechnie przyjmuje się zasadę uwzględniania przez 
sądy powszechne skutków prawnych orzeczeń organów administracyjnych, ale ma ona swoje 
źródło w prawnym rozgraniczeniu drogi sądowej i drogi administracyjnej, czego wyrazem są art. 2 
§ 3 i art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.20 oraz art. 16 i 97 § 1 pkt 4 k.p.a.21, a na gruncie przepisów Konstytucji 
także w idei podziału władzy (art. 10)22 oraz działania organów władzy publicznej na podstawie 

16 Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1822 ze zm.). Zgodnie z art. 365 § 1 tej ustawy orzeczenie prawo-
mocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach 
w ustawie przewidzianych także inne osoby.
17 T.j. Dz.U. 2016, poz.718 ze zm. Zgodnie przepisem art. 170 tej ustawy orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz 
również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.
18 Por. wyr. NSA z 25.02.2014 r., II GSK 1939/12, LEX nr 1447198; z 20.02.2014 r., I OSK 1792/12, Lex nr 1494706; z 25.03 2013 r., II GSK 2322/11, 
OSP 2015/9/88; z 19.05.1999 r., IV SA 2543/98, LEX nr 48643.
19 Por. wyr. SN z 13 stycznia 2000 r., II CKN 655/98, LEX nr 51062.
20 Zgodnie z art. 2 § 2 k.p.c. nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości 
innych organów. W myśl zaś art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej 
decyzji organu administracji publicznej. 
21 Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a. decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjny m toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach 
przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych.  Postanowienie § 2 ww. artykułu stano wi zaś, że decyzje te mogą być zaskarżane do sądu admi-
nistracyjnego z powodu ich niezgodności z p rawem, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych ustawach. Przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. obliguje 
zaś organ administracji do zawieszenia postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia 
wstępnego przez inny organ lub sąd. 
22 Art. 10 Konstytucji RP z 10.04.1997 r. (Dz.U. 78, poz. 483), określa zasadę trójpodziału i równoważenia się władz, zgodnie z którą ustrój Rz eczypospolitej 
Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują zaś 
Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.  
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i granicach prawa (art. 7). Zasada, o której mowa, z oczywistych względów nie może mieć zasto-
sowania w sytuacji tzw. bezwzględniej nieważności decyzji administracyjnej23 Tymczasem w przy-
padku dochodzenia zryczałtowanego odszkodowania, przewidzianego w art. 7 rozporządzenia 
nr 261/2004, w świetle uchwały SN z dnia 7 lutego 2014, III CZP 113/13, takie rozgraniczenie 
drogi sądowej i drogi administracyjnej nie występuje, ponieważ zarówno sądy powszechne, jak 
i organ administracji, jakim jest Prezes ULC, są uprawnione do orzekania o tym odszkodowaniu. 
Prezes ULC nie jest zatem organem, o którym mowa w art. 2 § 3 k.p.c.

Ponadto w piśmiennictwie i orzecznictwie podnosi się, że sąd powszechny jest związany 
ostateczną decyzją administracyjną o charakterze konstytutywnym (stwarzającą nowy stan praw-
ny) oraz decyzją deklaratoryjną, wydaną w sprawie administracyjnej w znaczeniu materialnym, 
tj. wynikającej ze stosunków z zakresu prawa administracyjnego. Nie ma natomiast związania 
ostateczną decyzją administracyjną o charakterze deklaratoryjnym, wydaną w sprawie – w uję-
ciu materialnym – cywilnej, mocą przepisów szczególnych przekazanej do właściwości organów 
administracyjnych (tak Gudowski, 2012, s. 46)24. 

Nie powinno budzić wątpliwości, iż sprawa o zryczałtowane odszkodowanie, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1 rozporządzeniu nr 261/2004, jest sprawą cywilną w rozumieniu art. 1 k.p.c.25. Jest to 
sprawa cywilna w znaczeniu materialnym, tj. wynikająca ze stosunku z zakresu prawa cywilnego 
(umowy przewozu), którego podmioty (pasażer i przewoźnik lotniczy) na wypadek sporu wystę-
pują jako równoprawne podmioty (por. Gudowski, 2012, s. 22–23). Orzeczenie zaś o zryczałto-
wanym odszkodowaniu ma charakter deklaratoryjny, gdyż nie tworzy nowego stanu prawnego, 
a potwierdza jedynie obowiązek wypłaty przez przewoźnika na rzecz pasażera odszkodowania, 
przewidzianego w rozporządzeniu nr 261/2004, w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, od-
wołania lub dużego opóźnienia lotu, o ile nie zaszły przesłanki wyłączające odpowiedzialność 
przewoźnika, wskazane w tym rozporządzeniu. 

Skoro sąd cywilny nie jest związany ostateczną decyzją administracyjną o charakterze de-
klaratoryjnym, wydaną w sprawie cywilnej, przekazanej mocą przepisów szczególnych do właści-
wości organów administracyjnych, to tym bardziej nie może być związany taką decyzją, gdy sam 
jest władny orzekać w sprawie tak, jak to ma miejsce w przypadku zryczałtowanego odszkodo-
wania. Stąd też decyzja administracyjna (w tym również ostateczna) wydana przez Prezesa ULC 
nie wiąże sądu cywilnego orzekającego o zryczałtowanym odszkodowaniu, wskazanym w art. 7 
rozporządzenia nr 261/2004.

Odnosząc powyższe uwagi do wymienionych wyżej przykładów zbiegów postępowań są-
dowych i administracyjnych na różnych etapach, należałoby przyjąć, że gdyby toczyły się jedno-
cześnie postępowania przed sądem cywilnym i przed Prezesem ULC (przypadek 1 i 4), to nawet 

23 Bezwzględna nieważność decyzji administracyjnej zachodzi w sytuacji, gdy są one dotknięte wadami, które godzą w samą istotę decyzji (tzw. akt 
nieistniejący, pozorny), np. wydane przez organ oczywiście niewłaściwy lub z pominięciem jakiejkolwiek procedury lub też z oczywistym naruszeniem 
zasad postępowania administracyjnego. Tak SN w uchwale składu siedmiu sędziów z 9.10.2007 r., III CZP 46/07 (Baza Orzeczeń SN, dostęp 26.02.2017). 
Por. także uchwały SN z 30.12.1992 r., III CZP 157/92 (OSNCP 1993/5/84) czy z 18.05.1994, III CZP 69/94 (OSNCP 1994/12/233); a także wyr. SN 
z 19.11.2004 r., V CK 251/04 (PS 2006/3/113) czy z 30.01.2007 r., IV CSK 350/06 (Monitor Prawniczy 2007/5/230) oraz postanowienia SN z 30.06.2000 r., 
III CKN 268/00 (OSNC 2001/1/10) i 3.07.2015 r., IV CSK 636/14 (Baza Orzeczeń SN, dostęp 26.02.2017).; np. uchwały SN z 21.11.1980, III CZP 43/80 
(OSNCP 1981/8/142); z 21.09.1984 r., III CZP 53/84 (OSNC 1985/5-6/65); z 27.11.1984 r., III CZP 70/84 (OSNCP 1985/8/108); z 9.10.2007 r., III CZP 46/07 
(Baza Orzeczeń SN, dostęp: 26.02.2017) oraz postanowienie z 9.11.1994 r., III CRN 36/94 (OSNCP 1995/3/54) i wyrok z 7.04.1999 r., I CKN 1079/97 
(OSNC 1999/11/189). Por. także Gudowski, 2012, s. 47.
24 Por. też wyr. SN z 5.11.2012 r., II BU 2/12, LEX nr 1276217 oraz postanowienie SA w Gdańsku z 27.02.2014 r., III AUz 24/14, portal orzeczeń SA 
w Gdańsku, dostęp z dnia 28.02.2017 r.
25 Tak SN w przywołanej wyżej uchwale z 7.02.2014 r., III CZP 113/13, analogicznie Kunert-Diallo, 2014, s. 59; odmiennie jednak WSA w Warszawie 
w wyr. z 22.05.2014 r., VII SA/Wa 2412/13, www.orzeczenia-nsa.pl, dostęp z dnia 27.02.2017 r., który uznał, że zachodzi tu stosunek administracyjny.
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wówczas, gdy Prezes ULC wydałby decyzję administracyjną zanim sąd cywilny rozstrzygnąłby 
sprawę, decyzja ta nie wiązałaby sądu cywilnego. Analogiczna sytuacja wystąpiłaby, gdyby pasa-
żer skierował sprawę na drogę postępowania sądowego przed sądem cywilnym, już po wydaniu 
decyzji administracyjnej (także ostatecznej) przez Prezesa ULC (przypadek 2). We wszystkich 
tych przypadkach, decyzja administracyjna mogłaby stanowić dowód przed sądem cywilnym, 
podlegający swobodnej ocenie sądu. Jednakże sąd cywilny, wydając wyrok, powinien uwzględnić 
okoliczność zaspokojenia pasażera przez przewoźnika lotniczego na podstawie decyzji admini-
stracyjnej, gdyż zgodnie z art. 316 § 1 k.p.c., wydaje on wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy 
istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Jeżeli zatem pasażer po uzyskaniu zaspokojenia nie 
dokona stosownego cofnięcia (ograniczenia) powództwa, powództwo w tym zakresie winno zo-
stać oddalone. Jeżeli natomiast takie cofnięcie (ograniczenie) zostało dokonane, to w przypadku 
cofnięcia pozwu sąd postępowanie umorzy, a w przypadku jego ograniczenia, umorzenie dotyczyć 
będzie tylko części postępowania (art. 203 w zw. z art. 355 § 1 k.p.c.; por. Weitz, 2012, s. 971). 
Podobnie fakt zaspokojenia pasażera po złożeniu skargi, ale przed wydaniem decyzji, powinien 
być uwzględniony przez Prezesa ULC w prowadzonym przez niego postępowaniu administracyj-
nym. W odniesieniu do zryczałtowanego odszkodowania postępowanie powinno zostać umorzone 
jako bezprzedmiotowe (art. 105 § 1 k.p.a.26), a decyzja administracyjna powinna ograniczać się 
do stwierdzenia naruszenie prawa przez przewoźnika lotniczego, określenia zakresu nieprawid-
łowości oraz nałożenia kary, o której mowa w art. 209b ust. 1 pr. lot. 

Zauważyć należy, że w sytuacji toczących się równolegle postępowań przed sądem cywilnym 
i Prezesem ULC, sąd cywilny nie powinien zawieszać postępowania z urzędu na mocy art. 177 
§ 1 ust. 3 k.p.c. Przepis ten umożliwia sądowi cywilnemu zawieszenie postępowania w przypadku, 
gdy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed tym sądem zależy od uprzedniej decyzji organu 
administracji publicznej. Chodzi zatem o decyzje administracyjną, która ma prejudycjalne znacze-
nie w sprawie cywilnej27. Tymczasem o zryczałtowanym odszkodowaniu z art. 7 rozporządzenia 
nr 261/2004 sąd cywilny może orzekać samodzielnie. 

Jeżeli decyzja administracyjna była poddana kontroli sądu administracyjnego (sądów admi-
nistracyjnych) na skutek skargi wniesionej przez pasażera (przypadek 3), sąd cywilny orzekający 
w sprawie, w świetle przepisu art. 170 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi, będzie takim orzeczeniem sądu administracyjnego związany. Na mocy zaś art. 365 k.p.c. 
wcześniej wydanym wyrokiem sądu cywilnego będzie związany Prezes ULC, jak i sądy admini-
stracyjne (przypadek 5). 

V. Kierunek przyszłych zmian w ustawodawstwie
Przedstawione wyżej uwagi wskazują, że na gruncie obowiązujących przepisów nie jest 

możliwe znalezienie rozwiązań w pełni przeciwdziałających konsekwencjom dopuszczenia 
tzw. przemienności drogi dochodzenia roszczeń o zryczałtowane odszkodowania, przewidziane 
rozporządzeniem nr 261/2004. Konieczne jest dokonanie stosownych zmian legislacyjnych. Mogą 
one iść w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek polegałby na wprowadzeniu do obowiązujących 

26 Zgodnie art. 105 § 1 k.p.a., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji 
publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.
27 Por. postanowienie SN z 25.02.2009 r., II CSK 501/08, LEX nr 528129.
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procedur cywilnej, administracyjnej i sądowoadministracyjnej przepisów regulujących wzajem-
ne relacje pomiędzy różnymi postępowaniami, toczącymi się według tych procedur, w tożsamej 
sprawie oraz wydanymi w tych postępowaniach orzeczeniami. Przepisy te mogłyby obejmować 
wyłącznie kwestie będące przedmiotem niniejszego opracowania bądź też mieć charakter ogól-
niejszy. Drugi, to odpowiednia nowelizacja przepisów art. 205a i 205b pr. lot., poprzez usunięcie 
możliwości wydawania przez Prezesa ULC decyzji administracyjnych, stwierdzających narusze-
nie art. 7 rozporządzenia nr 261/2004 i umożliwiających pasażerom egzekwowanie takich decyzji 
w drodze egzekucji, z pozostawieniem Prezesowi ULC kompetencji w zakresie nakładania kar 
pieniężnych w celu przymuszenia do usunięcia stwierdzonych naruszeń.

Wskazówki w tym zakresie daje wyrok TS z 17 marca 2016 r. w połączonych sprawach 
C-145/15 i C-146/15 Ruijssenaars i Jansen (ECLI:EU:C:2016:187), w którym Trybunał stwierdził, 
że art. 16 rozporządzenia nr 261/2004, należy interpretować w ten sposób, że wyznaczony przez 
każde państwo członkowskie w oparciu o art. 16 ust. 1 tego rozporządzenia organ, do którego 
wpłynęła indywidualna skarga pasażera, po tym, jak przewoźnik lotniczy odmówił wypłacenia mu 
odszkodowania przewidzianego w art. 7 ust. 2 rozporządzenia, nie ma obowiązku stosowania 
środków przymusu wobec danego przewoźnika lotniczego w celu przymuszenia go do wypłaty 
wspomnianego odszkodowania. W świetle powyższego rozstrzygnięcia, nie jest konieczne ta-
kie ukształtowanie w prawie wewnętrznym poszczególnych państw członkowskich kompetencji 
wyznaczonego organu administracyjnego, aby rozstrzygał on kwestie indywidualnych roszczeń 
pasażerskich28. Obowiązku takiego nie nakłada art. 16 rozporządzenia nr 261/2004, a użyte 
w ust. 3 tego artykułu pojęcie „sankcji” należy interpretować jako środki podejmowane w reakcji 
na stwierdzone naruszenia tegoż rozporządzenia w ramach nadzoru o charakterze ogólnym, a nie 
w każdym indywidualnym przypadku, na co wskazuje motyw 21 rozporządzenia. Taka wykład-
nia postanowienia art. 16 rozporządzenia nr 261/2004 i zgodne z nią ukształtowanie rozwiązań 
przyjętych w prawie wewnętrznym pozwoli na uniknięcie rozbieżności ocen pomiędzy sądami 
powszechnymi a organem administracyjnym, jakim jest Prezes ULC, zapewniając spójność roz-
działu kompetencji pomiędzy sądami a Prezesem ULC. Wbrew pozorom, nie pogorszy to też 
sytuacji prawnej pasażerów. Roszczenia, o których mowa nie wymagają zwiększonej aktywności 
dowodowej, w szczególności dowodu na okoliczność poniesionej szkody. Ich wysokość pozwala 
przy tym na skorzystanie z uproszczonych form dochodzenia roszczeń, w tym także w zakresie 
rozwiązywania sporów o transgranicznym charakterze z wykorzystaniem postanowień rozpo-
rządzenia (WE) nr 861/2007 ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych 
roszczeń (Dz. Urz. UE L 199, s. 1), na co zwrócił uwagę rzecznik generalny Yves Bot w opinii 
z 14.01.2016 r. (ECLI: EU:C:2016:12).

Ten kierunek zmian znajduje także odzwierciedlenie w projekcie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo lotnicze29. Zmiany te, choć spowodowane koniecznością implementowania do polskiego 
systemu prawnego postanowień dyrektywy 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod roz-
strzygania sporów konsumenckich (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013 r., s. 63), przyczyniłby się 

28 Por. też pkt 7.1. Zawiadomienia Komisji Wytyczne interpretacyjne dotyczące rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóź-
nienia lotów oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych zmienionego 
rozporządzeniem (WE) nr 889/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE C 214, s. 5).
29 Projekt zmian z uzasadnieniem, po konsultacjach publicznych wraz z odniesieniem się wnioskodawcy do uwag Rady Legislacyjnej na stronie 
Rządowego Centrum Legislacji, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12272302 (dostęp: 31.03.2017).
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do rozwiązania niektórych problemów przedstawionych w artykule. Istniejący stan prawny został 
bowiem w uzasadnieniu projektu oceniony krytycznie. Wskazano m.in., że obowiązujący model 
kontroli – zgodnie z którym postępowanie przed Prezesem ULC wszczyna się, co do zasady, na 
skargę poszkodowanego pasażera, w zakresie w jakim dotyczy tego pasażera, nie zapewnia po-
wszechnego przestrzegania praw pasażerów. Przewoźnicy zasadniczo ograniczają się bowiem 
do wykonywania obowiązków względem tych pasażerów, którzy skargi złożyli, co nie zapewnia 
powszechnego i należytego wykonywania przez przewoźników obowiązków wspólnotowych 
w zakresie przewozu lotniczego. Stąd w uzasadnieniu projektu podniesiono, że ów model winien 
zostać zmodyfi kowany tak, aby istotą postępowania nie było rozpatrzenie indywidualnej skargi 
pasażera danego lotu, lecz wszczęcie z urzędu procedury nadzorczej, mającej na celu wyjaśnie-
nie czy w trakcie lotu, co do którego istnieje podejrzenie niewykonania przez danego przewoź-
nika obowiązków wspólnotowych, dotyczących przewozu lotniczego, doszło do naruszenia tych 
obowiązków, czy też nie. 

Mając na uwadze powyższe i po uwzględnieniu wyników uzgodnień resortowych, konsultacji 
publicznych oraz uwag Rady Legislacyjnej, istniejący model postępowania przewidziany w pr. lot. 
zostałby zmodyfi kowany w taki sposób, że indywidualna skarga pasażera inicjowałaby postę-
powanie mediacyjne przed Rzecznikiem Praw Pasażera (powoływanym i odwoływanym przez 
Prezesa ULC), który na wniosek pasażera (niekoniecznie konsumenta) prowadziłby bezpłatne, 
korespondencyjne postępowanie mediacyjne pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem lotniczym 
lub organizatorem wycieczki, mające na celu polubowne rozwiązanie sporu. Wszczęcie takiego 
postępowania, do którego nie znajdowałyby zastosowania przepisy k.p.c., przerywałoby bieg termi-
nu przedawnienia roszczeń majątkowych, o których mowa w art. 118 k.c. W przypadku, gdyby nie 
doszło do ugodowego zakończenia sporu w ramach postępowania przed Rzecznikiem, a w jego 
ocenie istniałoby uzasadnione podejrzenie naruszenia praw pasażera, byłby on uprawniony do 
wystąpienia do Prezesa ULC o przeprowadzenie postępowania nadzorczego. 

Niezależnie od powyższego Prezes ULC z urzędu sprawowałby nadzór nad przestrzeganiem 
m.in. przepisów rozporządzenia nr 261/2004, ale w jego ramach byłby w szczególności upraw-
niony do żądania: dokumentów związanych z działalnością nadzorowanego podmiotu, informacji 
dotyczących działalności podmiotu nadzorowanego od członków zarządu, członków rady nad-
zorczej, pracowników oraz innych osób związanych z tym podmiotem umową zlecenia, umową 
o dzieło lub innym stosunkiem prawnym o podobnym charakterze, a także informacji, dokumentów 
lub kopii dokumentów od osób, którym podmiot nadzorowany powierzył wykonywanie niektórych 
czynności. Wynikiem prowadzonego postępowania nadzorczego przez Prezesa ULC (na wniosek 
Rzecznika czy też z urzędu) byłoby pisemne powiadomienie podmiotu nadzorowanego o wyniku 
kontroli, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości wskazanie ich zakresu i wyznaczenie terminu na 
ich usunięcie. W przypadku braku dobrowolnego usunięcia naruszeń Prezes ULC byłby upraw-
niony, w drodze decyzji administracyjnej, do nałożenia na podmiot nadzorowany kary pieniężnej 
o administracyjnym charakterze. 

Proponowane rozwiązania choć idące w prawidłowym kierunku nie eliminują wszystkich prob-
lemów wynikających z alternatywnych dróg dochodzenia roszczeń. Kwestia ta jednak wykracza 
poza ramy artykułu. 
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Streszczenie
W artykule omówiono uregulowane w prawie przewozowym oraz w kodeksie morskim prawo po-
dróżnego do odstąpienia od umowy przewozu bez podania przyczyny oraz wynikające z prawa 
przewozowego uprawnienie do zmiany umowy przewozu. Autor przedstawia istotę i zakres tych 
uprawnień, wskazując, że znajdują one zastosowanie także w odniesieniu do tych umów przewo-
zu, które podlegają reżimowi rozporządzeń unijnych dotyczących ochrony praw pasażerów oraz 
konwencji CIV. Sformułowane zostały także pewne postulaty de lege ferenda związane z dostrze-
żonymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów przyznających omawiane uprawnienia.

Słowa kluczowe: przewóz osób; prawa pasażerów; umowa przewozu osób; odstąpienie od umo-
wy przewozu; zmiana umowy przewozu; prawo przewozowe.

JEL: K12

I. Wprowadzenie
Umowa przewozu podróżnego regulowana jest obecnie przepisami wielu aktów prawnych 

o różnym charakterze. Wśród źródeł prawa krajowego podstawowe znaczenie ma ustawa z 15 li-
stopada 1984 r. – Prawo przewozowe1, odnosząca się do przewozów drogowych, kolejowych 
i środkami żeglugi śródlądowej oraz ustawa z 18 września 2011 r. – Kodeks morski2 dotyczą-
ca przewozów drogą morską. Unormowanie umowy przewozu osób zawarte zostało również 

* Doktor; U niwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń; e-mail: daniel.dabrowski@
wzieu.pl.
1 T.j. Dz.U. 2015, poz. 915 ze zm.; dalej: prawo przewozowe lub pr. przew.
2 T.j. Dz.U. 2016, poz. 66 ze zm.; dalej: kodeks morski lub k.m.
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w kodeksie cywilnym, lecz ma ono niewielkie znaczenie, głównie z tego względu, że znajduje 
zastosowanie jedynie subsydiarnie3. Polska jest też stroną kilku umów międzynarodowych doty-
czących przewozu osób: kolejowej konwencji CIV4, dwóch konwencji lotniczych – warszawskiej5 
i montrealskiej6 oraz konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu7. 
Ponadto istotną rolę odgrywają rozporządzenia Unii Europejskiej tworzące system ochrony praw 
pasażera8. System ten obejmuje m.in.: zaostrzoną regulację odpowiedzialności przewoźnika za 
życie i zdrowie pasażerów oraz ich bagaż, zryczałtowane odszkodowania za odmowę przyjęcia 
do środka transportowego, opóźnienie i odwołanie przewozu, obowiązki informacyjne ciążące na 
przewoźniku oraz obowiązek udzielania pasażerom pomocy w razie przeszkód w przewozie, jak 
też szczególne uprawnienia dla pasażerów niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności 
ruchowej (Gospodarek, 2011, s. 61–68; Wesołowski, 2016, s. 202–203). W żadnym z rozporządzeń 
ani w konwencjach nie przyznano jednak podróżnemu możliwości odstąpienia od umowy przewo-
zu bez podawania przyczyny. Takie uprawnienie, wzmacniające pozycję podróżnego, przewidują 
natomiast przepisy prawa krajowego – zarówno prawo przewozowe (dalej: pr. przew.), jak i kodeks 
morski (dalej: k.m.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pr. przew. „Podróżny może zmienić umowę przewozu 
lub odstąpić od niej przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transporto-
wego na drodze przewozu”. Z kolei art. 175 § 1 k.m. stanowi, że pasażer jest uprawniony do od-
stąpienia od umowy na co najmniej 7 dni przed zapowiedzianym terminem rozpoczęcia podróży.

Przyznanie podróżnemu prawa do odstąpienia od umowy oraz – na gruncie prawa prze-
wozowego – do jednostronnej jej zmiany podyktowane jest zamiarem zapewnienia mu ochrony. 
W okresie pomiędzy zawarciem umowy a rozpoczęciem podróży mogą wystąpić różne okoliczno-
ści utrudniające lub uniemożliwiające jej odbycie bądź sprawiające, że podróż byłaby bezcelowa 
(Kolarski, 2002, s. 42; Szanciło, 2008, s. 107). Zważywszy na fakt, że opłata za przewóz uiszczana 
jest z góry, nieodbycie podróży wiązałoby się z utratą uiszczonej opłaty. Możliwość odstąpienia 
od umowy pozwala podróżnemu uwzględnić zaistniałe okoliczności i jednostronnie zadecydować 
o rozwiązaniu wiążącego strony stosunku prawnego. Taką samą funkcję pełni uprawnienie do 
zmiany umowy. Ryzyko wystąpienia zdarzeń czyniących podróż bezcelową czy niemożliwą zo-
staje w ten sposób częściowo przeniesione na przewoźnika. Na marginesie wskazać można, że 
przedmiotowe uprawnienia przysługują każdemu podróżnemu, niezależnie od tego czy ma status 

3 Zgodnie z art. 775 k.c. przepisy tytułu XXV „Umowa przewozu” stosuje się „do przewozu w zakresie poszczególnych rodzajów transportu tylko o tyle, 
o ile przewóz ten nie jest uregulowany odrębnymi przepisami”.
4 Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) sporządzona w Bernie dnia 9.05.1980 r. (Dz.U. 1985 Nr 34, poz. 158) zmieniona 
Protokołem sporządzonym w Wilnie dnia 3.06.1999 r. – Załącznik A. Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu osób kolejami (CIV) 
(Dz.U. 2007 Nr 100, poz. 674). Konwencja CIV jest jednym z kilku załączników do konwencji COTIF.
5 Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego podpisana w Warszawie dnia 12.10.1929 r. 
(Dz.U. 1933 Nr 8, poz. 49 ze zm.).
6 Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzona w Montrealu dnia 28.05.1999 r. 
(Dz.U. 2007 Nr 37, poz. 235).
7 Konwencja ateńska w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, sporządzona w Atenach dnia 13.12.1974 r. (Dz.U. 1987 Nr 18, 
poz. 108 ze zm.).
8 Są to następujące rozporządzenia: rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 z 9.10.1997 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z ty-
tułu przewozu pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną (Dz. Urz. WE 1997 L 285/1, Polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdz. 7, t. 3, s. 489 ze zm.); 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 z 11.02.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasa-
żerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.Urz. UE 
2004 L 46/1, Polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdz. 7, t. 8, s. 10); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2006 z 5.07.2006 r. 
w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. Urz. UE 2006 L 204/1); roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1371/2007 z 23.10.2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE 
2007 L 315/14); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z 24.11.2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską 
i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE 2010 L 334/1); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 181/2011 z 16.02.2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE 2011 L 55/1).
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konsumenta9. Jest zresztą cechą charakterystyczną aktów prawnych dotyczących przewozu osób 
– w tym także rozporządzeń unijnych – że odnoszą się one do wszystkich pasażerów, niezależnie 
od tego czy przysługuje im status konsumenta (por. Karsten, 2007, s. 126–131).

II. Zakres zastosowania norm przyznających podróżnemu 
uprawnienie do odstąpienia od umowy i jej zmiany

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pr. przew. przepisy tej ustawy znajdują zastosowanie do wszystkich 
gałęzi transportu, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego oraz konnego. Z wynikającej 
z art. 17 ust. 1 pr. przew. możliwości odstąpienia od umowy oraz jej zmiany może zatem skorzy-
stać podróżny, który zawarł umowę o przewóz w transporcie samochodowym, kolejowym oraz 
środkami żeglugi śródlądowej. W transporcie morskim uprawnienie do odstąpienia od umowy 
wynika z cytowanych wyżej przepisów kodeksu morskiego. Omawiane uprawnienie nie przysłu-
guje natomiast podróżnemu, który zawarł umowę o przewóz lotniczy, chyba że zostało mu ono 
przyznane na mocy umowy. Regulacja kodeksu cywilnego dotycząca przewozu osób stosowana 
do umowy przewozu lotniczego, nie zawiera bowiem odpowiednika art. 17 pr. przew. Również 
umowy międzynarodowe regulujące przewóz osób drogą lotniczą nie dopuszczają odstąpienia 
od umowy przez podróżnego bez podawania przyczyny.

Istnienie po stronie podróżnego przedmiotowego uprawnienia nie budzi wątpliwości, jeśli 
zawarta umowa przewozu podlega wyłącznie reżimowi prawa przewozowego bądź kodeksu mor-
skiego. Kwestia komplikuje się jeśli do umowy przewozu znajdują zastosowanie także przepisy 
konwencji międzynarodowych bądź rozporządzeń unijnych dotyczących ochrony praw pasażerów.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pr. przew. „Przepisy ustawy stosuje się do przewozów międzynaro-
dowych, jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej”. W odniesieniu do przewozu osób 
znaczenie ma jedynie wspomniana konwencja CIV dotycząca przewozu osób koleją, gdyż Polska 
nie jest stroną żadnej umowy międzynarodowej, która dotyczyłaby umowy przewozu osób trans-
portem samochodowym bądź drogą wodną śródlądową. Konwencja CIV reguluje umowę prze-
wozu w sposób kompleksowy. Nie ma w niej jednak postanowienia przyznającego podróżnemu 
uprawnienie do odstąpienia od umowy czy też możliwość jej zmiany. Jedynie postanowienie art. 8 
§ 2 CIV przewiduje, że ogólne warunki przewozu wydawane przez przewoźnika określają zasady 
zwrotu opłaty za przejazd. Cytowany art. 1 ust. 3 pr. przew. jako zasadę przyjmuje stosowanie 
przepisów ustawy do umów przewozu międzynarodowego, jeżeli umowa międzynarodowa nie 
stanowi inaczej. Co oczywiste, nie jest konieczne, by umowa międzynarodowa musiała wprost 
wyłączać stosowanie przepisów prawa krajowego. Dla wyłączenia stosowania przepisów krajo-
wych jest wystarczające, by umowa międzynarodowa regulowała tę samą materię, co materia 
regulowana w ustawie (Ambrożuk i in., 2014, s. 27–28; Szanciło, 2008, s. 41–42). W tym kontek-
ście pojawia się zatem pytanie o dopuszczalność zastosowania przepisów prawa przewozowego 
o odstąpieniu od umowy i jej zmianie do umów przewozu podlegających – co do zasady – reżi-
mowi konwencji CIV. Jest to jednocześnie pytanie o istnienie ewentualnej luki wewnętrznej lub 

9 Jednocześnie trzeba zauważyć, że nawet jeśli podróżny będący konsumentem zawarł umowę przewozu na odległość lub poza lokalem przedsiębior-
stwa, to nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827 
ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 4 tej ustawy nie stosuje się jej do umów „dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 7a, art. 10 i art. 17”. 
Wyjątki odnoszą się jedynie do terminu odpowiedzi na reklamację (art. 7a upk), zgody konsumenta na dodatkowe płatności (art. 10 upk) oraz informacji 
dostarczanych przez przewoźnika przy zawieraniu umowy z obowiązkiem zapłaty (art. 17 upk).
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zewnętrznej10 w uregulowaniu konwencyjnym oraz o dopuszczalność wypełnienia jej poprzez 
odwołanie się do prawa krajowego.

Odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozpocząć od stwierdzenia, że ogólnym celem 
konwencji CIV jest ujednolicenie umowy przewozu osób koleją. Treść konwencji została opraco-
wana w ramach Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami, do której 
zadań należy m.in. ustanowienie jednolitego systemu prawnego w zakresie umowy o przewozie 
osób11. Konieczność zachowania jednolitości konwencji w procesie jej stosowania i interpretacji 
wynika także z art. 8 § 1 COTIF12. Nie oznacza to jednak, że konwencja reguluje wyczerpująco 
wszystkie zagadnienia związane z zawarciem umowy przewozu, jej wykonaniem czy też skutkami 
niewykonania. Przeciwnie, wiele kwestii dotyczących umowy przewozu osób nie zostało w kon-
wencji bezpośrednio unormowanych. Można je podzielić na trzy grupy. Do pierwszej zaliczyć 
należy sprawy, które – zgodnie z konwencją – mogą zostać unormowane na poziomie ogólnych 
warunków przewozu13. Dotyczy to zwłaszcza spraw o mniejszym znaczeniu. Twórcy konwencji 
uznali, że ich ujednolicenie jest zbędne, a przyznanie przewoźnikom swobody regulacji w tym 
zakresie nie stoi w sprzeczności z celem unifi kacyjnym konwencji. Druga grupa obejmuje kwe-
stie, w odniesieniu do których przepisy konwencji wprost przyznają ustawodawcy krajowemu 
uprawnienie do ich unormowania14. W tych przypadkach mamy do czynienia z luką o charakte-
rze wewnętrznym – sprawy należą do materii regulowanej konwencją, lecz nie są rozstrzygnięte 
w niej wyraźnie. Trzecią grupę tworzą natomiast sprawy w ogóle konwencją nie uregulowane, 
choć odnoszące się do umowy przewozu. W odniesieniu do tego typu zagadnień, zgodnie z art. 8 
§ 2 COTIF „stosuje się prawo krajowe”. 

Zagadnienia związane z odstąpieniem od umowy i jej zmianą zaliczyć należy do trzeciej 
grupy, ponieważ konwencja w ogóle się do nich nie odnosi. Nie można przyjąć, że wspomniane 
wyżej postanowienie art. 8 § 2 CIV, zgodnie z którym „Ogólne warunki przewozu określają zasady 
zwrotu opłaty za przejazd” reguluje uprawnienie do odstąpienia od umowy bądź jej zmiany. Odnosi 
się ono wyłącznie do „zwrotu opłaty za przejazd”, który może być wprawdzie skutkiem odstąpie-
nia od umowy, lecz może również wynikać z innych przyczyn. Zasadne jest zatem uznanie, że 
kwestia odstąpienia od umowy przewozu i jej zmiany winna być regulowana prawem krajowym, 
zgodnie z art. 8 § 2 COTIF. Jeżeli prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie, podróżnemu 
przysługuje zatem uprawnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pr. przew.15.

10 Pojęcia „luki wewnętrznej” i „zewnętrznej” wypracowano na gruncie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11.04.1980 r. (Dz.U. 1997 Nr 45, poz. 286 ze zm.), jednak są one użyteczne także na gruncie innych umów 
międzynarodowych regulujących bezpośrednio stosunki prywatnoprawne. Za lukę wewnętrzną uznaje się zwykle sytuację, w której sprawy należące 
do materii konwencji nie zostały w niej wyraźnie rozstrzygnięte. Taką lukę należy starać się uzupełnić w pierwszym rzędzie poprzez odwołanie się do 
zasad ogólnych, na których opiera się konwencja, a w razie braku możliwości uzupełnienia w ten sposób – poprzez odwołanie się do prawa krajowego 
(Jagielska, 2013, s. 874; Napierała, 1998, s. 102; Pazdan, 2001, s. 131). Przez lukę zewnętrzną rozumie się natomiast kwestie mieszczące się w obrębie 
statutu kontraktowego, lecz nieuregulowane w umowie międzynarodowej. Lukę zewnętrzną wypełnia się bezpośrednio przez odwołanie się do prawa 
krajowego (Jagielska, 2013, s. 874; Napierała, 1998, s. 102; Pazdan, 2001, s. 131).
11 Por. art. 2 § 1 lit. a) pkt 1 konwencji COTIF.
12 Zgodnie z tym przepisem „Przy interpretacji i stosowaniu Konwencji należy brać pod uwagę jej charakter prawa międzynarodowego oraz koniecz-
ność zachowania jej jednolitości”. 
13 Por. art. 7 § 1, art. 8 § 2, art. 9 §1 i 2, art. 12 § 1-3, art. 17 § 1, art. 18 § 1 i 2, art. 21 § 1 i 2, art. 23, art. 24 § 2, art. 41 § 1, art. 43 § 1 CIV.
14 Por. art. 27 § 2, art. 29, art. 30, art. 32 § 3, art. 48, art. 60 § 4 CIV. W literaturze krytykuje się tego typu odesłania do prawa krajowego jako pro-
wadzące do rozbieżnego stosowania konwencji w poszczególnych krajach, a tym samym rodzące ryzyko forum shopping. Por. Calme, 2016, s. 161.
15 Na marginesie można wskazać, że podobnie rozstrzyga się wzajemny stosunek między przepisami konwencji CIV a rozporządzeniem kolejowym 
1371/2007, które w zasadniczej mierze odnosi się do umowy przewozu. Wskazuje się, że przepisy rozporządzenia mają charakter komplementarny 
w stosunku do konwencji CIV, jako że dotyczą kwestii nieuregulowanych w samej konwencji (por. COTIF law and EC law relating to international carriage 
by rail: areas of confl ict and options for solutions, 2006, s. 41).
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Podobnie należy rozstrzygnąć wzajemne relacje – w omawianym zakresie – między prze-
pisami prawa przewozowego i rozporządzeń unijnych dotyczących ochrony pasażerów. Prawo 
przewozowe w art. 1 ust. 4 reguluje w sposób wyraźny wyłącznie stosunek przepisów tej ustawy 
do przepisów rozporządzenia żeglugowego (1177/2010), stanowiąc, że przepisy ustawy mają 
zastosowanie do umowy przewozu podróżnego wykonywanego śródlądową drogą wodną w ro-
zumieniu art. 3 lit. i) rozporządzenia nr 1177/2010, jeżeli to rozporządzenie nie stanowi inaczej. 
Jednoznacznie kwestia ta została również uregulowana w kodeksie morskim, którego art. 172 
§ 1a stanowi, że przepisy kodeksu morskiego stosuje się do umowy przewozu pasażera w za-
kresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 1177/2010. Mimo braku odwołania w prawie prze-
wozowym do rozporządzenia kolejowego (1371/2007) oraz autokarowego (181/2011) nie budzi 
wątpliwości, że przepisy tych rozporządzeń mają pierwszeństwo przed ustawą (Ambrożuk i in., 
2014, s. 29). Wynika to z zasady pierwszeństwa prawa unijnego. Zgodnie z nią, w razie gdy 
prawo krajowe i prawo unijne regulują ten sam zakres przedmiotowy, stosowanie prawa kra-
jowego jest dopuszczalne jedynie w takim zakresie, w jakim nie jest ono sprzeczne z normami 
unijnymi16. Trzeba przyjąć, że normy wynikające z art. 17 ust. 1 pr. przew. oraz art. 175 § 1 k.m. 
nie są sprzeczne z normami unijnymi zawartymi w rozporządzeniach dotyczących ochrony praw 
pasażerów. W żadnym z tych rozporządzeń nie zostało bowiem uregulowane prawo pasażera do 
odstąpienia od umowy, nie ma też oczywiście przepisu, który takie uprawnienie wyłącza. Kwestia 
ta nie została objęta zakresem przedmiotowym żadnego z rozporządzeń17. Należy zatem przyjąć, 
podobnie jak w przypadku konwencji CIV, że w odniesieniu do tej kwestii zastosowanie znajdują 
przepisy prawa przewozowego bądź kodeksu morskiego. Uprawnienie do odstąpienia od umo-
wy oraz – w przypadku umów podlegających prawu przewozowemu – do jej zmiany, przysługuje 
podróżnemu także wówczas, gdy umowa podlega reżimowi rozporządzeń unijnych dotyczących 
ochrony praw pasażerów.

III. Zasady realizacji uprawnienia przez podróżnego
Odstąpienie od umowy przewozu jest jednostronną czynnością prawną (Ambrożuk i in., 

2014, s. 87; Szanciło, 2008, s. 107). Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje osobie 
będącej stroną umowy. Ze względu na fakt, że umowa przewozu zwykle potwierdzana jest bi-
letem18 w praktyce uprawnienie może zwykle wykonać osoba, która znajduje się w posiadaniu 
biletu wystawionego przez przewoźnika, chyba że bilet jest imienny. Wynika to z legitymacyjnej 
funkcji biletu stanowiącego dowód zawarcia umowy przewozu.

Prawo do odstąpienia od umowy i jej zmiany istnieje także w razie zawarcia umowy grupowego 
przewozu osób uregulowanej w art. 19–22 pr. przew. Zgodnie z art. 22 pr. przew. „Do grupowe-
go przewozu osób stosuje się odpowiednio przepisy art. 17 i 18”. Omawiane uprawnienie może 
wykonać jedynie organizator przewozu, jako strona umowy przewozu, a nie jego poszczególny 
uczestnik (Ambrożuk, Dąbrowski i Wesołowski, 2014, s. 103; Górski i Wesołowski, 2006, s. 86; 
Jaworski, 2012, s. 57–58; Szanciło, 2008, s. 133).

16 Szerzej na temat zasady pierwszeństwa por. np. (Kaczorowska, 2011, s. 341–364; Sozański, 2014, s. 182–190).
17 Zakres ten został określony w artykułach 1 rozporządzeń 1371/2007, 1177/2010 oraz 181/2011. Jedynie w art. 1 lit. a) rozporządzenia 1371/2007 
wskazano, że ustanawia ono przepisy m.in. w odniesieniu do kwestii „zawierania umów transportowych, wystawiania biletów (…)”. Tak sformułowany 
zakres przedmiotowy rozporządzenia nie obejmuje jednak zagadnień związanych z odstąpieniem od umowy czy też ich jednostronną zmianą.
18 Por. art. 16 ust. 1 pr. przew., art. 6 § 2 i 3 CIV, art. 173 k.m.
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Zgodnie z art. 17 ust. 2 pr. przew. zmiana umowy przewozu może dotyczyć terminu odjazdu, 
miejscowości przeznaczenia bądź klasy środka transportowego. Przepis art. 17 ust. 3 pr. przew. 
stanowi natomiast, że w celu dokonania zmian umowy „podróżny powinien uzyskać od przewoźnika 
odpowiednie poświadczenie oraz ewentualnie otrzymać zwrot lub dopłacić różnicę należności”. 
W literaturze powstał spór co do charakteru uprawnienia do zmiany umowy. Zdaniem niektórych 
autorów uprawnienie to jest jednostronną czynnością prawną podróżnego, a poświadczenie, o któ-
rym mowa w art. 17 ust. 3 pr. przew. pełni tylko funkcję dowodową; nie jest oświadczeniem woli, 
a jedynie oświadczeniem wiedzy (Ambrożuk i in., 2014, s. 89; Górski i Wesołowski, 2006, s. 73). 
Inni przyjmują natomiast, że do zmiany umowy – również w omawianym przypadku – dochodzi 
za porozumieniem stron i wymóg uzyskania poświadczenia jest równoznaczny z koniecznością 
uzyskania zgody przewoźnika (Jaworski, 2012, s. 53; Kolarski, 2002, s. 42; Szanciło, 2008, s. 110). 
Zwraca się też uwagę na to, że przewoźnik jest co do zasady zobowiązany do wyrażenia zgody 
na zmianę umowy (Szanciło, 2008, s. 110).

Uważam, że więcej argumentów przemawia za pierwszym poglądem. Uprawnienie do zmiany 
umowy zostało sformułowane w art. 17 ust. 1 pr. przew. w taki sam sposób, jak uprawnienie do 
odstąpienia od umowy. Wyrażenie „Podróżny może zmienić umowę przewozu” sugeruje jedno-
stronny charakter czynności prawnej podróżnego. Gdyby ustawodawca chciał przyznać podróż-
nemu roszczenie o zmianę umowy, użyłby innego sformułowania, wskazując np., że podróżny 
„może żądać zmiany umowy” i nałożyłby jednocześnie na przewoźnika obowiązek uwzględnienia 
żądania, ewentualnie uwzględnienia go z pewnymi zastrzeżeniami. Uznaniu zmiany umowy za 
jednostronną czynność prawną nie stoi na przeszkodzie obowiązek uzyskania poświadczenia, 
o którym mowa w art. 17 ust. 3 pr. przew. „Poświadczenie” to oznacza tyle, co potwierdzenie przez 
przewoźnika określonego faktu19. Zważywszy na to, że zawarcie umowy przewozu osób doku-
mentowane jest zwykle biletem, zasadne jest zastrzeżenie konieczności dokonania odpowied-
nich adnotacji na bilecie, ewentualnie wymiany biletu. Poświadczenie takie ma wyłącznie skutek 
dowodowy. W związku z tym, zgodzić się trzeba z poglądem, że nie jest oświadczeniem woli.

Ocenę charakteru prawnego omawianego instrumentu utrudnia dodatkowo sformułowanie 
o konieczności otrzymania przez podróżnego zwrotu lub dopłacenia różnicy należności; zgod-
nie z art. 17 ust. 3 pr. przew.: „w celu dokonania zmian (…) podróżny powinien (…) ewentualnie 
otrzymać zwrot lub dopłacić różnicę należności”. Nielogiczne byłoby przyjęcie, że skuteczność 
zmiany umowy przewozu jest uzależniona od otrzymania przez podróżnego różnicy należności; 
podróżny może przecież dochodzić tej różnicy już po wykonaniu zmienionej umowy. Z kolei obo-
wiązek dokonania dopłaty również nie powinien być traktowany jako warunek dokonania zmiany, 
ale jako wskazówka, że dopłata do należności przy zmianie umowy uiszczana jest z góry, podob-
nie zresztą jak opłata za przewóz, która zwykle uiszczana jest przy zawieraniu umowy przewozu.

Do dnia 31 grudnia 1998 r. przepis art. 34 ust. 1 pkt 2 pr. przew. zawierał upoważnie-
nie dla ministra właściwego ds. transportu do wydania rozporządzenia m.in. w zakresie wa-
runków zmiany umowy przewozu przez podróżnych20. Rozporządzenia wydane na tej 

19 W przepisach kodeksu cywilnego termin „poświadczenie” odnoszony jest do potwierdzenia podpisu, daty, przyjęcia przesyłki przez przewoźnika 
(art. 780 § 2 k.c.). Tylko w tym ostatnim przypadku termin ten odnosi się do czynności dokonywanej przez stronę stosunku zobowiązaniowego. Przepis 
art. 11 CIV stanowi natomiast, że „Przewoźnik obowiązany jest w danym wypadku poświadczyć na bilecie odwołanie pociągu lub utratę połączenia”. Tu 
również „poświadczenie” odnosi się do potwierdzenia pewnego faktu.
20 Zmiana treści tego przepisu została dokonana ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencję organów ad-
ministracji publicznej – w związku z reforma ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668).
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podstawie21  precyzowały  sposób zmiany umowy w poszczególnych gałęziach transportu, 
w szczególności wskazując, że zmiana nie może naruszać uprawnień innych podróżnych, moż-
liwości eksploatacyjnych przewoźnika, a w przypadku środków transportowych z miejscami re-
zerwowanymi uzależniona jes t od wolnych miejsc. Tego typu ograniczenia nie wynikają obecnie 
z przepisów aktów prawa powszechnie obowiązującego, ale mogą być przewidziane w regula-
minie przewoźnika. Nawet jednak w braku takich postanowień w regulaminie, zmiany niemożliwe 
do wykonania przez danego przewoźnika należy uznać za bezskuteczne (Ambrożuk i in., 2014, 
s. 89; Szanciło, 2008, s. 109).

IV. Opłata za przewóz w razie odstąpienia od umowy
Kwestia wpływu odstąpienia przez podróżnego od umowy na opłatę za przewóz została jed-

noznacznie rozstrzygnięta wyłącznie w kodeksie morskim. Zgodnie z art. 175 § 1 k.m., w razie 
gdy odstąpienie od umowy nastąpiło co najmniej na siedem dni przed zapowiedzianym terminem 
rozpoczęcia podróży przewoźnik zobowiązany jest do zwrotu opłaty za przewóz, przy czym może 
zatrzymać część opłaty nieprzekraczającą 1/4, chyba że zdołał sprzedać bilet innemu pasażerowi 
przed rozpoczęciem podróży22. Wysokość odstępnego może być określona w umowie między 
stronami lub regulaminie wydawanym przez przewoźnika. W razie braku takiego określenia, 
przewoźnik jest uprawniony do samodzielnego ustalenia tej wysokości, byleby nie przekroczyła 
ona 1/4 opłaty. Żądanie odstępnego jest wyłączone, jeśli przewoźnik sprzedał bilet innemu pasa-
żerowi. Jednoznaczne brzmienie tego przepisu prowadzi do wniosku, że nie ma znaczenia czy 
przewoźnikowi udało się uzyskać za sprzedany bilet taką samą opłatę, jak uzyskana od pasa-
żera, który odstąpił od umowy. Przewoźnik musi skalkulować czy korzystniejsze dla niego jest 
potrącenie odstępnego, czy też sprzedaż biletu za niższą cenę przy uwzględnieniu kosztów, które 
musi ponieść na przewóz pasażera. Jeżeli natomiast pasażer odstępuje od umowy później niż na 
siedem dni przed zapowiedzianym terminem podróży lub gdy nie stawia się na statek nie może 
domagać się zwrotu uiszczonej opłaty za przewóz. Nie ma przy tym znaczenia czy przewoźnik 
zaoszczędził pewne koszty ze względu na nieodbycie podróży przez pasażera, czy udało mu się 
sprzedać niewykorzystany przez pasażera bilet.

W prawie przewozowym omawiana kwestia nie jest niestety uregulowana tak jasno. Zgodnie 
z art. 17 ust. 4 pr. przew. „Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo którego na pod-
stawie art. 15 nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego przysługuje 
zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu czę-
ści należności (odstępnego)”. W przepisie tym brak jest jakichkolwiek wskazówek co do sposobu 
określania wysokości odstępnego należnego przewoźnikowi. Pojawia się też pytanie czy wysokość 
odstępnego powinna być określona w umowie bądź regulaminie wydanym przez przewoźnika, czy 
też może być przez niego ustalona ad hoc. Trzeba zauważyć, że pierwotnie szczegółowe warunki 
wykonywania prawa odstąpienia od umowy przewozu określało rozporządzenie wykonawcze do 
ustawy – Prawo przewozowe. Przepis art. 34 ust. 1 pkt 4 pr. przew. stanowił podstawę do wy-
dania przez Ministra Komunikacji rozporządzenia określającego sposób obliczania zwracanych 

21 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z 21.06.1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy – Prawo przewozowe (Dz.U. Nr 29, poz. 128 z późn. 
zm.) zastąpione następnie Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 23.05.1996 r. w sprawie przewozu osób i bagażu (Dz.U. 
Nr 64, poz. 312).
22 Omawiane zasady nie mają zastosowania w sytuacji, gdy odstąpienie dokonywane jest na innej podstawie niż art. 175 § 1 k.m.
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należności, tryb dokonywania zwrotów oraz wysokości odstępnego. Przepisy regulujące tę 
kwestię23 obowiązywały do 1998 r., kiedy to zmieniono zakres upoważnienia przewidzianego 
w art. 34 ust. 1 pkt 4 pr. przew. Od tego czasu wysokość odstępnego nie wynika z aktów prawa 
powszechnie obowiązującego. Należy krytycznie odnieść się do uchylenia podstawy prawnej upo-
ważniającej właściwego ministra do wydania rozporządzenia określającego zasady odstąpienia 
od umowy przewozu, bez jednoczesnego wprowadzenia zmiany do ustawy określającej górną 
granicę wysokości odstępnego, chociażby na wzór regulacji istniejącej w kodeksie morskim. Brak 
takiej regulacji daje nieograniczoną swobodę przewoźnikom w określaniu wysokości odstępne-
go. W literaturze zauważa się wprawdzie, że odstępne powinno być skalkulowane na poziomie 
pokrywającym koszty ponoszone przez przewoźnika w związku z realizacją uprawnienia podróż-
nego do odstąpienia od umowy (Ambrożuk i in., 2014, s. 88; Górski i Wesołowski, 2006, s. 73; 
Szanciło, 2008, s. 113). Interes podróżnego byłby jednak pełniej chroniony, gdyby limit wysokości 
odstępnego wynikał wprost z przepisów ustawy. Możliwość uznania niedozwolone postanowie-
nie umowne zastrzeżenia zbyt wysokiego odstępnego w regulaminie przewoźnika nie zapewnia 
wystarczającej ochrony podróżnemu24.

V. Względnie czy bezwzględnie wiążący charakter norm regulujących 
prawo do odstąpienia od umowy przewozu i jej zmiany?

Ani kodeks morski, ani prawo przewozowe nie określają wyraźnie charakteru norm prawnych 
dotyczących odstąpienia od umowy przez podróżnego. Powstaje zatem pytanie czy strony w umo-
wie mogą odstąpić od ich stosowania, czy też normy te mają charakter bezwzględnie wiążący.

Zasadniczo w przypadku norm regulujących umowy zobowiązaniowe – a do takich trzeba 
zaliczyć normy omawiane powyżej – za punkt wyjścia przyjmuje się ich względnie wiążący cha-
rakter (Radwański i Zieliński, 2012, s. 385). Trzeba jednak zauważyć, że umowa przewozu zawie-
rana jest zwykle między przedsiębiorcą a osobą fi zyczną, a co najmniej na rzecz osoby fi zycznej 
jako osoby trzeciej. Pasażer jest słabszą stroną umowy i jako taka wymaga szczególnej ochrony 
(Gospodarek, 2011, s. 56). Konieczność ochrony pasażera powinna być zatem brana pod uwagę 
przy ustalaniu charakteru norm prawnych regulujących jego uprawnienia i obowiązki25. Dotyczy to 
omawianego prawa do odstąpienia od umowy. W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że normy 
prawa konsumenckiego zwykle mają charakter norm semiimperatywnych (Radwański i Zieliński, 
2012, s. 373). Taki charakter trzeba również przyznać normom kodeksu morskiego oraz prawa 
przewozowego przyznającym podróżnemu uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz jej zmiany. 
Normy te mogą być zmieniane wyłącznie na korzyść podróżnego. Zakres dopuszczalnych zmian 
łatwiej jest przy tym ustalić na gruncie regulacji kodeksu morskiego, która jest bardziej precyzyjna 
oraz zapewnia minimum ochrony także przewoźnikowi. Wprowadzenie siedmiodniowego terminu, 
który musi zostać zachowany przez pasażera, daje bowiem przewoźnikowi czas na zminimalizo-
wanie szkody ponoszonej na skutek odstąpienia od umowy. Nie budzi wątpliwości, że termin ten 
23 Por. wyżej uwagę w przypisie 21.
24 Por. przepis art. 3853 pkt 12 k.c., zgodnie z którym w razie wątpliwości za niedozwolone postanowienie umowne uważa się postanowienie, które 
wyłącza „obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia 
umowy lub jej wykonania”. Kwestie związane m.in. z określaniem wysokości odstępnego były przedmiotem analizy w raporcie przygotowanym przez 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Pozycja konsumenta na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, Poznań 2012, s. 26-40. Raport dostępny 
na stronie https://uokik.gov.pl/download.php?plik=11799 (dostęp: 04.02.2017 r.).
25 Jak wskazuje się w doktrynie przy ustalaniu charakteru normy prawnej powinna być brana pod uwagę m.in. „ochrona interesów jednej strony wy-
magającej szczególnej ochrony” (Safjan, 2012, s. 384).
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można skrócić, zezwalając pasażerowi na podjęcie decyzji nawet w ostatniej chwili przed rozpo-
częciem podróży, lecz nie można go wydłużyć. Ponadto jednoznacznie określono maksymalną 
wysokość odstępnego, co oznacza, że w umowie można ustalić tę wysokość na niższym poziomie 
albo uzgodnić, że przewoźnik zwróci pasażerowi całą opłatę.

Uprawnienia do odstąpienia od umowy wynikającego z prawa przewozowego bez wątpie-
nia nie można wyłączyć (UOKiK, 2012, s. 22). Nie jest też dopuszczalne określenie w umowie 
przewozu terminu granicznego, po upływie którego podróżny nie mógłby już od umowy odstąpić. 
Takie postanowienie umowy byłoby bowiem sprzeczne z art. 17 ust. 1 pr. przew., który pozwala 
na odstąpienie od umowy przed rozpoczęciem przewozu, a nawet już w czasie jego trwania. Nie 
ma natomiast przeszkód, by wysokość odstępnego została uzależniona od terminu odstąpienia 
od umowy. Usprawiedliwione jest zastrzeżenie wyższego odstępnego w sytuacji, gdy podróżny 
odstępuje od umowy w ostatniej chwili, co powoduje, że przewoźnik nie ma możliwości sprze-
daży biletu innej osobie. Dotyczy to zwłaszcza przewozów autokarowych lub autobusowych na 
dłuższych trasach, kiedy to przewoźnik zwykle podejmuje działania zmierzające do możliwie 
maksymalnego wykorzystania miejsc w środku transportowym.

Rozważenia dodatkowo wymaga czy odmiennie można potraktować sytuację, w której kontra-
hentem przewoźnika jest organizator przewozu będący przedsiębiorcą. Zgodnie z art. 22 pr. przew. 
przepis art. 17 pr. przew. znajduje wówczas zastosowanie jedynie odpowiednio. Można posta-
wić ostrożną tezę, że odpowiednie stosowanie tego przepisu pozwala na umowną modyfi kację 
uprawnienia do odstąpienia od umowy przewozu, w tym także na niekorzyść organizatora prze-
wozu. Taka modyfi kacja w pewnych sytuacjach miałaby bowiem silne uzasadnienie gospodarcze 
(por. UOKiK, 2012, s. 40–43).

VI. Wnioski
Uprawnienie do odstąpienia od umowy przewozu przysługuje podróżnemu, który zawarł umo-

wę przewozu w transporcie drogowym, kolejowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej, o ile 
prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. Co istotne, podróżny może odstąpić od umowy 
przewozu także wtedy, gdy podlega ona reżimowi rozporządzeń unijnych dotyczących ochrony 
praw pasażerów. Przepisy tych rozporządzeń nie wyłączają bowiem stosowania art. 17 pr. przew. 
oraz art. 175 § 1 k.m. przewidujących omawiane prawo. Istnieje ono także w odniesieniu do umo-
wy przewozu koleją w transporcie międzynarodowym regulowanej co do zasady konwencją CIV. 

Ze względu na funkcję ochronną przepisów art. 17 pr. przew. i art. 175 § 1 k.m. trzeba przyjąć, 
że mają one charakter semiimperatywny. Wynikające z nich normy mogą być zmieniane w umo-
wie stron tylko na korzyść podróżnego. Taki charakter tych przepisów chroni interes podróżnego 
będącego słabszą stroną umowy przewozu.

W odniesieniu do regulacji prawa przewozowego można sformułować pewne uwagi krytycz-
ne, będące jednocześnie uwagami de lege ferenda. Po pierwsze, należałoby, wzorem kodeksu 
morskiego, wprowadzić w tej ustawie maksymalną wysokość odstępnego pobieranego przez 
przewoźnika. Po drugie, wskazane byłoby określenie pewnego minimalnego terminu, który mu-
siałby być zachowany przez podróżnego odstępującego od umowy, tak by chronić także interes 
przewoźnika. Po trzecie, rozważenia wymaga pozostawienie ustawowej regulacji uprawnienia 
podróżnego do zmiany umowy. Uprawnienie takie może być przewidziane przez przewoźnika 
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w jego regulaminie. Złagodzenie zasad regulowanych aktualnie w art. 17 pr. przew. pozwalałoby 
przewoźnikom uelastycznić ofertę cenową, tak jak ma to miejsce w przewozach lotniczych. Po 
czwarte w sytuacji zawarcia umowy grupowego przewozu osób przez organizatora przewozu 
niebędącego konsumentem właściwe byłoby dopuszczenie swobodnej regulacji uprawnienia do 
odstąpienia od umowy przewozu.
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Streszczenie
Artykuł prezentuje najważniejsze założenia rozporządzenia nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Dokonuje ich analizy 
w kontekście idei rozwoju zrównoważonego transportu w UE. Praca zawiera charakterystykę 
sektora transportu autokarowego i autobusowego oraz wskazuje czynniki przesądzające o spo-
sobie jego rozwoju.

Słowa kluczowe: transport autokarowy i autobusowy; zrównoważony transport; pasażer; prawa 
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JEL: K39

I. Wstęp
Ochrona praw pasażerów, będących jednostkami ekonomicznie i faktycznie słabszymi w re-

lacjach z profesjonalistami działającymi w sektorze transportowym, od dawna traktowana była 
w Unii Europejskiej jako istotne zagadnienie. Kwestii tej poświęconych zostało wiele analiz, a unijny 
legislator stworzył liczne, kompleksowe regulacje prawne zarówno o charakterze horyzontalnym, 
jak i sektorowym, zmierzające do obrony praw osób korzystających z usług przewozowych. 

Zaangażowanie UE w harmonizację reguł transportu jest w pełni zrozumiałe. Komisja Europejska 
słusznie zauważyła, że na poziomie ponadpaństwowym nie istnieje żadne stowarzyszenie pasażerów 

* Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; e-mail: asobusiak@wpia.uni.lodz.pl. 
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zdolne do skutecznej obrony ich praw, zdaje sobie jednocześnie sprawę z faktu, że transport jest 
usługą o dużym znaczeniu dla rozwoju ogółu społeczeństwa. Pragnąc zapewnić mobilność oby-
wateli i ułatwić integrację społeczną oraz gospodarczą, od dawna tworzy zatem środki ochrony 
pasażerów na szczeblu wspólnotowym (Raczyńska, 2011, s. 9). Powyższe cele, przyświecające 
organom UE, zostały jasno sprecyzowane już w Białej Księdze Komisji Europejskiej z 2001 r. – 
„Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r.: czas wyborów”1. 

Nie każda z form lokomocji była jednak na przestrzeni minionych lat traktowana w prawie 
unijnym jednakowo, stopień regulacji sektora przewozów autokarowych i autobusowych osób był 
bowiem do pewnego stopnia wyłączony z promowanego intensywnego rozwoju i harmonizacji 
przepisów państw członkowskich UE. W porównaniu np. z  przewozami kolejowymi lub trans-
portem lotniczym, przez długi okres aktywność organów UE w opisywanej dziedzinie była ogra-
niczona. Spowodowane to było kilkoma czynnikami – w szczególności dynamicznym wzrostem 
liczby osób korzystających z transportu lotniczego oraz wynikającym z tego faktu rozwojem lot-
nictwa komercyjnego, podczas którego kluczowe było zapewnienie właściwego stopnia ochrony 
pasażerów wobec wzrastających w siłę przedsiębiorców. Również fakt, że koszty lotów były dla 
pasażerów dalece większe niż przy pozostałych sposobach przejazdów miał istotne znaczenie 
dla konieczności ochrony pozycji słabszych podmiotów na rynku. W konsekwencji, już od 1991 r. 
UE zaangażowała się w ochronę praw pasażerów w tym sektorze2.

Po upływie kolejnych lat, w 2004 r., UE rozpoczęła prace zmierza jące do zapewnienia po-
żądanego poziomu ochrony praw pasażerów w przewozach kolejowych. Konieczność moderni-
zacji kolei – zarówno w znaczeniu infrastrukturalnym, jak i prawnym – niewątpliwe atuty tej formy 
komunikacji z punktu widzenia ochrony środowiska, równocześnie z faktem spadającego zado-
wolenia pasażerów korzystających z tradycyjnej kolei, leżały u podstaw zainteresowania UE tym 
zagadnieniem3. 

W konsekwencji późniejszych prac UE, nad harmonizacją praw przyznanych osobom wybie-
rającym statek jako środek transportu, w dniu 24 listopada 2010 r. przyjęte zostało rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą 
morską i drogą wodną śródlądową, odnoszące się do praw pasażerów statków4. 

Dopiero w następnej kolejności zaczęto opracowywać rozwiązania dotyczące standaryzacji 
praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym, których efektem było uchwalenie, 
a następnie wejście w życie w dniu 1 marca 2013 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie 
autobusowym i autokarowym5. Zapewniło ono pasażerom, w tym osobom niepełnosprawnym 
i o ograniczonej sprawności ruchowej, takie same prawa na terenie całej Unii Europejskiej. 

1 Bruksela 2001, COM(2001) 370, s. 78–79: „Przyszłym etapem jest rozwój środków wspólnotowych ochrony pasażerów w innych gałęziach transpor-
tu, szczególnie w transporcie kolejowym i żegludze morskiej i w ramach dostępnych środków, w transporcie publicznym. Nowe działania specyfi czne 
dotyczące praw użytkowników wszystkich gałęzi transportu są niezbędne, aby użytkownicy, wykorzystujący dany środek transportu, mogli jednocześnie 
poznać swoje prawa i ich dochodzić. Działania te muszą pokrywać w szczególności potrzeby użytkowników te, które wymienione zostały w Komunikacie 
Komisji o usługach o interesie ogólnym w Europie”.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 295/91 z 4.02.1991 r. ustanawiające wspólne zasady systemu odszkodowań dla pasażerów, którym odmó wiono 
przyjęcia na pokład w regularnych przewozach lotniczych (Dz.Urz. WE L 36 z 8.02.1991 r., s. 5).
3 Rozporządzenie ostatecznie weszło w życie 3.12.2009 r. – rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. 
dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu ko lejowym (Dz.Urz. UE L 315 z 3.12.2007 r., s. 14); European Commission – Directorate-General for 
Communication, Citizens information, The European Union Explained – Transport, Luxemburg 2014, s. 8–9.
4 Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, s. 1.
5 Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, s. 1.
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Pomimo że przepisy te obowiązują od niedawna, należy już stwierdzić, że ich wpływ na ewolu-
cję postulowanego w UE zrównoważonego transportu może być w przyszłości bardzo znaczący. 
Wpisują się one bowiem w założenia UE dotyczące zarówno wspierania najsłabszych grup pa-
sażerów, jak i rozwoju elastycznych przejazdów o charakterze kombinowanym – podczas których 
w ramach jednej podróży pasażer korzysta z różnych, najbardziej efektywnych form transportu, 
stosownie do okoliczności. Jednakże to czy zapisy rozporządzenia przełożą się realnie na zmianę 
kształtu transportu, jaki znamy obecnie, będzie zależało od spełnienia wielu warunków – zwłaszcza 
od skutecznej promocji przyjętych w rozporządzeniu mechanizmów ochrony praw pasażerskich, 
dotychczas bowiem świadomość pasażerów autokarów i autobusów, co do posiadanych przez 
nich uprawnień, pozostaje niestety niewielka.

II. Cechy charakterystyczne europejskiego rynku 
przewoźników autobusowych i autokarowych

Sektor przewozów autokarowych i autobusowych posiada cechy charakterystyczne, niespo-
tykane w pozostałych dziedzinach transportu. Oddziałują one zarówno na operatorów, jak i pasa-
żerów, a także wpłynęły w dużej mierze na przyjęty kształt i efekty wprowadzenia rozporządzenia 
nr 181/2011, stanowiąc praktyczne podstawy wielu przyjętych w nim rozwiązań. 

Pod względem liczby pasażerokilometrów autobusy i autokary są najpopularniejszym środ-
kiem komunikacji lądowej pasażerów w UE, zaraz po samochodach prywatnych6. Jednocześnie 
jest to sektor w najmniejszym stopniu uregulowany umowami międzynarodowymi, w związku 
z czym działania ustawodawcy na tym polu nie są tak skrępowane jak w przypadku pozostałych 
usług transportowych. W konsekwencji, z racji skali tego typu transportu oraz większej swobody 
prawodawcy, działania podejmowane w odniesieniu do omawianej branży mogą szybko przynieść 
widoczne rezultaty.

Wymagania infrastrukturalne do prowadzenia usług przewozów autokarowych i autobuso-
wych są nieduże, zwłaszcza jeśli porównamy je np. z wymaganiami związanymi z operowaniem 
w gałęziach, takich jak kolej i lotnictwo, w których pojawia się m.in. konieczność budowania i utrzy-
mywania kosztownych lotnisk, dworców oraz tworzenia specjalistycznej infrastruktury. Oznacza to 
niskie bariery wstępu dla przedsiębiorców, ale również sprawia, że autobusy i autokary docierają 
do miejsc niedostępnych dla samolotów i pociągów oraz że są one najbardziej elastyczną formą 
komunikacji zbiorowej, umożliwiając podróżnym wsiadanie i wysiadanie w zasadzie w dowolnym 
miejscu. W wyniku tego są one naturalnym, doskonałym uzupełnieniem dla pozostałych form 
przewozu, a łączenie ich przy planowaniu podróży z innymi środkami komunikacji jest oczywi-
stym sposobem na optymalizację jej przebiegu. Zważywszy na fakt, że podniesienie wydajności 
transportu w UE jest jednym z celów przyjętych na drodze jego rozwoju, autobusy i autokary od-
grywają w tym procesie istotną rolę7.

Operatorami usług na rynku przewozów autokarowych i autobusowych są z reguły małe 
i średnie przedsiębiorstwa, a autobusy i autokary współkorzystają z infrastruktury drogowej razem 

6 KE, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – Sprawozdanie w sprawie stosowania rozporządzenia (UE) nr 181/2011 do-
tyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Bruksela 2016 r. 
COM(2016) 619, s. 3; za: EU transport in fi gures [Transport w UE w liczbach] – Statistical Pocketbook 2015; pasażerokilometr – jednostka stosowana 
w transporcie pasażerskim, będąca iloczynem liczby pasażerów na danej trasie i długości tej trasy.
7 KEa, Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu, Bruksela, 2011, COM(2011) 144, s. 6–7.
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z innymi podmiotami. Te cechy wzięto pod uwagę w konkretnych przepisach rozporządzenia – 
np. w przeciwieństwie do rozwiązań przyjętych w odniesieniu do innych środków transportu, duże 
opóźnienia lub odwołania podróży nie dają praw do odszkodowania8. 

Ponadto, pasażerami korzystającymi podczas podróżowania z autobusów i autokarów są czę-
sto osoby pochodzące z nieuprzywilejowanych grup społecznych – znaczącą liczbę użytkowników 
autobusów i autokarów stanowią studenci oraz osoby starsze dysponujące niewielkimi budżetami 
lub mieszkające w odizolowanych geografi cznie obszarach, których autobus i autokar są jedynymi 
dostępnymi środkami komunikacji publicznej9. Zdając sobie sprawę z powyższego, ustawodawca 
UE w rozporządzeniu nr 181/2011 formułuje wiele reguł odnoszących się do niedyskryminacji osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz obowiązkowej pomocy dla 
nich. Nakłada także na krajowych prawodawców obowiązek ustanowienia sankcji mających zasto-
sowanie w przypadku naruszeń rozporządzenia i podjęcia wszystkich niezbędnych środków w celu 
zapewnienia ich wdrożenia. Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające10. 

Co istotne, pasażerowie często nie dysponują prawem jazdy ani samochodem. Efektywne, 
a przy tym niedrogie usługi autobusowe i autokarowe, dla których de facto nie mają żadnej alter-
natywy, są im zatem niezbędne, aby mogli spełnić swoje podstawowe potrzeby – zaczynając od 
dojazdu do pracy lub szkoły, kończąc na korzystaniu z wypoczynku i turystyki11. W następstwie 
tego, by jeszcze bardziej wyjść naprzeciw oczekiwaniom, a przede wszystkim możliwościom 
opisywanych grup pasażerów, w motywie 22 rozporządzenia nr 181/2011 ustawodawca unijny 
wskazuje m.in., że państwa członkowskie powinny starać się zapewnić możliwość składania skarg 
w miejscu, gdzie znajduje się lokalizacja, w której pasażerowie wchodzą na pokład pojazdu lub 
w którym opuszczają pokład pojazdu, tak aby nie zaistniała w ich przypadku konieczność odbycia 
kolejnej podróży, jedynie w celu ochrony przez nich swoich praw.

Obecność tras autobusowych i autokarowych ma namacalny wpływ na lokalne społecz-
ności. Warto przytoczyć tu spostrzeżenia uczynione m.in. na gruncie doświadczeń Republiki 
Południowej Afryki (RPA), które jednak należy uznać za uniwersalne. Wynika z nich, że rozwój 
tras autobusowych prowadzi z jednej strony do znaczącego polepszenia sytuacji mieszkańców 
okolic objętych danych szlakiem, przede wszystkim ułatwiając im dojazdy do pracy oraz inicjując 
rozbudowę i modernizację dróg, a co za tym idzie całej okolicy. Z drugiej zaś – degradacja trans-
portu publicznego w danym rejonie jest jedną z przyczyn powodujących podupadanie określonych 
obszarów, postępującą izolację mieszkańców, pogorszenie ich dostępu do edukacji i rynku pracy, 
rozwój przestępczości, a co za tym idzie jedną z przyczyn pauperyzacji lokalnej społeczności 
(por. Czeglédy, 2004, s. 63–92). Powyższe schematy były łatwo zauważalne w RPA – w społe-
czeństwie głęboko podzielonym latami apartheidu, gdzie nawet wydawałoby się najbardziej błahe 
zaniedbania czy niepopatrzenia prowadziły do jaskrawo widocznych konsekwencji – np. wyklu-
czania społeczności żyjących w pewnym oddaleniu od ośrodków z przeważającą liczbą białych 
mieszkańców – w szczególności centrów dużych miast. 

 8 KE, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – Sprawozdanie w sprawie stosowania rozporządzenia (UE) nr 181/2011 dotyczącego 
praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Bruksela 2016 r. COM(2016) 619, s. 3. 
 9 Ibidem.
10 Art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
11 KE, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego I Rady – Sprawozdanie w sprawie stosowania rozporządzenia (UE) nr 181/2011 dotyczącego 
praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Bruksela 2016 r. COM(2016) 619, s. 3.
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III. Konsumenci, pasażerowie, podróżnicy
W rozporządzeniu nr 181/2011 dotyczącym praw pasażerów w transporcie autobusowym 

i autokarowym paradoksalnie nie zostało zdefi niowane pojęcie „pasażera”. Stosując wykładnię 
celowościową, należy stwierdzić, że pasażerem w rozumieniu rozporządzenia będzie każda osoba 
podróżująca autokarem bądź autobusem12. Motyw 2 rozporządzenia wskazuje bowiem, że jego 
celem jest zapewnienie minimalnego poziomu ochrony wszystkim pasażerom, a więc każdej osobie 
podróżującej autokarem lub autobusem bez wyjątku. Zatem zakres podmiotowy rozporządzenia 
jest szeroki i obejmuje bardziej rozległy katalog osób niż pojęcie konsumenta, z którym związa-
ne jest ściśle prawo UE. Rozporządzenie w szczególności nie czyni zastrzeżenia, że ochrona 
podróżnika uzależniona jest od tego czy działa on w celu pozostającym poza jego działalnością 
zawodową lub handlową. Mimo zatem, iż w oczywisty sposób fundamentem rozwoju ochrony 
praw pasażerów w sektorach transportowych są założenia wynikające z polityki konsumenckiej 
UE, rozporządzenie nr 181/2011 idzie w ochronie podmiotów mniej uprzywilejowanych w obrocie 
dalej, chroniąc każdego podróżującego (Gospodarek, 2011, s. 57–60). Przyjęcie przez ustawo-
dawcę tak szerokiego kręgu osób objętych ochroną jasno pokazuje jak dużą wagę przywiązuje 
on do wspierania rozwoju transportu w UE. 

IV. Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym

1. Przedmiot oraz zakres stosowania rozporządzenia nr 181/2011

Celem rozporządzenia nr 181/2011 jest wprowadzenie w UE jednolitego poziomu ochrony 
pasażerów, kompatybilnego ze standardami przyjętymi w pozostałych sektorach – transportu 
morskiego i żeglugi śródlądowej, transportu lotniczego i kolejowego, uwzględniającego równo-
cześnie specyfi kę tego rodzaju przejazdów. Podobny zakres praw ma być przyznany pasażerom, 
w szczególności jeśli chodzi o kwestie odpowiedzialności ponoszonej przez przewoźników i zwią-
zanych z tym obowiązków informacyjnych przewoźników wobec pasażerów, zapewnienia przez 
usługodawców niedyskryminacyjnego dostępu do usług przewozowych dla osób niepełnospraw-
nych i o ograniczonej sprawności ruchowej oraz rozpatrywania skarg pasażerów (Raczyńska, 
2011, s. 12).

W konsekwencji opisanych uprzednio cech charakterystycznych przewozów autokaro-
wych i  autobusowych, wiele z wdrożonych rozwiązań jest przeznaczonych konkretnie dla tego 
rodzaju usług.

Rozporządzenie formułuje zasady dotyczące w szczególności niedyskryminacji pasażerów 
w zakresie warunków transportu oferowanych przez różnych przewoźników na operujących na 
terenie UE; praw pasażerów w przypadku śmierci lub odniesienia obrażeń w wypadkach, a także 
w przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu oraz praw pasażerów w sytuacjach odwołanych lub 
opóźnionych przejazdów. Wprowadza także obowiązek przekazywania pasażerom minimalnych 
informacji oraz wyodrębnia zakres tych informacji13. 

12 Por. motyw 2 rozporządzenia – „Ponieważ pasażerowie autobusów lub autokarów są słabszą stroną umowy transportowej, wszystkim pasażerom 
należy zapewnić minimalny poziom ochrony”.
13 Art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
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Rozporządzenie ustanawia dwa reżimy zasad – skierowane do pasażerów odbywających 
podróże w ramach usług regularnych dla nieokreślonych kategorii pasażerów, na trasach długich, 
tzn. powyżej 250 kilometrów, oraz na trasach o długości mniejszej niż 250 kilometrów. Już samo 
uzależnienie stopnia przydzielonej pasażerowi ochrony od długości trasy, jaką zamierza pokonać, 
jest metodą stosowaną jedynie w bardzo ograniczonym zakresie w regulacjach odnoszących się 
do pozostałych form przewozów14. Tymczasem w opisywanym akcie prawnym odgrywa ono rolę 
zasadniczą.

Łatwo zauważyć, że kluczowym terminem, mającym znaczenie dla ustalenia, w jakich sytua-
cjach rozporządzenie ma zastosowanie, jest użyte pojęcie „usług regularnych”, tj. zwykłych usług 
przewozu pasażerów autobusami i autokarami w określonych odstępach czasu i na określonych 
trasach, zatrzymującymi się na z góry określonych przystankach15. Jedynie w ściśle określonych 
w rozporządzeniu przypadkach, postanowienia aktu będzie można zastosować rozszerzająco, 
np. na przejazdy okazjonalne16.

2.  Prawa pasażerów odbywających podróż na trasie o długości mniejszej niż 250 kilometrów

Na trasach o długości mniejszej niż 250 kilometrów omawiane rozporządzenie zakazuje dys-
kryminacji bezpośredniej lub pośredniej odnośnie do cen i warunków umownych, ze względu na 
obywatelstwo klienta końcowego lub siedzibę przewoźnika lub sprzedawcy biletów w UE17. Jest to 
rozwiązanie oczywiste w świetle dorobku prawodawstwa UE i nie budzi wątpliwości merytorycznych.

Ponadto, m.in. w rozdziale V, rozporządzenie ustanawia minimalne zasady przekazywania 
informacji dotyczących podróży przed podróżą i w jej trakcie, a także określa informacje ogólne 
dotyczące praw pasażerów, które powinny być swobodnie dostępne na terminalach i w Internecie18. 
Pomimo iż wprowadzenie powyższego obowiązku wiąże się z koniecznością ponoszenia przez 
przewoźników dodatkowych kosztów, związanych z uaktualnianiem oraz odpowiednim ekspo-
nowaniem określonych informacji, znaczenie przyjęcia tego rozwiązania dla zapewnienia pasa-
żerom pewności przejazdów jest niezaprzeczalne, a w konsekwencji przepis ten powinien być 
bezwzględnie przestrzegany. Komfort, jaki daje pasażerom wiedza co do warunków przewozu, 
powinien podlegać ochronie, ponieważ ten aspekt ma bardzo istotne znaczenie przy wyborze 
przez pasażerów danego środka transportu i może przysłużyć się popularyzacji przejazdów au-
tokarowych i autobusowych w społeczeństwie, wśród różnych grup społecznych. 

Ponadto, rozporządzenie nakłada na przewoźników obowiązek opracowania i stosowania 
mechanizmu rozpatrywania skarg zgłaszanych przez pasażerów, odnoszący się do praw i obo-
wiązków określonych w rozporządzeniu, przy założeniu, że pasażer powinien wnieść skargę do 
przewoźnika w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym usługa regularna została wykonana 
lub w którym usługa regularna powinna była zostać wykonana. Przewoźnik ma miesiąc od dnia 
wpłynięcia rzeczonej skargi na powiadomienie danej osoby, że jej skarga została uznana, odda-
lona lub jest w dalszym ciągu rozpatrywana. Termin, w jakim musi zostać udzielona ostateczna 

14 Por. np. art. 10 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszko-
dowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie 
(EWG) nr 295/91 (Dz.Urz. WE L 46 z 17.02.2004 r., s. 1).
15 Art. 2 ust. 1 oraz art. 3 pkt. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
16 Por. art. 2 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
17 Art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
18 Art. 24–25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.



77 Agata Sobusiak            Prawa pasażerów autobusów i autokarów jako warunek rozwoju transportu w UE

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 3(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.6.6

odpowiedź przedsiębiorcy nie może przekraczać trzech miesięcy od dnia wpłynięcia skargi19. 
Zapewnienie pasażerom realnych ram czasowych dla wykonywania ich praw należy uznać za 
rozwiązanie słuszne, chroni ono bowiem pozycję słabszych uczestników obrotu, jednocześnie 
zapewniając przedsiębiorcy rozsądny czas na odniesienie się do stawianych mu zarzutów.

W przypadku przejazdów poniżej 250 kilometrów stosuje się również art. 28 rozporządzenia, 
zgodnie z którym każde państwo członkowskie zobowiązane jest do wyznaczenia niezależnego 
organu odpowiedzialnego za egzekwowanie rozporządzenia nr 181/2011, uprawnionego w sto-
sownych przypadkach do nakładania sankcji, do którego pasażerowie mogą zgodnie z prawem 
krajowym wnieść skargę w sprawie zarzucanego naruszenia rozporządzenia. Co istotne z punktu 
widzenia praktycznego, państwo członkowskie może postanowić, że skarga wnoszona do prze-
woźnika, zgodnie z mechanizmem przez niego określonym, to pierwszy etap procedury reklama-
cyjnej – wtedy krajowy organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów lub inny odpowiedni 
organ wyznaczony przez państwo członkowskie działa jako instancja odwoławcza dla skarg zgło-
szonych bezpośrednio przewoźnikowi20. Jest to rozwiązanie kompatybilne z zasadami przyjętymi 
w odniesieniu do pozostałych usług transportowych – np. transportu kolejowego.

W razie wystąpienia trudności w dochodzeniu swoich praw lub w razie konieczności uzyskania 
dodatkowych informacji lub pomocy, pasażerowie mogą skontaktować się z Europejskim Centrum 
Konsumenckim (ECK) w dowolnym kraju bądź z krajową organizacją ds. ochrony konsumen tów21.

Rozporządzenie, także w części regulującej przejazdy krótsze niż 250-kilometrowe, wiele 
uwagi poświęca ochronie praw osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej. 
Jest to spowodowane faktem, że osoby, które ze względu na swoją kondycję zdrowotną borykają 
się z wieloma ograniczeniami własnej mobilności często spotykają się z dodatkowymi barierami 
tworzonymi, czasem nieświadomie, przez społeczeństwo22. 

Warto przytoczyć tutaj sprawę, która trafi ła do Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii, a w któ-
rej po długim postępowaniu 18 stycznia 2017 r. zapadło ostateczne orzeczenie FirstGroup Plc 
vs. Paulley. W 2012 r. niepełnosprawny Doug Paulley, poruszający się na wózku inwalidzkim, 
nie mógł skorzystać z przejazdu autobusem w Leeds (pomimo iż autobus posiadał specjalne, 
oznakowane miejsce przeznaczone dla inwalidów), ponieważ kobieta, która zajmowała rzeczone 
miejsce z wózkiem ze śpiącym dzieckiem, odmówiła przesunięcia się i złożenia jednego z foteli. 
Wbrew licznym prośbom kierowcy oraz samego Douga Paulleya, uniemożliwiła ona niepełno-
sprawnemu skorzystanie z przejazdu. Co istotne, miejsce posiadało pełne oznakowanie, że jest 
przeznaczone dla użytkowników wózków inwalidzkich. W rezultacie postępowania wytoczonego 
przez Douga Paulley przewoźnikowi, który przez swojego reprezentanta – kierowcę – nie zagwa-
rantował skarżącemu możliwości przejazdu, Sąd Najwyższy w Wielkiej Brytanii orzekł, że polityka 
przewoźnika FirstGroup, zgodnie z którą kierowca był uprawniony jedynie do poproszenia kobiety 
o opuszczenie przestrzeni przeznaczonej dla inwalidów, a nie był umocowany do podejmowania 
jakichkolwiek innych działań zmierzających do realnego umożliwienia mężczyźnie przejazdu, jest 
nieuzasadniona. Jeżeli bowiem kierowca stwierdza, że odmowa współpasażera do przesunięcia 

19 Art. 26–27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
20 Art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
21 ECK – instytucja działająca przy wsparciu Komisji Europejskiej, należąca do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich, wspierająca konsumen-
tów w dochodzeniu przez nich przysługujących im praw oraz propagująca wiedzę o przyznawanym poziomie ochrony: http://www.konsument.gov.pl/.
22 [2017] UKSC 4.
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się jest niczym nieuzasadniona, powinien on rozważyć i podjąć kolejne kroki w celu skłonienia go 
do opuszczenia tego miejsca, w zależności od okoliczności. Należy jednak zadawać sobie sprawę 
z faktu, że możliwości ingerencji kierowcy – nawet gdyby regulamin wymagał od niego podjęcia 
bardziej zdecydowanych działań – są w rzeczywistości niewielkie i nie ma on realnych narzędzi 
przymusu wobec aroganckiego pasażera, nieskorego do zachowania się zgodnie z zasadami 
współżycia społecznego23. 

Na przykładzie zrelacjonowanej sprawy łatwo zauważyć, z jak różnymi formami dyskrymi-
nacji mają na co dzień do czynienia osoby niepełnosprawne oraz jak ciężko znaleźć prawne 
środki, które zapewniłyby poszanowanie ich praw. Nie sposób bowiem za pomocą jedynie na-
rzędzi o charakterze prawnym uregulować wszystkich czynników, jakie kształtują pozycję tej 
kategorii pasażerów. Ważne jest również nieustanne edukowanie społeczeństwa, wyczerpujące 
informowanie o problemach, z jakimi stykają się osoby niepełnosprawne, a których przy dobrej 
woli współobywateli mogliby uniknąć oraz podnoszenie społecznej wrażliwości w zakresie tych 
kwestii. Niemniej jednak, to na UE i państwach członkowskich spoczywa obowiązek poszukiwa-
nia rozwiązań, które będą znosić bariery ograniczające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych 
i o ograniczonej sprawności ruchowej.

W związku z powyższym, kolejnym zapisem mającym zastosowanie do przejazdów krótszych 
jest art. 9 rozporządzenia nr 181/2011, zgodnie z którym istnieje generalny zakaz odmowy przez 
przewoźnika lub jego reprezentanta przyjęcia rezerwacji, wydania lub udostępnienia w inny spo-
sób biletu oraz przyjęcia danej osoby na pokład pojazdu, ze względu na jej niepełnosprawność 
lub ograniczenie ruchowe. Osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ru-
chowej rezerwacje oraz bilety oferowane mają być bez dodatkowych opłat. Takie same zasady 
znajdują zastosowanie w pozostałych środkach lokomocji. Równocześnie art. 10 rozporządzenia 
nr 181/2011 określa jedyne odstępstwa i warunki specjalne, kiedy ze względu na niepełnosprawność 
pasażera odmowa zawarcia z nim umowy przewozu jest uzasadniona. Są one charakterystyczne 
dla tej formy transportu i dotyczą w szczególności sytuacji, gdy konstrukcja pojazdu lub istniejąca 
infrastruktura, w tym przystanki autobusowe i terminale, fi zycznie uniemożliwiają wejście na po-
kład pojazdu, jego opuszczenie lub przewóz osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej 
sprawności ruchowej w sposób bezpieczny i operacyjnie wykonalny24. 

Związany jest z tym kolejny obowiązek, aby operatorzy usług w sektorze autobusowym i au-
tokarowym, a także w stosownych przypadkach podmioty zarządzające terminalami, zapewnili 
istnienie procedur szkolenia swoich pracowników w zakresie niepełnosprawności, tak by personel, 
w tym kierowcy, którzy bezpośrednio zajmują się podróżnymi lub kwestiami związanymi z podróż-
nymi, przeszli szkolenie lub instruktaż uświadamiające na temat niepełnosprawności (opisane 
w załączniku II część a) rozporządzenia)25. Przestrzeganie tego obowiązku niewątpliwie rodzi po 
stronie przewoźników wyraźne koszty. Mimo to, jego nałożenie przez ustawodawcę należy oce-
nić pozytywnie – zwłaszcza w świetle przytoczonego przykładu dotyczącego traktowania osoby 

23 Z tego powodu, pomimo podjęcia przytoczonego orzeczenia, Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii zdecydował w powyższej sprawie o nieprzyznaniu 
skarżącemu dochodzonego przez niego odszkodowania, argumentując to faktem, że nawet przy wykorzystaniu przez kierowcę wszystkich rozsądnie 
wymaganych metod zapewnienia p. Paulley’owi przejazdu, nie można mieć pewności, że odniosłyby one skutek, równocześnie należy pamiętać o mno-
gości sytuacji, kiedy zajmowanie przez osobę w pełni zdolności ruchowych w miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych na wózkach, byłoby 
w pełni usprawiedliwione.
24 Art. 10 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
25 Art. 16 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
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niepełnosprawnej, z którego przebiegu jasno wynika, że wiedza pracowników przewoźnika na 
temat potrzeb osób niepełnosprawnych jest niezbędna dla zapewnienia, że zasady przyjęte dla 
ochrony tej grupy pasażerów będą w rzeczywistości realizowane. 

Artykuł 17 z kolei zawiera uprawnienie pasażerów, zgodnie z którym osobom niepełnosprawnym 
i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej przysługuje odszkodowanie za wózki inwalidzkie 
i inny sprzęt służący do poruszania się w razie ich zniszczenia lub utraty. Odszkodowanie to jest 
równe kosztowi zastąpienia lub naprawy utraconego lub uszkodzonego sprzętu lub urządzeń. 
Bez wątpienia jest to uprawnienie niezwykle istotne, ponieważ sprzęty takie niejednokrotnie są 
środkiem niezbędnym dla zapewnienia osobom niepełnosprawnym minimum niezależności i mo-
bilności. Równocześnie są one drogie i trudno dostępne – stąd cele przyświecające ustawodawcy 
są jasne. Można jednak mieć wątpliwości, na ile obciążenie przewoźnika odpowiedzialnością za 
te przyrządy, razem z nałożeniem na niego pozostałych zobowiązań, będzie skuteczne i czy nie 
przyniesie efektów odwrotnych do zamierzonych. 

Ogół wskazanych przepisów stanowi bowiem o surowej odpowiedzialności przedsiębiorców 
świadczących usługi autokarowe i autobusowe, odnoszącej się do wielu różnych aspektów prze-
jazdów i okoliczności z nimi związanych, które często mogą przecież pozostawać poza zasięgiem 
wpływu przewoźnika. Dlatego wydaje się oczywistym, że grupa w szczególności mniejszych, lokal-
nych prywatnych przedsiębiorstw może podejmować próby ominięcia przepisów czy ograniczenia 
za pomocą różnych metod liczby pasażerów niepełnosprawnych korzystających z ich usług. Może 
to negatywnie wpłynąć na sytuację osób niepełnosprawnych mieszkających lub podróżujących 
do miejsc oddalonych od głównych szlaków komunikacyjnych oraz ośrodków miejskich – czyli 
paradoksalnie tych pasażerów, którzy najbardziej potrzebują sprawnie funkcjonujących autokarów 
i autobusów, przystosowanych do ich potrzeb. Jedynie wymóg zawarcia przez przedsiębiorców 
odpowiednich umów ubezpieczenia i jego skuteczne egzekwowanie przez krajowe organy nad-
zoru wydaje się być rozwiązaniem powyższego problemu, o czym należy pamiętać przy dalszym 
stosowaniu rozporządzenia nr 181/201126. W przeciwnym bowiem przypadku, sytuacja osób nie-
pełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej nie tylko nie ulegnie poprawie na skutek 
wprowadzenia omawianego aktu, a wręcz może się pogorszyć. 

3.  Prawa pasażerów odbywających podróż na trasie o długości co najmniej 250 kilometrów

Opisane w poprzedniej części opracowania zasady stanowią bazę, na jakiej oparta jest 
ochrona praw pasażerów autokarów i autobusów w UE i zostały rozszerzone w stosunku do pa-
sażerów podejmujących podróże na dłuższych odległościach – przekraczających 250 kilometrów. 

Pierwszym z wymagań nakładanych na operatora przewozów o długości ponad 250 kilometrów 
jest obowiązek wydania pasażerowi biletu, chyba że istnieją inne dokumenty zaświadczające jego 
przejazd, przy czym bilet może być wydany w formie elektronicznej27. Zaznaczenie w rozporządzeniu 
możliwości posługiwania się przez strony umowy przewozu dokumentami w formie elektronicznej 
należy uznać za bardzo trafne posunięcie, zmierzające do uproszczenia, ale i promowania oraz 

26 Por. motyw 4 rozporządzenia: „Pasażerowie i, jako minimum, osoby, do których utrzy mania pasażer był lub byłby prawnie zobowiązany, powinny 
zostać objęte odpowiednią ochroną w razie wypadków związanych ze skorzystaniem z autobusu lub autokaru, przy uwzględnieniu dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku 
z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności, Dz. Urz. L 263 z 7.10.2009 r., s. 11”.
27 Art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
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zwiększenia dostępności przejazdów autokarowych i autobusowych. W dzisiejszym świecie nie 
ma wątpliwości, że elektroniczny obieg dokumentów zdobywa na popularności, stając się rozwią-
zaniem coraz powszechniejszym. Umożliwienie pasażerom swobodnego kupowania biletów przez 
Internet czy przy użyciu innych niekonwencjonalnych metod, bez konieczności ich drukowania 
czy odbierania w wyznaczonych punktach, przyspiesza planowanie podróży, co może stanowić 
dla wielu pasażerów zachętę do skorzystania z tej formy przewozu w swojej podróży. 

Rozszerzająco o kwestiach związanych z elektronicznymi biletami, a co za tym idzie elek-
tronicznymi rezerwacjami, stanowi motyw 23 rozporządzenia, gdzie podniesione zostało, że 
państwa członkowskie powinny zachęcać pasażerów do korzystania ze zintegrowanej informacji 
i zintegrowanych biletów, aby zoptymalizować korzystanie z poszczególnych środków transportu 
i usług operatorów oraz ich interoperacyjność. Znaczenie rozwoju różnego rodzaju platform inter-
netowych, systemów informacji internetowej i elektronicznej rezerwacji i płatności jako elementów 
ułatwiających podróż wieloma środkami transportu podkreśla się w UE – moim zdaniem bardzo 
słusznie – już od dawna28.

Drugim wymogiem stawianym przewoźnikom świadczącym usługi na długich trasach jest 
przewidziany przez rozporządzenie w oznaczonych przypadkach obowiązek udzielenia pasaże-
rom odszkodowania i zapewnienia pomocy w razie wypadków. 

W razie śmierci pasażera w wyniku wypadku autokaru lub autobusu, zgodnie z mającym za-
stosowanie prawem krajowym, pasażerowie uprawnieni są do żądania odszkodowania – w tym 
również za uzasadnione wydatki pogrzebowe, co ma istotne znaczenie, np. w kwestiach kosztów 
sprowadzania ciał ofi ar wypadków do krajów pochodzenia. Odszkodowanie przysługuje pasaże-
rom także w przypadku odniesienia przez nich obrażeń oraz w przypadku utraty lub uszkodzenia 
bagażu w związku z wypadkami związanymi ze skorzystaniem z autobusu lub autokaru.29 

Wysokość odszkodowania jest obliczana zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajo-
wym, jednakże jego maksymalny poziom nie może wynosić mniej niż:
a) 220 000 EUR na pasażera;
b) 1 200 EUR na sztukę bagażu
z zastrzeżeniem, że – tak jak zostało to już podniesione – w razie uszkodzenia wózków inwalidz-
kich lub innego sprzętu służącego do poruszania się osobom niepełnosprawnym lub ograniczo-
nym ruchowo, wysokość odszkodowania jest zawsze równa kosztowi zastąpienia lub naprawy 
utraconego lub uszkodzonego sprzętu30. Gdy przyjrzeć się wskazanym, niebagatelnym, kwotom, 
bez wątpienia należy uznać, że ustawodawca unijny podjął kroki mające na celu jak najpełniejszą 
ochronę pozycji pasażerów. Jednak zgodnie z argumentacją podniesioną już poprzednio – będą 
one skutecznie jedynie, jeśli zażegana zostanie groźba zbyt dużego obciążenia przewoźników, 
które może prowadzić do prób wykluczania z przewozów pewnych kategorii pasażerów.

W razie wypadku autokaru lub autobusu przewoźnik jest ponadto zobowiązany do zapew-
nienia pasażerom podstawowej pomocy, w rozsądnym i proporcjonalnym zakresie, w odniesieniu 
do natychmiastowych praktycznych potrzeb, które wyniknęły w następstwie wypadku. Pomoc ta 
powinna obejmować w razie konieczności: zakwaterowanie (całkowity koszt zakwaterowania 

28 KE, Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu, Bruksela, 2011, COM(2011) 144, s. 7.
29 Art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011. 
30 Art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
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może zostać przez przewoźnika ograniczony do kwoty 80 EUR za noc, przez maksymalnie dwie 
noce), wyżywienie, ubiór, transport i zapewnienie pierwszej pomocy31. Trzeba przy tym jednak 
pamiętać, że udzielenie przez zobowiązanego przedsiębiorcę pomocy nie może być poczytane 
automatycznie jako uznanie przez niego odpowiedzialności, co jest według mnie właściwym roz-
wiązaniem. Dzięki niemu bowiem przedsiębiorca może, bez uszczerbku dla własnych interesów 
i dla możliwości skutecznej ochrony swojej pozycji w przyszłości, uczynić zadość nie tylko regu-
łom wynikającym z zasad obowiązującego prawa, lecz także podstawowym zasadom słuszności, 
zapewniając podmiotom słabszym w obrocie niezbędne wsparcie.

Kolejne istotne uprawnienia pasażerów wynikające z rozporządzenia nr 181/2011 wskazane 
są w rozdziale IV i opisują ich prawa w przypadku odwołania lub opóźnienia przejazdu. Jeśli prze-
woźnik spodziewa się, że usługa regularna będzie odwołana lub opóźniona o ponad 120 minut lub 
gdy w pojeździe jest nadkomplet pasażerów, pasażerowi niezwłocznie przysługuje wybór pomiędzy: 
– nieodpłatną kontynuacją podróży lub zmianą trasy do miejsca docelowego;
– zwrotem ceny biletu oraz, w stosownych przypadkach, nieodpłatną powrotną usługą autobu-

sem lub autokarem do punktu rozpoczęcia podróży, w najwcześniejszym możliwym terminie.
Jeżeli przewoźnik nie zaproponuje pasażerowi przedstawionego wyżej wyboru, pasażer ma 

prawo do odszkodowania (a zatem kwoty ponad cenę biletu, którego zwrot nadal mu przysługuje) 
w wysokości 50% ceny biletu. Przewoźnik ma obowiązek wypłacenia tej kwoty w ciągu miesiąca od 
złożenia przez pasażera odpowiedniego wniosku32. Tutaj ponownie pojawia się zatem wskazanie 
konkretnego terminu, który zachować musi przedsiębiorca. Jego wprowadzenie umacnia pozycję 
pasażera i uniemożliwia przewoźnikowi niezasadne przedłużanie procedur odszkodowawczych, 
które rozwiązanie trzeba uznać za celne.

W przypadku odwołania lub opóźnienia przejazdu, przekraczającego 90 minut dla podróży 
trwającej ponad 3 godziny – operator usług przewozowych jest zobligowany do zapewnienia pasa-
żerom odpowiedniej pomocy, np. powinien zagwarantować przekąski, posiłki albo zakwaterowanie 
w hotelu przez maksymalnie 2 noce33. Co ciekawe, przepis nakładający na przewoźnika obowiązek 
udzielenia pasażerowi pomocy w formie zapewnienia pobytu w hotelu nie ma zastosowania w przy-
padkach, gdy przewoźnik udowodni, że odwołanie lub opóźnienie zostało spowodowane bardzo 
złymi warunkami pogodowymi lub poważnymi klęskami żywiołowymi stwarzającymi zagrożenia 
dla bezpiecznej realizacji usług transportu autobusowego lub autokarowego – tj. pewną kategorią 
nadzwyczajnych okoliczności34. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, różniące się od rozwiązań 
wypracowanych przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w odniesieniu do innych gałęzi 
transportu – w szczególności w wyroku w głośnej sprawie C-12/11 – Denise McDonagh przeciwko 
Ryanair Ltd, dotyczącej wybuchu w 2010 r. islandzkiego wulkanu Eyjafjallajökull – tj. zdarzenia 
mającego charakter co najmniej „bardzo złych warunków pogodowych”35. Zgodnie z przytacza-
nym orzeczeniem „(…) w przypadku odwołania lotu z powodu „nadzwyczajnych okoliczności”, 
trwających tak długo, jak okoliczności będące przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, 
obowiązek zapewnienia pasażerom linii lotniczych opieki ustanowiony w omawianych przepisach 

31 Art. 8 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
32 Art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
33 Art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
34 Art. 23 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
35 ECLI:EU:C:2013:43.
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musi zostać spełniony, i nie wywiera to wpływu na ważność tych przepisów. Pasażer linii lotniczej 
może jednak uzyskać z tytułu odszkodowania za niedotrzymanie przez przewoźnika lotniczego 
obowiązku zapewnienia opieki, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) i w art. 9 rozporządzenia 
nr 261/2004, jedynie zwrot kwot, które w świetle okoliczności danego przypadku były niezbędne, 
odpowiednie i rozsądne w celu zaradzenia brakowi opieki niezapewnionej temu pasażerowi przez 
przewoźnika lotniczego, czego ocena należy do sądu krajowego”. 

Staje się zatem jasne, że ustawodawca unijny, biorąc pod uwagę specyfi kę przewozów au-
tobusowych i autokarowych – zwłaszcza wielkość operujących na tym tynku przedsiębiorców, 
mniejsze koszty podróży i biletów, do pewnego stopnia zwolnił operatorów autobusów i autokarów 
z obowiązków analogicznych do tych nałożonych na linie lotnicze.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że w razie jakiegokolwiek odwołania lub opóźnienia 
rozpoczęcia usługi regularnej przewoźnik lub podmiot zarządzający terminalem autobusowym 
lub autokarowym, mają obowiązek niezwłocznego, a w każdym razie nie później niż 30 minut po 
planowanym czasie rozpoczęcia podróży, poinformowania pasażerów rozpoczynających podróż 
sytuacji oraz o przypuszczalnym czasie rozpoczęcia podróży, gdy tylko taka informacja będzie 
dostępna. Jednakże, jeśli z powodu odwołania lub opóźnienia, pasażerowie nie zdążą na kolejne 
zaplanowane połączenie przewoźnik jest zobowiązany tylko do podjęcia uzasadnionych starań 
w celu poinformowania tych pasażerów o połączeniach alternatywnych – nie ciąży na nim w takiej 
sytuacji obowiązek np. wypłaty odszkodowania36. Przyjęcie przez legislatora tego rozwiązania 
wskazuje po raz kolejny, że mimo iż niezaprzeczalnie priorytet przyznaje prawom pasażerów, 
zdaje on sobie równocześnie sprawę z faktu, że przewoźnicy autokarowi i autobusowi operują 
na skomplikowanym rynku. Ich sytuację kształtuje wiele czynników, na które mogą nie mieć wpły-
wu, w związku z czym konieczne jest umiejętne równoważenie ich obowiązków z uprawnieniami 
pasażerów.

Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, ich prawa są poszerzone w stosunku do praw osób 
niepełnosprawnych odbywających podróż na dystansie mniejszym niż 250 kilometrów o szereg 
aspektów. W szczególności, nawet w przypadku uzasadnionej, zgodnej z prawem odmowy przyję-
cia rezerwacji lub wydania biletu osobie niepełnosprawnej przez wzgląd na jej niepełnosprawność, 
przewoźnicy, biura podróży i organizatorzy wycieczek mają obowiązek wyczerpującego poinformo-
wania danej osoby o wszelkich akceptowalnych alternatywnych usługach realizowanych przez tego 
przewoźnika, a sama osoba niepełnosprawna może zażądać, aby – nieodpłatnie – towarzyszył jej 
inny, wybrany przez nią człowiek, będący w stanie udzielić jej niezbędnej pomocy, tak aby odbycie 
przez nią podróży było w pełni możliwe, a kryteria uzasadniające odmowę zawarcia umowy prze-
wozu nie miały zastosowania37. Taki mechanizm daje osobom niepełnosprawnym realną szansę 
podnoszenia swojej mobilności, dzięki obecności i pomocy osób bliskich lub innych opiekunów.

Co więcej, jeśli osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej, 
mającej rezerwację lub bilet, mimo wszystko odmówiono przyjęcia do autokaru lub autobusu ze 
względu na jej stan, osobie tej i wszelkim osobom towarzyszącym, operator przewozów obowią-
zany jest zaproponować alternatywnie: zwrot pełnej kwoty zapłaconej za bilet oraz, w stosow-
nych przypadkach, nieodpłatną powrotną usługę transportową do punktu rozpoczęcia podróży, 

36 Art. 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
37 Art. 10 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
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w najwcześniejszym możliwym terminie lub (z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to wykonalne) 
– opcję kontynuacji podróży lub zmiany trasy za pośrednictwem rozsądnej alternatywnej usługi 
transportowej do miejsca przeznaczenia określonego w pierwotnej umowie transportowej38.

Istotne jest jednak przy tym, że dla zapewnienia równowagi praw przewoźnika i podmiotów 
z nim powiązanych, co do zasady, dla możliwości skutecznego żądania przez osobę niepełno-
sprawną uprawnień dotyczących udzielania pomocy, wynikających z rozporządzenia nr 181/2011, 
musi ona spełnić warunki określone w art. 14. Polegają one na obowiązku poinformowania prze-
woźnika bądź podmiotu zarządzającego terminalem, biura podróży lub organizatora wycieczki 
o potrzebie udzielenia danej osobie pomocy, najpóźniej na 36 godzin przed momentem, kiedy 
jest to potrzebne. Osoba niepełnosprawna musi także sama stawić się w wyznaczonym miejscu 
odjazdu o odpowiednim czasie. Co ciekawe, termin 36 godzin wprowadzony opisywanym rozpo-
rządzeniem jest krótszy niż termin przyjęty w pozostałych sektorach transportu, gdzie pasażer 
ma obowiązek skontaktowania się z przewoźnikiem i poinformowania go, jakiego rodzaju pomoc 
będzie potrzebna co najmniej 48 godzin przed podróżą39. Tutaj również można zatem dostrzec 
świadomość ustawodawcy, że podróże odbywane autokarami i autobusami powinny charaktery-
zować się większą elastycznością, a pasażerowie potrzebują pewnej swobody w ich planowaniu. 

Nawet jednak w sytuacji, gdy obowiązek powiadomienia odpowiednich podmiotów o zaist-
nieniu potrzeby udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej nie zostanie dokonany, przewoźni-
cy, podmioty zarządzające terminalami, biura podróży i organizatorzy wycieczek powinni podjąć 
wszelkie uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia, aby pomoc taka mimo wszystko została udzie-
lona, a dana osoba mogła wejść na pokład pojazdu40. Jest to zrozumiałe i czyni zadość przyjętym 
w UE standardom traktowania niepełnosprawnych, jednocześnie nie nakładając na przewoźników 
nadmiernych obciążeń.

Za nowatorskie trzeba uznać rozwiązanie wprowadzone art. 12 i art. 13 rozporządzenia 
nr 181/2011, polegające na obowiązku wyznaczania przez państwa członkowskie terminali au-
tobusowych i autokarowych, w których udzielana jest pomoc dla osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej. Pomoc ta ma polegać, co najmniej, na zapewnieniu osobom 
o ograniczonej sprawności ruchowej nieodpłatnie m.in. możliwości:
– wejścia na pokład pojazdu przy użyciu wind, wózków inwalidzkich lub innej potrzebnej po-

mocy, w zależności od potrzeb danej osoby;
– zapakowania swojego bagażu do autokaru lub autobusu;
– odebrania swojego bagażu;
– przewożenia ze sobą w autobusie lub autokarze psa przewodnika.

O wyznaczonych terminalach państwa członkowskie informują Komisję, która udostępnia 
w Internecie ich wykaz41. Stworzenie na terytorium UE sieci tak przystosowanych punktów z całą 
pewnością poprawiłoby znacząco komfort pasażerów niepełnosprawnych. Niestety, w związku z fak-
tem, że do chwili obecnej, a zatem po ponad czterech latach od wejścia rozporządzenia w życie, 

38 Art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
39 Por. art. 24 pkt a) rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu 
ko lejowym (Dz.Urz. UE L 315 z 3.12.2007 r., s. 14); zob. też: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/reduced-mobility/index_pl.htm.
40 Art. 14 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011.
41 Aktualny wykaz można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/fi les/themes/passengers/road/doc/designated_bus_ter-
minals.pdf (dostęp: 27.02.2017 r.). Zgodnie z nim w Polsce jedyny terminal spełniający wymogi art. 12 i 13 rozporządzenia nr 181/2011 znajduje się na 
stacji Warszawa Zachodnia.
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w całej UE działa bardzo niewiele takich dworców – z czego w Polsce tylko jeden – skuteczność 
wprowadzonego rozwiązania trzeba określić jako bardzo nikłą, jeśli nie zerową. Fakt, że przepis 
nie wprowadził widocznych ulepszeń sytuacji osób niepełnosprawnych stawia pod znakiem zapy-
tania nie tylko jego zasadność, lecz także sposób egzekwowania zarówno tej konkretnej normy, 
jak i całego aktu. Widać tu zatem wyraźnie pole do poprawy, nad której wypracowaniem krajowe 
organy powinny się pochylić. 

Ponad obowiązek przystosowania terminali do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie 
z rozporządzeniem na pokładach autobusów i autokarów powinny one mieć zapewnioną możność:
– uzyskania na swoje żądanie istotnych informacji o podróży w przystępnych formatach;
– swobodnego wchodzenia oraz wychodzenia na pokład pojazdu podczas przerw w podróży, 

jeżeli na pokładzie pojazdu jest poza kierowcą inny członek personelu. 
Wymienione uprawnienia wydają się być oczywiste, ich umieszczenie w obowiązującym 

rozporządzeniu stanowi jednak jasny dowód, że na poziomie UE prawodawca ma świadomość 
istnienia nawet najbardziej prozaicznych przeszkód, jakie na swojej codziennej drodze napotykają 
niepełnosprawni. 

V. Transport jako zasadniczy element 
funkcjonowania nowoczesnych gospodarek 

– koncepcja rozwoju zrównoważonego transportu w UE
Autokary i autobusy są, jak to już zostało wcześniej zaznaczone, drugim najpopularniejszym 

środkiem przewozu pasażerów. Stanowią zatem bez wątpienia istotną część transportu. Z kolei 
w licznych analizach przeprowadzanych na potrzeby organów unijnych, transport, w różnorodności 
swoich form, traktowany jest jako jeden z fundamentów nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa 
– kluczowy dla zapewnienia mobilności osób, ale zasadniczy także z punktu widzenia swobody 
przepływu usług i towarów w UE42. 

Jednak nie tylko Europa zdaje sobie sprawę z ogromnego znaczenia rozwoju transportu 
dla ewolucji cywilizacji, o czym świadczą kroki podejmowane na całym świecie zmierzające do 
usprawnienia działania lokalnych i międzynarodowych sieci komunikacyjnych (por. Kathuria, 2009, 
s. 5). Rozwój sieci kolejek miejskich w miastach na wszystkich kontynentach, modernizacja kolei, 
w tym powstawanie kolei dużych prędkości oraz dynamiczny wzrost połączeń lotniczych, z którymi 
mamy do czynienia w ostatnich latach, są tego najlepszym przykładem. 

Ekspansja w dziedzinie lokomocji napotyka jednak ograniczenia natury przede wszystkim 
naturalnej – maleje dostępność surowców, w tym zwłaszcza ropy, od której w przeważającej 
mierze uzależnione są znane nam formy lokomocji. Co więcej, znając wpływ emisji spalin na 
środowisko, instytucje ponadpaństwowe podejmują wysiłki zmierzające do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Konsekwencją są zmiany, które muszą dotknąć sektora komunikacyjnego i zmienić 
w znaczący sposób jego fundamenty, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju transportu. 

Zgodnie z wytycznymi tej koncepcji, w państwach UE dalszy rozwój transportu musi mieć na 
celu jak najlepsze wykorzystanie dostępnej infrastruktury, przy wykorzystaniu nowych technologii 

42 KE, Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu, Bruksela, 2011, COM(2011) 144, s. 3.
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zwiększających interoperacyjność poszczególnych sposobów przewozu i prowadzących do op-
tymalizacji działania multimodalnych szlaków komunikacyjnych.

Należy mieć przy tym na uwadze, że powyższe cele mogą zostać osiągnięte nie tylko poprzez 
budowę nowych rodzajów pojazdów, inwestycje w ochronę środowiska czy innowacyjne techno-
logie – istotne jest także wspieranie zrównoważonego rozwoju przy użyciu narzędzi o charakte-
rze prawnym. Zgodnie z przywoływaną już Białą Księgą Komisji Europejskiej z 2011 r., działania 
w zakresie wspierania jakości i wiarygodności usług świadczonych przez przewoźników mogą 
znacząco wpłynąć na rozwój transportu w UE, usprawnić go i podnieść jego poziom. Te działania 
to w szczególności:
– stworzenie wspólnych zasad ochrony praw pasażerów we wszystkich środkach transportu 

oraz ich skuteczne egzekwowanie; 
– poprawa jakości transportu dla osób starszych, pasażerów o ograniczonej zdolności poru-

szania się; 
– ułatwienie dostępu do infrastruktury najsłabszym grupom pasażerów;
– propagowanie podróży „kombinowanych” – składających się z wielu różnych środków trans-

portu z wykorzystaniem systemów zintegrowanych biletów i multimodalnego ustalania har-
monogramów, internetowej informacji i rezerwacji43. 
Widać zatem, że wiele aspektów o różnym charakterze, ale wpływających na postęp w dzie-

dzinie transportu, może i powinno być kształtowanych za pomocą prawa. Dokonana w ostatnim 
dwudziestoleciu ewolucja w dziedzinie harmonizacji praw pasażerów jest tego doskonałym 
przykładem.

VI. Wnioski
Nie ulega wątpliwości, że sektor autobusowy i autokarowy, z racji swoich właściwości, szcze-

gółowo opisanych w niniejszym opracowaniu – zwłaszcza ze względu na swoją elastyczność, 
ogromną popularność w społeczeństwie, fakt że jest wykorzystywany w dużej mierze przez gru-
py pasażerów, których ochrona stanowi konieczność oraz cel ustawodawcy, a także możliwe 
oszczędności ekologiczne, jakie niesie ze sobą jego zastosowanie – powinien być traktowany 
jako ważna gałąź transportu w UE i istotna część gospodarki. Jednakże dotychczas uwaga pra-
wodawcy unijnego skupiona była na innych sektorach. Zmieniło się to wraz z wejściem w życie 
w 2013 r. rozporządzenia nr 181/2011 dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym 
i autokarowym. Rozporządzenie to przyznaje drugiej najliczniejszej grupie pasażerów w UE (zaraz 
po pasażerach samochodów) prawa analogiczne do tych, jakie od dawna przysługują osobom po-
dróżującym chociażby samolotami czy pociągami. Uwzględnia równocześnie pewne specyfi czne 
aspekty tej gałęzi transportu, wprowadzając nowatorskie rozwiązania i udoskonalając istniejące.

Dostrzegając interesy tak istotnej zbiorowości, rozporządzenie bezpośrednio, w zasadniczy 
sposób przyczynia się więc do promowania przejazdów autobusowych i autokarowych w społe-
czeństwie, a w konsekwencji do jego dalszej ewolucji i doskonalenia. Należy to uznać za efekt 
bardzo pożądany – rozwój transportu autobusowego i autokarowego będzie się bowiem w dużej 
mierze wiązał z rozwojem nowoczesnego podejścia do podróży – wzrostem liczby przejazdów 

43 KE, Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu, Bruksela, 2011, COM(2011) 144, s. 26.
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tzw. kombinowanych, modernizacją istniejącej infrastruktury – co istotne współdzielonej m.in. z sa-
mochodami, wzmocnieniem pozycji pasażerów efektywnie wykorzystujących nowoczesne tech-
nologie w planowaniu podróży, a w rezultacie wzrostem konkurencji wśród przewoźników, która 
może przełożyć się np. na spadki cen czy inwestycje w nowoczesne, oszczędne, ekologiczne 
technologie. Ziszczenie się powyższych zjawisk jest jednym z celów unijnej polityki transportu, 
będącej efektem wieloletnich badań, stąd zarówno sam fakt wejścia w życie rozporządzenia 
nr 181/2011, jak i wiele z zastosowanych w nim trafnych koncepcji trzeba ocenić pozytywnie jako 
jeden z niezbędnych kroków w kształtowaniu zrównoważonego transportu w UE. 

Trzeba jednak równocześnie zastanowić się czy przy całej słuszności przyjętych w rozpo-
rządzeniu nr 181/2011 rozwiązań, realizacja jego założeń przebiega prawidłowo? W mojej opinii 
wiele kwestii, mimo bycia objętymi przepisami rozporządzenia, w rzeczywistości nie uległo żadnym 
zmianom. Dotyczy to w szczególności aspektu zapewnienia infrastruktury koniecznej do umoż-
liwienia przejazdów osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych. 
Wydatki, które wiążą się z dostosowywaniem dworców, terminali, a także samych pojazdów wy-
dają się uniemożliwiać skuteczne wprowadzenie w życie norm rozporządzenia, zakładających 
łatwy dostęp każdej grupy pasażerów do tej formy transportu. Co więcej, znaczne obciążenie 
przewoźników obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia nr 181/2011 może w przyszłości, je-
śli nie będzie monitorowane i kontrolowane przez odpowiednie instytucje, doprowadzić do prób 
omijania jego przepisów, co wpłynie negatywnie na sytuację osób podróżujących autobusami 
i autokarami. 

Równocześnie stopień świadomości pasażerów autokarów i autobusów odnośnie ich praw 
nie jest wystarczający, przez co pasażerowie oraz ich wymagania oparte na przepisach prawa 
nie stanowią impulsu dla przewoźników do dokonywania niezbędnych ulepszeń. Niewątpliwie 
z racji specyfi ki tego typu przejazdów oraz stosunkowo niedużych kosztów biletów, pasażero-
wie autokarów i autobusów zdecydowanie rzadziej dochodzą swoich praw niż chociażby osoby 
korzystające z lotów. Tymczasem dopóki nie zaczną oni egzekwować swoich roszczeń – trafne 
inicjatywy normatywne pozostaną jedynie martwymi zapisami, zamiast skutecznymi mechanizma-
mi wpływającymi na rozwój transportu w UE. Uważam zatem, że następnym krokiem organów 
zarówno unijnych, jak i państwowych powinno być nie tyle dalsze doskonalenie rozwiązań praw-
nych zastosowanych w rozporządzeniu nr 181/2011, ile promowanie idei świadomego swoich praw 
pasażera autokarów i autobusów, zdeterminowanego do dochodzenia swoich żądań. Pomocne 
w osiągnięciu tego celu byłoby m.in. wspieranie przez organy krajowe oddolnych ruchów konsu-
menckich zaangażowanych w tematykę ochrony praw pasażerów.
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Streszczenie 
Rynek usług zdrowotnych w ostatnich latach rozwija się dynamicznie, dlatego też istnieje potrze-
ba zwrócenia uwagi na pojawiające się zagrożenia. Konsument, który umiejętnie będzie identy-
fi kował charakter usług zdrowotnych może skutecznie dochodzić swoich praw, tym bardziej, że 
liczba podmiotów wykonujących działalność leczniczą wciąż rośnie. Problematyka bezpieczeń-
stwa prawnego konsumentów-pacjentów jest obszerna i złożona. Artykuł ma na celu przybliżenie 
zagadnień związanych z prawami pacjenta jako konsumenta i możliwością dochodzenia przez 
niego roszczeń w świetle przyjętej ustawy o prawach konsumenta.

Słowa kluczowe: konsument; pacjent; działalność lecznicza; usługi zdrowotne.

JEL: K39

I. Wstęp
Ochrona konsumenta dotyczy nie tylko sprzedaży towarów, lecz także szeroko pojętych usług, 

ewoluujących w zależności od zapotrzebowania rynku. Wśród usług można wskazać te specjali-
styczne, z których korzystanie wiąże się zarówno z licznymi problemami w zakresie interpretacji 
istniejących przepisów prawnych, jak i stosowanych przy ich świadczeniu procedur. Takimi usłu-
gami będą niewątpliwie usługi zdrowotne, świadczone przez podmioty sektora publicznego, coraz 
częściej w partnerstwie publiczno-prywatnym lub całkowicie przez podmioty sektora prywatnego. 
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Od pewnego czasu zmianie ulega pozycja pacjenta na rynku, jest coraz częściej traktowany jako 
konsument (Łętowska, 1998). Ustawa o prawach konsumenta (dalej: upk)1 zawiera wyłączenie 
z zakresu jej stosowania umów dotyczących usług zdrowotnych. Niniejszy artykuł stanowi próbę 
scharakteryzowania zagadnień związanych z prawami pacjenta jako konsumenta i możliwością 
dochodzenia przez niego roszczeń w świetle przyjętej ustawy o prawach konsumenta oraz próbę 
oceny czy wyłączenie stosowania ustawy o prawach konsumenta pozbawia pacjentów skutecznej 
ochrony prawnej, czy też podmioty świadczące usługi zdrowotne są zobowiązane do stosowania 
wobec pacjentów prawa konsumenckiego.

II. Charakterystyka rynku usług zdrowotnych
Rynek usług zdrowotnych jest dość zróżnicowany. Jego nieodłącznym elementem jest kon-

kurencja dlatego też podmioty w nim uczestniczące jako świadczeniodawcy, dążą do realizacji 
swoich interesów, konkurując ze sobą ceną, jakością świadczonych usług lub oferowanych pro-
duktów czy też innymi charakterystycznymi dla branży medycznej atrakcyjnymi cechami usług 
zdrowotnych, które pozwolą zaspokoić potrzeby pacjentów. Należy jednak pamiętać, że rynek 
usług zdrowotnych jest obciążony także uregulowaniami systemowymi2, a świadczenie części 
usług jest zarezerwowane wyłącznie dla sektora publicznego. 

Nie bez znaczenia pozostaje również przyzwyczajenie pacjentów do usług świadczonych 
w ramach należnej im, bezpłatnej opieki zdrowotnej. Pomimo tych uwarunkowań, zaobserwować 
możemy bardzo dynamiczny rozwój sektora prywatnego usług medycznych, a to stwarza warunki 
do konkurowania pomiędzy podmiotami leczniczymi w ramach sektorów zarówno prywatnego, 
jak i publicznego.

Analizując rodzaje świadczeniodawców usług zdrowotnych należy sięgnąć do ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej: udl)3. Ustawodawca posługuje się pojęciem 
„podmiotu wykonującego działalność leczniczą” (art. 2 ust. 1 pkt 5 udl).W ramach tych podmiotów 
wyodrębniono grupę podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami (art. 2 ust. 1 pkt 4 udl). 
Drugą grupę stanowią: przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej4 we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności 
gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej oraz instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, 
których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut 
dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej, a także posiadające osobowość prawną jednostki 
organizacyjne tych stowarzyszeń. Do tej grupy zostały również zaliczone osoby prawne i jednostki 
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 4 ust. 1 pkt 1, 4-6 udl). Poza wymienionymi 
powyżej podmiotami, zgodnie z art. 5 udl, zawód w ramach działalności leczniczej mogą wykony-

1 Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.).
2 Według Światowej Organizacji Zdrowia nadrzędne cele systemu ochrony zdrowia, których realizacja stanowi podstawę jego funkcjonowania, ogniskują 
się na stałej poprawie zdrowia populacji rozumianego jako status zdrowotny społeczeństwa określany zbiorem jednoznacznych, porównywalnych, obiek-
tywnych i transparentnych mierników; na zaspokajaniu potrzeb konsumenckich pacjentów w ramach korzystania z usług podmiotów systemu ochrony 
zdrowia, oraz na zapewnianiu solidaryzmu w zakresie fi nansowania opieki zdrowotnej. Zob. Mądrala, 2014, s. 8.
3 Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1638).
4 T.j. Dz.U. 2016, poz. 1829.
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wać lekarze i pielęgniarki po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
oraz na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz przepisach odrębnych. 

Działalność lecznicza, zgodnie z defi nicją ustawową, polega na udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych. Może również polegać na promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badaw-
czych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem 
nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Świadczenia zdrowotne oraz działalność 
promocyjna lub dydaktyczno-badawcza mogą być udzielane za pośrednictwem systemów telein-
formatycznych lub systemów łączności5. Defi nicja pojęcia działalności leczniczej pozwala wyjaśnić, 
jakiego rodzaju działalność mają prowadzić podmioty lecznicze i praktyki zawodowe. Po to, żeby 
taką działalność wykonywać, należy najpierw zgromadzić niezbędny do tego, a składający się na 
materialną istotę działalności leczniczej, zasób osób mających prawo do wykonywania zawodów 
medycznych oraz środki majątkowe, które spełniają określone w art. 22 udl wymagania i zostały 
specjalnie wyodrębnione organizacyjnie do tego, aby służyły wykonywaniu przez uprawniony 
podmiot działalności leczniczej (Dercz, 2014).

Należy także wspomnieć o jeszcze jednej grupie uczestników rynku usług zdrowotnych – 
osobach wykonujących zawód medyczny (w ramach tzw. praktyki zawodowej). Przez to pojęcie 
ustawa rozumie osobę uprawnioną, na podstawie odrębnych przepisów, do udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifi kacji do udzielania świadczeń 
zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny (art. 2 ust. 1 pkt 2 udl). 
W defi nicji zawodu medycznego wyodrębniono kilka elementów. Po pierwsze, udzielanie świadczeń 
zdrowotnych ma być wynikającym ze społecznego podziału pracy zbiorem zdań albo wynikających 
z przyjętych uregulowań prawnych (przepisów innych niż ustawa o działalności leczniczej), albo 
związanych ściśle z  określonym zakresem medycyny lub występujących w określonej dziedzinie 
medycyny. Drugim elementem jest systematyczność wykonywania zawodu medycznego, gdyż 
mowa jest o osobie „wykonującej” zawód medyczny. Po trzecie, podstawą udzielania świadczeń 
zdrowotnych jest warunek kwalifi kacji zawodowych. Ustawodawca zachowuje tutaj podział na 
dwie grupy osób wykonujących zawody medyczne: osoby mogące udzielać świadczeń zdrowot-
nych na podstawie „uprawnienia” na zasadach określonych w przepisach odrębnych od ustawy 
o działalności leczniczej oraz osoby mogące udzielać świadczeń zdrowotnych na podstawie „le-
gitymacji nabycia fachowych kwalifi kacji”6. W literaturze wskazuje się, że „pojęcie „wykonywanie 
zawodu medycznego” odnosi się do osób, które fachowo, stale i w celach zarobkowych zajmują 
się wykonywaniem zajęcia mającego związek z medycyną i które mają odpowiednie kwalifi kacje” 
(Karkowska, 2012). 

Trudno ustalić, które z zawodów zaliczyć do grupy zawodów medycznych, brakuje jedno-
znacznej zasady, zgodnie z którą klasyfi kowano by dany zawód jako medyczny. Ustawodawca, 
używając w przepisach prawa defi nicji pojęcia „zawody medyczne”, nie rozstrzygnął w sposób 
jednoznaczny katalogu tych zawodów7. Zakres podmiotowy zawodów zaliczanych do grupy „nie-
które zawody medyczne” jest przedmiotem dyskusji w doktrynie (Karkowska, 2012). 

5 Zob. art. 3 ust. 1-2a udl.
6 Ustawodawca nie wskazuje jednak wymagań ani zasad uzyskiwania wymaganej „legitymacji”.
7 Do tej grupy, na gruncie przepisów ustaw, będą zliczani m.in.: lekarze, pielęgniarki, położne, fi zjoterapeuci, technicy dentystyczni, farmaceuci, le-
karzy dentystów, diagnosta laboratoryjny. Ponadto do tej grupy zaliczani są przedstawiciele tzw. niektórych zawodów medycznych, do których zalicza 
się: asystentka dentystyczna, dietetyk, fi zjoterapeuta, higienistka dentystyczna, logopeda, masażysta, opiekun medyczny, ortoptysta, protetyk słuchu, 
psychoterapeuta, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy.
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Na szczególny charakter rynku usług zdrowotnych ma wpływ nie tylko różnorodność podmio-
tów świadczących usługi zdrowotne. Inne cechy, które wpływają na relacje pomiędzy świadczą-
cymi usługi zdrowotne a odbiorcami tych usług, to brak stabilności, losowy charakter popytu na 
ochronę zdrowia, nieracjonalne zachowania konsumentów opieki zdrowotnej, silne zróżnicowanie 
wewnętrzne asortymentu usługowego – od bardzo przestarzałego sprzętu i sposobu realizacji 
usług, po najbardziej nowoczesne rozwiązania. Z tym ostatnim wiąże się niejednokrotnie bariera 
fi nansowa w dostępie pacjentów do najlepszych rozwiązań w ramach usług zdrowotnych. Często 
też zwraca się uwagę na sezonowość usług zdrowotnych, zależność ich popularności od rozwoju 
cywilizacyjnego i zmiany stylu życia (Wiercińska, 2012). Ponadto wśród cech usług zdrowotnych 
wymienia się: niematerialność, niejednorodność, nietrwałość. Działalność lecznicza to działania 
o charakterze niematerialnym, a zatem pacjent nie może zobaczyć usługi przed jej „otrzymaniem” 
(Karkowska, 2012). Konsumenci najczęściej o jakości usługi medycznej wnioskują na podstawie 
obserwacji miejsca, personelu, wyposażenia medycznego itp. Usługi zdrowotne charakteryzują 
się dużą różnorodnością, zależą one od dostawcy oraz miejsca i czasu ich świadczenia. Pacjenci 
są świadomi tej różnorodności, stąd często korzystają z opinii innych osób w poszukiwaniu naj-
lepszych specjalistów, zanim zgłoszą się po usługę zdrowotną. Konsekwencją niematerialnego 
charakteru usług zdrowotnych jest brak możliwości ich magazynowania. Oznacza to, że nie jest 
możliwe wytwarzanie ich na zapas (Wiercińska, 2012).

III. Ochrona pacjenta jako konsumenta na gruncie 
obecnie obowiązujących przepisów prawa

Istotną kwestią dla prowadzonych rozważań jest ustalenie, w jakich przypadkach pacjent 
jest równocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów praw i z tego tytułu podlega ochronie 
prawnej. Prawa pacjenta są regulowane różnymi aktami prawnymi z zakresu ochrony zdrowia8, 
najważniejszym jest jednak wspomniana już ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjen-
ta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej: upp)9. W ustawie zostały uregulowane m.in. zasady i tryb 
ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych (art. 1 upp). 

Słowo „pacjent” wywodzi się etymologicznie z łacińskiego patior lub patiens, co oznacza 
osobę cierpiącą, znoszącą przykrość lub chorą (Ulanowska, 2012). Legalna defi nicja pojawiła 
się w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 upp, 
pacjentem jest osoba zwracająca się o udzielnie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze 
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę 
wykonującą zawód medyczny. Pojęcie to odnosi się wyłącznie do osoby fi zycznej, co oznacza, że 
pacjentem jest „każda osoba” „każdy człowiek”, bez względu na to czy jest chora, czy też zdrowa, 
która korzysta z szeroko rozumianych usług medycznych, w tym działań z zakresu profi laktyki 
lub względem której podejmowane jest jakiekolwiek działanie służące zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu lecze-
nia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Ustawa o prawach pacjenta 
zakłada aktywną rolę pacjenta. Pacjentem jest ten, kto „zwraca się o możliwość skorzystania” 

8 Zob. np. art. 10a–10d ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. 2016, poz. 546; art. 31 ustawy z dnia 5.12.1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 2017, poz. 125).
9 Ustawa z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2016, poz. 186).
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lub „już korzysta” ze świadczeń zdrowotnych, bez względu na tytuł, tzn. bez względu na posia-
danie lub nie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych 
(Karkowska, 2016). 

W doktrynie ugruntowało się stanowisko, że pacjent staje się jednocześnie konsumentem 
usług medycznych i nie ma tu znaczenia źródło fi nansowania tych usług (Łętowska, 1998). 
Świadczenie zdrowotne jest rozumiane jako działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywra-
caniu lub poprawie zdrowia oraz jako inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub 
przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (art. 2 ust. 1 pkt 10 udl). Nie jest ono 
różnicowane pod kątem fi nansowania. Z tego też względu może być ono fi nansowane zarówno ze 
środków publicznych, jak i ze środków prywatnych (szerzej: Rzymowski, 2013). Zgodnie z art. 221 

kodeksu cywilnego10 za konsumenta uważa się osobę fi zyczną dokonującą z przedsiębiorcą czyn-
ności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Nie ma 
wątpliwości, że pacjent, zawierając umowę o świadczenie zdrowotne, robi to w celu osobistym, 
ewentualnie rodzinnym, bez związku z działalnością zawodową czy też prowadzoną działalnością 
gospodarczą. Może zatem zostać uznany za konsumenta (Ulanowska, 2012). Pacjent jako strona 
aktywna dokonuje czynności prawnej poprzez zwrócenie się o udzielenia świadczenia zdrowot-
nego. Adresatem oświadczenia woli powinien być w tym przypadku przedsiębiorca. W przypadku 
zachowania tego warunku pacjent będzie jednocześnie konsumentem. 

Konsument, który korzysta z usług zdrowotnych ma prawo dochodzić swoich roszczeń. 
W przypadku, gdy usługa została wykonana nienależycie (źle wykonana plomba lub proteza), 
należy sięgnąć do przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umów o dzieło11. Inaczej będzie 
w przypadku postawionej przez lekarza błędnej diagnozy, która wiąże się z koniecznością wyku-
pienia określonych produktów leczniczych czy też wyrobów medycznych, bez których nie da się 
przywrócić konsumenta do zdrowia lub zmniejszyć dolegliwości. W takiej sytuacji konsument może 
dochodzić odszkodowania na gruncie art. 471 k.c. w przypadku, gdy okaże się, że poniesione 
przez niego koszty okazały się bezcelowe. Lekarz, zgodnie z art. 4 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty12 ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 
medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, 
a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Należy pamiętać, że 
ocena działań lekarza jest dość trudna13, ocena jakości świadczonej usługi zdrowotnej zależy nie 
tylko od stanu wiedzy lekarza, wykorzystania wszystkich dostępnych metod i środków, od staran-
nego podejścia do pacjenta zgodnie z  zasadami etyki zawodowej, ale w części od stanu zdrowia 
samego pacjenta, a także jego podejścia do zastosowanego leczenia. 

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za dozna-
ną krzywdę w oparciu o art. 445 § 1 k.c. w związku z art. 444 k.c. Zdarzają się sytuacje, w których 
w wyniku błędnie postawionej diagnozy pacjent został narażony na ból, cierpienie, został namówio-
ny na dodatkowy zabieg kosmetyczny, który okazał się niepotrzebny, a wiązał się z dodatkowymi 
kosztami. Na podstawie art. 445 § 1 k.c. w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju 
zdrowia, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia 
10 Ustawa z dnia z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2016, poz. 380).
11 Wyr. SA we Wrocławiu z dnia 9.07.2010 r., sygn. akt I ACa 655/10 , Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej, Rok MMX, Nr 4 (16), s. 25 i n.
12 Ustawa z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 2017, poz. 125).
13 Wyr. SA w Katowicach z dnia 14.02.2013 r., Sygn. akt I ACa 970/12.
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za doznaną krzywdę. Przy czym krzywdę należy rozumieć jako cierpienie fi zyczne (ból i inne 
dolegliwości) oraz cierpienie psychiczne (ujemne uczucia przezywane w związku z cierpieniami 
fi zycznymi lub następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia)14. 

Pacjent może także podlegać ochronie na gruncie przepisów dotyczących stosowania klau-
zul abuzywnych. Na rynku usług zdrowotnych działa wiele podmiotów udzielających świadczeń 
zdrowotnych. Wiąże się to ze stosowaniem przez przychodnie, gabinety prywatne i kliniki wzorców 
umów zawieranych z konsumentami, zasad działania i cenników, które mogą zwierać niedozwolone 
klauzule umowne. Wśród najczęściej występujących nieprawidłowości Prezes UOKiK wskazał na 
nieprecyzyjne ustalanie ceny usługi oraz skutków prawnych jej zmiany, wyłączenie konsumento-
wi możliwości zwrotu uiszczonej zapłaty za niewykonaną usługę, wyłączenie odpowiedzialności 
podmiotu wykonującego świadczenie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi czy też 
nałożenia kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy (UOKiK, 2006).

IV. Wyłączenie z zakresu stosowania ustawy o prawach konsumenta 
umów dotyczących usług zdrowotnych

Ustawa o prawach konsumenta zawiera wyłączenie jej stosowania w stosunku do umów 
o usługi zdrowotne. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 upk nie stosuje się do umów dotyczących usług 
zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzy-
mania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem 
produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to czy są one oferowane za 
pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej. Przepis ten stanowi implementację do prawa kra-
jowego wyłączenia zawartego w art. 3 ust. 3 lit. b dyrektywy 2011/83/UE15, które eliminuje z jej 
zakresu stosowania umowy dotyczące opieki zdrowotnej, zdefi niowanej w art. 3 lit. a wspomnianej 
dyrektywy 2011/24/UE16, niezależnie od tego czy są one oferowane za pośrednictwem placówek 
opieki zdrowotnej (Namysłowska i Lubasz, 2015). 

Rozwiązanie to podyktowane jest specyfi ką przedmiotu takich umów. Motyw 30 dyrektywy 
2011/83/UE wskazuje, że opieka zdrowotna wymaga szczególnych uregulowań, ponieważ jest 
złożona technicznie, ważna jako usługa świadczona w interesie ogólnym, a także wymaga znacz-
nego fi nansowania publicznego. Zdrowie ludzkie jest nie tylko dobrem indywidualnym, lecz także 
dobrem publicznym, do którego ochrony zobligowane są również władze publiczne. W preambule 
dyrektywy 2011/83/UE stwierdzono wprost, że jej przepisy nie są odpowiednie dla opieki zdrowotnej, 
dlatego też powinna być ona wyłączona z zakresu jej stosowania (Kaczmarek-Templin i in., 2014). 
Z uwagi na brak w polskim porządku prawnym defi nicji legalnej usługi zdrowotnej powstały wątpli-
wości terminologiczne co do zakresu stosowania wskazanego wyłączenia. W literaturze analizie 
zostały poddane pojęcia usług zdrowotnych i działalności leczniczej oraz świadczeń zdrowotnych, 
używanych w prawie ochrony zdrowia (Piszcz, 2015; Kaczmarek-Templin i in., 2014), wskazując na 
rozbieżności terminologiczne pomiędzy tymi zwrotami. Przed wejściem w życie ustawy o prawach 
konsumenta nie budziło wątpliwości co należy rozumieć przez pojęcie świadczeń zdrowotnych, 
14 Wyr. S Ro w Lublinie z dnia 30.03.2009 r., sygn. akt I C 773/08, niepublikowany.
15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 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 L nr 304).
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z 9.03.2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w trans granicznej opiece zdrowotnej 
(Dz. Urz. UE L nr 88).
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mianowicie działania wykonywane w ramach zawodowej, profesjonalnej działalności podmiotu 
uprawnionego (Piszcz, 2015). Dlatego też postuluje się konieczność doprecyzowania przepisu 
art. 3 ust. 1 pkt 7 upk tak, aby uwzględniał terminologię przyjętą w polskim porządku prawnym 
w zakresie już funkcjonujących defi nicji ustawowych, a nie stanowił dosłowne przekopiowanie 
przepisu unijnego (Kaczmarek-Templin i in., 2014). 

V. Prawo pacjenta do informacji a obowiązki informacyjne 
wobec konsumentów

Prawo do informacji jest jednym z podstawowych praw pacjenta. Zgodnie z art. 9 ust. 1 upp 
pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. W doktrynie wskazuje się na dość ogól-
nikowy sposób określenia tego prawa (Karkowska, 2009). Sposób informowania i zakres infor-
macji, który pacjent powinien otrzymać, precyzuje ust. 2 art. 9 upp, odpowiadający obowiązkowi 
udzielania informacji przez lekarza w art. 31 ust. 1 ustawy o  zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
Na jego podstawie pacjent i (albo) jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od 
lekarza szerokiego zakresu informacji, dotyczącego różnych sfer procesu udzielania świadczeń 
zdrowotnych. Pacjent ma prawo do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz 
możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich 
zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu na przyszłość. Jest to ustawowy 
zakres przedmiotowy prawa do informacji, w zasadzie wyczerpujący, zatem nie podlega swobod-
nemu uznaniu przez lekarza (Karkowska, 2016a). Zakres, istota i treść prawa do informacji jest 
precyzowana w doktrynie (Karkowska, 2009, s. 357–378; Bączyk-Rozwadowska, 2011, s. 59–100; 
Tymiński, 2012, s. 44–58) oraz w licznych wyrokach sądowych17. W wyrokach Sądu Najwyższego 
podkreślana jest konieczność informowania pacjenta o rodzaju zabiegu oraz jego bezpośred-
nich i zwykłych skutkach. Szczegółowych informacji o planowanym zabiegu operacyjnym lekarz 
może udzielić na żądanie osoby wyrażającej zgodę, natomiast powinien poinformować pacjenta 
o szczególnych, czyli o mniej lub bardziej możliwych skutkach interwencji chirurgicznej, jeżeli 
zabieg operacyjny ma cel estetyczny. Sąd Najwyższy wskazuje także, że pouczenie o wszelkich 
w ogóle możliwych skutkach dla danego wypadku, normalnie niemożliwych do przewidzenia, nie-
typowych i mało prawdopodobnych nie jest wymagane, gdyż nie można domagać się od lekarza, 
by uprzedzał pacjenta o wszelkich mogących wystąpić komplikacjach, zwłaszcza o takich, które 
zdarzają się niezmiernie rzadko. Pacjent powinien znać przedmiot zgody, metodę leczenia, ry-
zyko i następstwa, zwłaszcza nieodwracalne (Karkowska, 2009, s. 359). Ograniczenie prawa do 
informacji może mieć miejsce przy zastosowaniu przez lekarza tzw. przywileju terapeutycznego, 
regulowanego w art. 31 ust. 4 ustawy o  zawodach lekarza i lekarza dentysty. W wyjątkowych 
sytuacjach przepis ten pozwala lekarzowi na ograniczenie informacji o stanie zdrowia i rokowa-
niu pacjenta. Aby skorzystać z tego uprawnienia, konieczne jest wystąpienie dwóch przesłanek: 
1) niepomyślnej prognozy dla pacjenta, 2) gdy według oceny lekarza, za ograniczeniem informacji 
przemawia dobro pacjenta.Przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 
ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 31 ust. 1) zobowiązują lekarzy, aby udzielane 
informacje były przystępne. Zobowiązanie do udzielenia przystępnej informacji wynika również 
17 Wy. SN z dnia 27.08.1968 r., I CR 325/68, OSPiKA 1969, z. 7–8, poz. 165; wyr. SN z dnia 29.12.1969 r., II CR 564/69, OSPiKA 1970, z. 10, poz. 202; 
wyr. SN z dnia 20.11.1979 r., IV CR 389/79, OSNCP 1980, nr 4, poz. 81, s. 67; wyr. SN z dnia 28.08.1972 r., II CR 296/72, OSN 1973, nr 5, poz. 86; wyr. SN 
z dnia 28.08.1973 r., I CR 441/73, OSPiKA 1974, z. 6, poz. 123; wyr. SA w Warszawie z dnia 31 marca 2006 r., I ACa 973/05, Apel. W-wa 2007, nr 2, s. 12.
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z art. 13 ust. 2 kodeksu etyki lekarskiej, które nakazują, aby informacja udzielona pacjentowi była 
sformułowana w sposób dla niego „zrozumiały”. Lekarz powinien poinformować pacjenta o stop-
niu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodziewanych korzyściach 
związanych z wykonywaniem tych zabiegów, a także o możliwościach zastosowania innego 
postępowania medycznego. Zrozumiałe informowanie pacjenta wymaga uwzględnienia wielu 
aspektów jego konkretnej sytuacji i wiedzy, jak dojrzałość psychofi zyczna, stan świadomości, 
wiek, wykształcenie itp. Należy unikać hermetycznego języka zawodowego, opierającego się na 
różnych fachowych terminach (Karkowska, 2016b). Ponieważ w relacjach pacjenta z lekarzem 
może wystąpić zjawisko asymetrii informacji, najczęściej oznaczające występowanie nierównowa-
gi na niekorzyść pacjentów w dostępie do informacji oraz wiedzy o procesie leczenia, konieczna 
jest umiejętność zrozumiałego komunikowania się lekarzy z pacjentami.

Często podmioty prowadzące działalność leczniczą posługują się swego rodzaju broszurami 
informacyjnymi lub formularzami zgody, które zawierają mniej lub bardziej precyzyjne informa-
cje o czynnościach, które mają być podjęte w trakcie leczenia. Od wielu lat w doktrynie prawa 
(Karkowska, 2016a i wskazana tam literatura) uważa się bezspornie, że ustawowy obowiązek 
przekazania przystępnej informacji jest niespełniony w sytuacji ograniczenia się do podsuwania 
pacjentom wyłącznie pisemnych informacji o proponowanych czynnościach medycznych. To, że 
pacjent po przeczytaniu wskazanego materiału nie ma pytań, nie oznacza, że wszystko rozumie. 
Przystępność informacji wymaga osobistej i bezpośredniej rozmowy z lekarzem, pielęgniarką, 
położną, a materiały pisemne służą jedynie przygotowaniu pacjenta do rozmowy. Tylko rzetelne 
poinformowanie pacjenta stanowi spełnienie ustawowego wymogu uzyskania zgody poinformo-
wanej i tylko wówczas pacjent bierze na siebie ryzyko zabiegu (Karkowska, 2016a).

Ciężar wykazania, że lekarz wykonał obowiązek udzielenia pacjentowi przystępnej informacji 
spoczywa właśnie na nim. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty nie zawiera szczególnego 
przepisu określającego rozkład ciężaru dowodu, który regulowałby tę kwestię w sposób odmienny 
od ogólnej reguły wyrażonej w art. 6 k.c. Dlatego też ten ostatni przepis stanowi podstawę dla 
przesądzenia, na której ze stron sporu spoczywa ciężar wykazania, że lekarz wykonał, wynikają-
cy z art. 31 ust. 1 wskazanej ustawy, obowiązek udzielenia pacjentowi przystępnej informacji i to 
w przedmiotowym zakresie wynikającym z treści tego przepisu. Zatem skoro obowiązek udziele-
nia informacji obciąża lekarza, który wywodzi z tego skutki prawne, to na nim zgodnie z art. 6 k.c. 
spoczywa obowiązek udowodnienia, że obowiązek ten został wypełniony. Dowodem mogą być 
odpowiednie wpisy w dokumentacji medycznej zawierającej historię choroby wraz z podpisem 
pacjenta, wręczone mu informacje pisemne, jak i zeznania świadków18. W celu wyłączenia od-
powiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych lekarz powinien udowodnić fakt udzielenia 
pacjentowi informacji i uzyskania jego zgody na zabieg. To lekarz ponosi ryzyko, że przeprowa-
dzenie takiego dowodu się nie powiedzie.

Dopuszczalne jest roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w razie naruszenia 
przez lekarza obowiązku udzielenia pacjentowi informacji o jego stanie zdrowia. Prawidłowe wy-
pełnienie obowiązku poinformowania, jak twierdzi Sąd Najwyższy, jest konieczną przesłanką wy-
rażenia przez pacjenta prawnie wiążącej zgody na ustalone leczenie (określanej mianem zgody 
„objaśnionej”, „poinformowanej” lub „uświadomionej”), a bezskuteczność zgody spowodowana 

18 Wyr. SA w Białymstoku z dnia 24.03.2016 r., I ACa 766/15; wyr. SN z dnia 17 grudnia 2004 r., II CK 303/04.
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nieudzieleniem właściwej informacji przesądza o bezprawności działania lekarza. Celem spoczy-
wającego na lekarzu obowiązku wyjaśnienia pacjentowi skutków zabiegu operacyjnego jest, by 
pacjent podejmował decyzję o wyrażeniu zgody na zabieg z pełną świadomością tego, na co się 
godzi i czego, w tym jakich powikłań, może się spodziewać19. 

Odnosząc się do określonych w art. 8 upk obowiązków informacyjnych zasadne jest odnie-
sienie się do sposobu przekazywania informacji. Konsument ma zostać poinformowany przez 
przedsiębiorcę w sposób jasny i zrozumiały. Informacja przekazywana konsumentowi powinna 
być sformułowana w sposób prosty semantycznie i jednoznaczny, a użycie pojęć technicznych 
należy ograniczyć do sytuacji, w których jest to niezbędne. Dodatkowo jasność i zrozumiałość 
informacji musi być oceniana w konkretnym przypadku, zwłaszcza że zależy od użytego środka 
komunikacji, a także od charakteru stosunków prawnych, analizowanego przez pryzmat odbiorcy 
komunikatu (Namysłowska, Lubasz, 2015).

Wydaje się, że określenie sposobu informowania pacjenta w sposób przystępny i zrozumiały 
pokrywa się z obowiązkiem jasnego i zrozumiałego informowania konsumenta na gruncie upk. 
Uzasadnione jest zatem stwierdzenie, ze przepisy przyznające pacjentom prawo do informacji 
o ich stanie zdrowia w sposób właściwy pozwalają na świadome współuczestniczenie w podej-
mowaniu decyzji co do podjętego leczenia czy też skorzystania z usługi zdrowotnej. 

VI. Ochrona konsumenta w zakresie sprzedaży sprzętu medycznego 
(wyrobów medycznych)

 Wyrobem medycznym, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (dalej: uwm)20, jest na-
rzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, przeznaczonym przez 
jego wytwórcę do używania w celach diagnostycznych, terapeutycznych, a także rehabilitacyj-
nych i profi laktycznych (art. 2 ust. 1 pkt 38 uwm). Wyrób może być stosowany samodzielnie albo 
w połączeniu z innym lub nawet kilkoma. Zakres pojęcia, rodzaj i ilość wyrobów medycznych 
objętych tą defi nicją jest teoretycznie nieograniczony. Postęp naukowy i techniczny wyraźnie 
uwidacznia, jak każdego roku setki nowych urządzeń, przyrządów, aparatów, począwszy od 
najprostszych po najbardziej skomplikowane i złożone technologie medyczne, przyczyniają się 
do coraz bardziej skutecznych działań i czynności w dziedzinie diagnostyki, terapii i rehabilitacji 
chorych (Paździoch, 2012).

Zdrowie konsumenta i jego bliskich jest często dla niego priorytetem, z tego też tytułu są oni 
skłonni przeznaczać znaczne kwoty pieniędzy m.in. na wyroby medyczne. Sprzedaż wyrobów me-
dycznych często odbywa się w ramach różnego rodzaju pokazów. Obecnie sprzedaż wszelkiego 
rodzaju produktów podczas wystaw i pokazów regulowana jest w ustawie o prawach konsumenta 
jako sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa. Większość konsumentów zdaje sobie sprawę, że 
głównym celem spotkań jest promocja i sprzedaż urządzeń, sprzętów itp. Natomiast szczególna 
grupa konsumentów, jaką są seniorzy, korzysta z wszelkiego rodzaju pokazów zwabiona moż-
liwością „bezpłatnego” badania, postawienia diagnozy czy też zwykłym „atrakcyjnym upomin-
kiem”. Ta grupa konsumentów jest szczególnie podatna na informacje o cudownych produktach 

19 Wyr. SA z dnia 18.01.2013 r., IV CSK 431/12.
20 Ustawa z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 211).
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poprawiających ich stan zdrowia, które mogą prowadzić do podejmowania niekorzystnych decyzji 
gospodarczych (Namysłowska, 2014). 

Wierząc w cudowną, uzdrawiającą moc prezentowanych podczas pokazów urządzeń kon-
sumenci często je nabywają. Biorąc pod uwagę miejsce zawarcia umowy sprzedaży sprzętu 
medycznego, najczęściej będziemy mieć tu do czynienia z umowami zawieranymi poza lokalem 
przedsiębiorstwa, ale także z umowami na odległość, gdyż konsumenci w celu zakupu różne-
go rodzaju wyrobów medycznych coraz częściej sięgają także do Internetu. Zakupiony sprzęt 
niejednokrotnie okazuje się nieskuteczny bądź nieprzydatny. Przed wejściem w życie ustawy 
o prawach konsumenta posiadali oni możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, 
jeżeli zakupili wyrób medyczny na podstawie umowy zawartej w warunkach nietypowych, a od 
zawarcia umowy nie upłynęło jeszcze 10 dni. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. 
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny21 konsument mógł odstąpić umowy zawartej w sposób wskazany powyżej 
w terminie 10 dni. Ustawa o prawach konsumenta wprowadziła lekko zmodyfi kowane przepisy 
umożliwiające skorzystanie z tego, najbardziej dla konsumenta komfortowego, sposobu odstą-
pienia od umowy, niemniej wyłączenie umów o usługi zdrowotne, w ramach którego ujęto rów-
nież wyroby medyczne, w tym przypadku pozbawia konsumentów możliwości korzystania z tej 
drogi prawnej.

Aby zrezygnować z zakupionych wyrobów medycznych, konsument może skorzystać z kil-
ku innych możliwości, np. z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (dalej: 
upnpr)22. Zgodnie z art. 4 upnpr praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec kon-
sumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób znie-
kształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem 
umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Szczególnym rodzajem 
nieuczciwej praktyki rynkowej jest taka, która wprowadza w błąd. Może to polegać na informacji 
o cechach produktu, w szczególności jego pochodzeniu geografi cznym lub handlowym, ilości, 
jakości, sposobie wykonania, składnikach, dacie produkcji, przydatności, możliwości i spodzie-
wanych wynikach zastosowania produktu, wyposażeniu dodatkowym, testach i wynikach badań 
lub kontroli przeprowadzanych na produkcie, zezwoleniach, nagródach lub wyróżnieniach uzy-
skanych przez produkt, ryzyku i korzyściach związanych z produktem (art. 5 ust. 3 pkt 2 upnpr). 
Przez pojęcie produktu należy rozumieć każdy towar lub usługę, w tym również nieruchomości, 
prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych. Natomiast jako „towar” należy rozu-
mieć dobra (przedmioty materialne). Przedmioty materialne są rzeczami w rozumieniu art. 45 k.c. 
Pojęcie produktu występuje w prawie cywilnym w art. 449 1 § 2 zd. 1 k.c. Jednak ustawodawca 
zawęża je jedynie do rzeczy ruchomych (nawet tych połączonych z innymi). Produktem będzie 
zatem każda rzecz ruchoma, w tym również taka, która występuje jako część składowa innej rze-
czy ruchomej lub nieruchomej. Pojęciem produktu należy również objąć nieprzetworzone rzeczy 
ruchome, czyli również surowce i komponenty (Sieradzka, 2008). Wyroby medyczne mieszczą 
się w pojęciu produktu (Michałek, 2008). 

21 Dz.U. 2012, poz. 1225.
22 Ustawa z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 3).
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Konsument może także wytoczyć powództwo o naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach 
ogólnych określonych w k.c.23, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem 
wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem 
produktu (art. 12 ust. 1 pkt 4 upnpr). Konsumentowi, którego interes został zagrożony lub naruszony, 
przyznano możliwość realizacji ochrony przez wystąpienie z indywidualną skargą konsumencką. 
Możliwość wystąpienia przez konsumenta z roszczeniem o naprawienie wyrządzonej szkody na 
zasadach ogólnych została uwarunkowana wystąpieniem pewnych przesłanek (Sieradzka, 2008a). 

Kolejnym przepisem, który należy wskazać jest art. 7 pkt 17 upnpr, zgodnie z którym zaka-
zaną w każdych okolicznościach wprowadzającą w błąd praktyką rynkową jest twierdzenie, że 
produkt jest w stanie leczyć choroby, zaburzenia lub wady rozwojowe, jeżeli jest to niezgodne 
z prawdą. Przepis ten stanowi przeniesienie do porządku krajowego pkt 17 załącznika I do dy-
rektywy 2005/29/WE. Za naruszającą art. 7 pkt 17 upnpr Prezes UOKiK uznał praktykę handlową 
polegają na informowaniu w ulotkach reklamowych, że zestaw do masażu jest pomocny w lecze-
niu określonych schorzeń oraz wskazywaniu w instrukcji obsługi tego urządzenia, że masaż nim 
łagodzi lub likwiduje bóle i wspomaga przywracanie funkcji mięśni w następstwie m.in. chorób 
mięśni i stawów, podczas gdy produkt ten był urządzeniem relaksacyjnym i nie posiadał wymie-
nionych właściwości (Namysłowska, 2014).

Konsument może również złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową. Na mocy 
art. 8 uwm zabronione jest wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do używania, dystrybuowa-
nia, dostarczania i udostępniania wyrobów, których nazwy, oznakowania lub instrukcje używania 
mogą wprowadzać w błąd, co do właściwości i działania wyrobu przez: 1) przypisanie wyrobowi 
właściwości, funkcji i działań, których nie posiada; 2) stwarzanie fałszywego wrażenia, że leczenie 
lub diagnozowanie za pomocą wyrobu na pewno powiedzie się, lub nieinformowanie o spodzie-
wanym ryzyku związanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem 
lub w okresie dłuższym niż przewidziany; 3) sugerowanie zastosowania lub właściwości wyrobu 
innych niż deklarowane przy wykonaniu oceny zgodności. Ponadto materiały promocyjne, prezen-
tacje i informacje o wyrobach nie mogą wprowadzać w błąd określony powyżej. Prezes Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w celu 
ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa pacjentów, użytkowników lub innych osób albo prze-
ciwdziałania zagrożeniu zdrowia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w odniesieniu do 
wyrobu lub grupy wyrobów może wydać decyzję administracyjną w sprawie poddania szczególnym 
wymaganiom, zakazania, wstrzymania lub ograniczenia wprowadzania do obrotu, wprowadzania 
do używania, uruchamiania lub używania tych wyrobów, ich wycofania z obrotu lub z używania 
albo zobowiązania do podjęcia FSCA24 lub wydania notatki bezpieczeństwa (art. 86 ust. 1 uwm). 

VII. Podsumowanie
Rynek usług zdrowotnych w Polsce ulega dynamicznym przeobrażeniom. Częściowo wpro-

wadzono mechanizmy rynkowe, rozbudował się sektor prywatny podmiotów leczniczych i praktyki 
zawodowej, który stosuje reguły konkurencyjne, starając się przyciągnąć do siebie konsumentów. 

23 Art. 361–363 i 415 k.c.
24 Field Safety Corrective Action (FSCA) – pojęcie określające zewnętrzne działania korygujące dotyczące bezpieczeństwa wyrobów oraz postępowa-
nia w zakresie incydentów medycznych w celu zmniejszenia lub ograniczenia do minimum ryzyka śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia, 
związanego z użytkowaniem wyrobu medycznego wprowadzonego do obrotu. 
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Rynek usług o charakterze komercyjnym na rynku medycznym stale rośnie. Niemniej nie można 
zapominać o specyfi ce tego rynku, który ciągle jeszcze fi nansowany jest w zdecydowanej więk-
szości ze środków publicznych, co ma wpływ na jakość i dostępność dla konsumentów usług 
zdrowotnych. Niniejszy artykuł miał na celu przybliżenie zagadnień związanych z prawami pacjen-
ta jako konsumenta i możliwością dochodzenia przez niego roszczeń w świetle obowiązujących 
przepisów prawa z uwzględnieniem przyjętej ustawy o prawach konsumenta.

Zaprezentowane w niniejszym artykule rozważania wskazują, że pacjent jako konsument 
posiada w polskim porządku prawnym instrumenty, dzięki którym może dochodzić swoich praw 
wobec podmiotów świadczących usługi zdrowotne mimo zastosowanego wyłączenia w ustawie 
o prawach konsumenta. Niewątpliwie w zakresie prawa do odstąpienia od umowy zawartej w wa-
runkach nietypowych pacjenci-konsumenci zostali pozbawieni możliwości skorzystania z tego 
prostego mechanizmu w stosunku do umów o usługi zdrowotne, co zdecydowanie pogarsza sy-
tuację pacjentów nabywających wyroby medyczne na podstawie umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa lub na odległość. Warto rozważyć możliwość wprowadzenia tego korzystnego 
dla konsumentów mechanizmu w ustawie o wyrobach medycznych, tym bardziej że prawodaw-
ca unijny zwraca uwagę na ochronę zdrowia jako specyfi czny rynek wymagający szczególnych 
regulacji (motyw 30 dyrektywy 2011/83/UE).
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Streszczenie
Artykuł odnosi się do sytuacji prawnej prosumenta jako uczestnika rynku energii elektrycznej, a ściślej 
podmiotu, któremu ustawodawca przyznał prawo wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii w mikroinstalacji. Rozważania zaprezentowane w niniejszym artykule są dychotomiczne i tym 
samym spójne z ekonomiczną oraz prawną koncepcją prosumenta w gospodarce rynkowej, w tym 
na rynku energii elektrycznej. Analiza dotyczy z jednej strony sytuacji prawnej prosumenta w zakresie 
czynności polegających na wytwarzaniu energii elektrycznej, a z drugiej warunków jej wykorzystania 
w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Podjęte zagadnienie jest o tyle istotne, że dopiero od 1 lip-
ca 2016 r. obowiązuje w porządku prawnym legalna defi nicja prosumenta, która stanowi podstawę 
podjętych rozważań i tym samym wyznacza zakres praw prosumenta na rynku energii odnawialnej. 

Słowa kluczowe: prosument; mikroinstalacja; energia odnawialna; wytwórca; konsument.

JEL: K29

I. Wprowadzenie
Legalne pojęcie „prosumenta” wprowadzone zostało do obowiązującej ustawy z dnia 20 lu-

tego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii1 (dalej: uoze) ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw2. Zgodnie z art. 2 
pkt 27 uoze prosument to: „odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie 

* Doktor nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu; e-mail: mprzybylska@prawooze.com.
1 Dz.U. poz. 478 ze zm. 
2 Dz.U. poz. 925. 
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umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii 
w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością 
gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz.U. 2015, poz. 584, z późn. zm., zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”).

Wprowadzenie do porządku prawnego normatywnej defi nicji prosumenta oznacza, że podmiot 
wytwarzający energię ze źródeł odnawialnych musi spełniać łącznie określone warunki. Innymi 
słowy, wyłącznie kumulatywne spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 2 pkt 27 uoze, pozwa-
la przyznać wytwórcy energii odnawialnej status prosumenta. Nawiązując do powołanej powyżej 
defi nicji, trzeba podkreślić, że ustawodawca wskazuje dokładnie zakres czynności dokonywanych 
przez prosumenta, a są to: zakup („dokonujący zakupu”) oraz wytwarzanie („wytwarzający”). 
Oznacza to, że samo wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji nie jest podstawą do 
zakwalifi kowania podmiotu jako prosumenta. Musi on bowiem, obok wytwarzania energii, ją ku-
pować. Ustawodawca wskazuje expressis verbis na umowę kompleksową jako podstawę zakupu 
energii wytworzonej w mikroinstalacji. W związku z tym można stwierdzić, że status prosumenta 
uzyskuje się z chwilą zawarcia umowy kompleksowej. 

Warto również dodać, że prawna koncepcja prosumenta spójna jest z potocznym rozumie-
niem tego terminu, ponieważ prosument – przed wprowadzeniem do uoze legalnej defi nicji – 
utożsamiany był, i nadal jest, z podmiotem, który wytwarza energię w celu jej zużycia na własne 
potrzeby; stąd słowo prosument jest efektem połączenia słów: producent + konsument (Koszowski, 
2013, s. 380). Powyższe uwagi świadczą o tym, że pojęcie „prosumenta” ustawodawca osadził 
w systemie hybrydowym, w którym tradycyjny konsument energii elektrycznej nie jest już jedynie 
jej odbiorcą, ale również wchodzi on na rynek produkcji energii elektrycznej jako mikrowytwórca 
(Szwedziak-Bork, 2016, s. 262).

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że w przyjętej regulacji prawnej ustawodawca wskazuje 
na dodatkowe warunki, których spełnienie pozwala zakwalifi kować dany podmiot jako prosu-
menta w rozumieniu uoze. W sferze podmiotowej ustawodawca zrównał prosumenta z odbiorcą 
końcowym oraz z wytwórcą. Odbiorca końcowy dokonuje zakupu energii na podstawie umowy 
kompleksowej. Z kolei wytwórca energii wytwarza energię w mikroinstalacji w celu jej zużycia na 
potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Pomimo że pojęcie 
„prosumenta” zawarte jest w uoze, to jego sytuację prawną wyznaczają nie tylko przepisy wska-
zanej ustawy, ale również ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne3 (dalej: pe), 
o czym szczegółowo w dalszej części tekstu.

II. Podstawy prawne dla wytwarzania energii elektrycznej 
w mikroinstalacjach

Prawna koncepcja dotycząca wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacjach nie 
jest jednolita, a stanowisko ustawodawcy w tym zakresie zmieniało się na przestrzeni ostatnich 
czterech lat. Najpełniej wskazany stan rzeczy oddają trzy kluczowe daty. Po pierwsze, rok 2013, 
w którym weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetycz-
ne oraz niektórych innych ustaw4, zwana „małym trójpakiem energetycznym”. Wspomnianym 

3 T.j. Dz.U. 2017, poz. 220. 
4 Dz.U. poz. 984.
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aktem prawnym ustawodawca wprowadził w Polsce możliwość wytwarzania energii elektrycznej 
w mikroinstalacjach przez osoby fi zyczne bez konieczności rozpoczęcia przez nie działalności 
gospodarczej z jednoczesnym prawem sprzedaży wytworzonej energii po cenie równiej 80% 
średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej obowiązującej w roku poprzedzającym sprzedaż 
(ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Po drugie, rok 2015, wtedy to weszła 
w życie długo oczekiwana przez przedstawicieli branży energetycznej uoze, która – w wersji 
pierwotnej – przewidywała tzw. system taryf gwarantowanych (feed-in tariff) na sprzedaż energii 
wytworzonej w mikroinstalacji o mocy do 3 kW oraz w mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 
10 kW (szerzej: Muras, 2012, s. 345–348). Po trzecie, czerwiec 2016 r., w którym ustawodawca 
zniósł system taryf gwarantowanych i wprowadził (od 1 lipca 2016 r.) tzw. system upustu. Jak 
zauważono w literaturze, zlikwidowanie systemu feed in tariff jest równoznaczne z odrzuceniem 
w polskim systemie prawnym koncepcji „zarabiającego prosumenta”. Innymi słowy, prosument 
nie może zyskać, ale może dostać zniżkę na zakup energii z sieci, tj. upust (Wlazły, 2016, s. 275).

Obecnie sytuację prawną wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji wyznacza 
rozdz. 2 uoze, który dotyczy „zasad i warunków wykonywania działalności w zakresie wytwarza-
nia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji […]”. Zakres jego oddzia-
ływania jest zatem szeroki, tj. dotyczy nie tylko prosumentów, ale lecz także przedsiębiorców, 
którym ustawodawca również przyznał prawo wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji. 
Wytwarzanie to odbywa się jednak, w przeciwieństwie do produkcji energii przez prosumenta, 
w ramach wykonywania działalności gospodarczej. 

III. Prosument-wytwórca na rynku energii elektrycznej

1. Sytuacja prawna prosumenta-wytwórcy na rynku energii elektrycznej

Zgodnie z art. 2 pkt 39 uoze wytwórca to: „podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamiesz-
kania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wytwarzający energię elektryczną lub ciepło z odnawial-
nych źródeł energii lub wytwarzający biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii 
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyłącznej strefi e ekonomicznej”. 
Oznacza to, że uprawniony do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych jest zarówno przedsię-
biorca („podmiot, który ma siedzibę”), jak i podmiot, któremu nie przysługuje status przedsiębiorcy 
(„podmiot, który ma miejsce zamieszkania”), czemu daje wyraz prawne uregulowanie energetyki 
prosumenckiej w uoze. Prosumentem nie może być przedsiębiorca, ponieważ istotę wytwarzania 
przez niego energii elektrycznej odzwierciedla treść art. 4 ust. 8 uoze, zgodnie z którym: „wytwa-
rzanie i wprowadzanie do sieci energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działalności 
gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”. 

Cechą immanentną wytwarzania energii elektrycznej przez prosumenta jest ponadto ro-
dzaj instalacji, w której to wytwarzanie następuje. Pojęcie „prosumenta”, o którym mowa w art. 2 
pkt 27a uoze, jednoznacznie wskazuje, że wytwarzanie odbywa się w mikroinstalacji. Zgodnie 
z art. 2 pkt 19 uoze mikroinstalacja to: „instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej 
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o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie 
większej niż 120 kW”. Mikroinstalacja (bez względu na źródło energii odnawialnej) musi stanowić 
wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w któ-
rych energia elektryczna jest wytwarzana5. Cechą charakterystyczną każdej mikroinstalacji (jako 
instalacji odnawialnego źródła energii) jest to, że stanowi ona większą całość, złożoną z kilku róż-
nych urządzeń współpracujących ze sobą w celu wytworzenia energii. Elementem identyfi kującym 
mikroinstalację, jako urządzenie służące do wytwarzania energii odnawialnej, jest moc zainsta-
lowania, która nie jest większa niż 40 kW. Ponadto, jak wynika expressis verbis z powołanego 
przepisu uoze, mikroinstalacje identyfi kuje wyodrębnienie; pomimo iż w omawianym przypadku 
mamy do czynienia z zespołem współpracujących urządzeń, mikroinstalacja (jako instalacja od-
nawialnego źródła energii) musi być wyodrębniona. Świadczy to o tym, że urządzenia muszą być 
ze sobą połączone i oddzielone od innych urządzeń niestanowiących instalacji w taki sposób, 
aby możliwe było ich uznanie za pewną wyodrębnioną, funkcjonalną całość (Frąckowiak, 2016, 
s. 43). Nawiązując do pierwotnego brzmienia pojęcia „instalacji odnawialnego źródła energii”6, 
warto podkreślić, że w obowiązującym stanie prawnym mikroinstalacje nie muszą być przyłączone 
do sieci energetycznej w jednym miejscu przyłączenia oraz możliwe jest wytwarzanie z więcej niż 
jednego źródła energii odnawialnej, a więc w instalacji hybrydowej7.

2. Prawa prosumenta-wytwórcy na rynku energii elektrycznej

Podstawowym prawem prosumenta-wytwórcy jest prawo do wytwarzania energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii8 poza wykonywaniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że 
prosument nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Z treści art. 3 uoze wynika również, że do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii 
przez prosumenta nie jest wymagana ani koncesja, ani wpis do rejestru działalności regulowanej. 

Spektrum przywilejów związanych z wytwarzaniem energii przez prosumenta wynika również 
z pe. I tak, co do zasady, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej następuje na podstawie zgłoszenia, 
a nie na podstawie umowy przyłączeniowej9, prosument zwolniony jest z opłaty za przyłączenie 
mikroinstalacji do sieci10, a ponadto przysługuje mu pierwszeństwo w zakresie przyłączenia mi-
kroinstalacji przed instalacjami które, zgodnie z defi nicją zawartą w uoze11, nie są kwalifi kowane 
jako instalacje odnawialnego źródła energii12 (Grzegorczyk, 2014, s. 210). Oprócz tego, zgodnie 
z art. 4 ust. 9 uoze, wprowadzenie wytworzonej energii do sieci nie jest kwalifi kowane jako świad-
czenie usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. i podatku od towarów i usług13, a więc 
nie jest to czynność opodatkowana podatkiem VAT (por. Przybylska, 2015, s. 67–68).

 5 Por. 2 pkt 13 uoze.
 6 Zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 2 pkt 13 uoze „instalacja odnawialnego źródła energii to instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół urządzeń 
służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia, w których energia elektryczna lub ciepło są 
wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii […]”.
 7 Por. art. 2 pkt 11a uoze.
 8 W rozumieniu art. 2 pkt 22 uoze.
 9 Art. 7 ust. 8d4 pe.
10 Art. 7 ust. 8 pkt 3b pe.
11 Art. 2 pkt 13 uoze.
12 Art. 7 ust. 1 pe.
13 T.j. Dz.U. 2016, poz. 710 ze zm.
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IV. Prosument-konsument na rynku energii elektrycznej

1. Sytuacja prawna prosumenta-konsumenta na rynku energii elektrycznej

Zgodnie z legalną defi nicją zawartą w art. 2 pkt 27a uoze, prosument sklasyfi kowany jest jako 
odbiorca końcowy, który dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej. 
Jak sygnalizowano we wprowadzeniu, w sferze prosument-konsumet ustawodawca nawiązał to 
utrwalonych pojęć prawa energetycznego. Zatem rozważania niniejszego punktu należy również 
rozpocząć od przedstawienia normatywnych pojęć składających się na trzon pojęcia prosumenta 
zawartego w uoze. I tak, zgodnie z art. 3 pkt 13a pe, odbiorca końcowy to: „odbiorca dokonujący 
zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycz-
nej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej”. Konsekwencje wynikające ze wskazanej regulacji prawnej przedstawione zostaną 
w punkcie poniżej. Z kolei legalne pojęcie „umowy kompleksowej” zawiera przepis art. 5 ust. 3, 
4, 4a i 4b pe. Brzmienie przepisów art. 5 ust. 3 i ust. 4 pe prowadzi do wniosku, że ustawodawca 
przewidział dwie odmiany umowy kompleksowej (szerzej: Katner, 2015, s. 520).

2. Prawa prosumenta-konsumenta na rynku energii elektrycznej

Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym: „w zakresie nieuregulowanym usta-
wą do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prosumenta będącego konsumentem 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny” stosuje się przepisy 
o ochronie praw odbiorcy końcowego oraz przepisy dotyczące ochrony konsumenta”14. Przyznanie 
prosumentowi-konsumentowi ochrony regulowanej prawem konsumenckim jest uzasadnione po-
zycją, którą na rynku energii elektrycznej wyznacza mu dychotomiczna sfera aktywności (wytwa-
rzanie i jednocześnie zużywanie energii na własne potrzeby). W dalszej części tekstu zostanie 
udzielona odpowiedź na pytanie o konsekwencje prawne wspomnianej regulacji. 

W pierwszej kolejności wskazane zostaną prawa przysługujące odbiorcy końcowemu na 
gruncie pe. Przede wszystkim zacząć należy od tego, że ze statusem odbiorcy końcowego zwią-
zane są uprawnienia dotyczące zawierania umów, na podstawie których energia jest do odbiorcy 
dostarczana. Jak już to zostało wielokrotnie podkreślone, podstawowe znaczenie w tym zakresie 
odgrywa art. 5 pe, z tym że – w kontekście omawianego zagadnienia – ważne jest doregulo-
wanie tej kwestii w uoze. Innymi słowy, uoze nakłada obowiązek kontraktowania (tzn. zawarcia 
z prosumentem-konsumentem umowy kompleksowej) na sprzedawcę zobowiązanego15 (a nie 
na sprzedawcę z urzędu, jak to ma miejsce na gruncie przepisów pe), aczkolwiek prosument-
konsument nie ma obowiązku dokonywania rozliczeń ze sprzedawcą zobowiązanym. Jak wynika 
z art. 40 ust. 1 uoze: „sprzedawca zobowiązany ma obowiązek dokonać rozliczenia, o którym 
mowa w art. 4 ust. 1, chyba że rozliczenia dokonuje wybrany przez prosumenta sprzedawca inny 
niż sprzedawca zobowiązany, na podstawie umowy kompleksowej”. W sytuacji, gdyby prosu-
ment-konsument zechciał skorzystać z gwarancji ustawowej i zawrzeć umowę kompleksową ze 
sprzedawcą zobowiązanym, w przypadku gdy sprzedawca ten odmówi jej zawarcia, roszczenia 

14 Art. 4 ust. 7 uoze.
15 Na rynku energii odnawialnej sprzedawca zobowiązany to podmiot, który w uoze został zobowiązany do zakupu energii wytworzonej w źródłach 
odnawialnych. 
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w tym zakresie rozstrzygnie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o art. 8 pe. Essentiali 
negotii w zakresie treści umowy kompleksowej nie wynikają bezpośrednio z pe, należy przyjąć 
jednak, że powinna ona zawierać postanowienia umów sprzedaży i dystrybucji, o których mowa 
w art. 5 pe. Postanowieniem istotnym przedmiotowo w omawianym przypadku będzie wskazanie 
okresów rozliczeniowych w odniesieniu do wprowadzonej i pobranej energii. Jak wynika z uoze, 
rozliczenie następuje na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej 
mikroinstalacji16. Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy komplek-
sowej (a więc umów sprzedaży i dystrybucji) przysługiwać będą prosumentowi-konsumentowi na 
zasadach ogólnych, tj. zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny17 (dalej: kc).

W związku z tym, że prosument-konsument w omawianym przypadku traktowany jest jako 
„tradycyjny” konsument (a więc podmiot, który nawiązuje stosunek prawny z przedsiębiorcą, sam 
nim nie będąc) przysługują mu prawa szczególne wynikające z obowiązujących aktów prawnych. 
Prosumenci-konsumenci chronieni są zatem głównie mechanizmami regulowanymi: kc (jak to 
zostało już wskazane w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy); ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów18 w zakresie 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta19 oraz ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym20.

V. Zakończenie 
Prosument jest nową kategorią podmiotową występującą na rynku energii elektrycznej. Na 

tle innych uczestników tego rynku wyróżnia go to, że podejmuje on aktywność dychotomiczną, 
tzn. jest zarówno wytwórcą energii elektrycznej, jak i jej odbiorcą. W związku z tym, że wykorzy-
stuje on wytworzoną w mikroinstalacji energię elektryczną na własne potrzeby w sferze prawa 
uzyskuje on status konsumenta w rozumieniu przepisów kc. Ponieważ pojęcie „konsumenta” 
w rozumieniu kc jest pojęciem ogólnym, tj. mowa o nim również w innych aktach składających 
się na prawo konsumenckie sesnu largo, prosumentowi-konsumentowi przysługują wszystkie 
dostępne prawem środki ochrony (te w zakresie ochrony zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej). 
Poza prawami, które chronią prosumenta-konsumenta w związku z tym, że jest on stroną umo-
wy kompleksowej, przysługują mu inne przywileje wynikające z tego, iż jest on odbiorcą energii 
elektrycznej (samodzielnie wytworzonej). Przywileje te nadane są w uoze i zaliczamy do nich: 
brak obowiązku uiszczenia opłaty rozliczeniowej z tytułu wprowadzenia, a następnie pobrania 
energii elektrycznej21, 2) brak obowiązku uiszczenia opłaty za usługę dystrybucji22, 3) brak obcią-
żeń prawno-podatkowych, pobieranie energii nie jest bowiem sprzedażą (w rozumieniu ustawy 
o podatku od towarów i usług), a pobrana energia podlegająca rozliczeniu jest zużyciem energii 

16 Art. 4 ust. 2 uoze. Rozliczenie następuje w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 
10 kW, dla których stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8.
17 T.j. Dz.U. 2016, poz. 380 ze zm.
18 T.j. Dz.U. 2017, poz. 229.
19 Dz.U. poz. 827 ze zm.
20 T.j. Dz.U. 2016, poz. 3 ze zm.
21 Art. 4 ust. 4 pkt 1 uoze.
22 Art. 4 ust. 4 pkt 2 uoze.
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wyprodukowanej przez danego prosumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym23.

Konkludując, przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że prosument posiada dwa 
fundamentalne prawa na rynku energii elektrycznej: po pierwsze, prawo do wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych w mikroinstalacji, z którego może swobodnie skorzystać po spełnieniu 
warunków określonych w uoze; po drugie, prawo do sprzedaży wytworzonej energii w mikroinsta-
lacji. Uoze modyfi kuje cywilnoprawną swobodę umów w zakresie sprzedaży wskazanej energii, 
ponieważ – w przypadku, gdy prosument nie dojdzie do porozumienia co do sprzedaży wytworzonej 
energii z wybranym przez siebie operatorem systemu dystrybucyjnego może skorzystać z regu-
lacji uoze, która obliguje sprzedawcę zobowiązanego do zakupu takiej energii. Prosumentowi nie 
przysługuje cena z tytułu sprzedaży energii, ponieważ w omawianym zakresie działa on w tzw. 
systemie upustu. Z racji tego, że jest on stroną umowy kompleksowej przysługuje mu ochrona 
prawna, która – w systemie prawnym – przewidziana jest dla konsumenta jako strony umowy 
zawieranej z przedsiębiorcą. 
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I. Wprowadzenie

1. Zalety postępowania grupowego w sporach konsumenckich

Spory konsumenckie znacznie częściej niż spory między przedsiębiorcami dotyczą rosz-
czeń o niewielkiej wartości. Dochodzenie małych kwot w drodze indywidualnego postępowania 
sądowego w takich sytuacjach może okazać się nieopłacalne. Konsument występujący przeciwko 
przedsiębiorcy jest też z zasady uznawany za słabszą stronę sporu, mającą utrudniony dostęp 
do profesjonalnej pomocy prawnej.

Instytucja postępowania grupowego pozwala grupie konsumentów pozostających w sporze 
z przedsiębiorcą dochodzić swoich roszczeń w jednym postępowaniu cywilnym. Istotną zaletą 
takiego rozwiązania jest podział kosztów postępowania między członków grupy, co może skło-
nić konsumentów do realizacji przysługującego im prawa do sądu również w przypadku sporów 
o niskiej wartości jednostkowej. Z tego samego powodu zwiększa się dostęp do profesjonalnej 
pomocy prawnej, która mogłaby okazać się zbyt kosztowna dla konsumenta dochodzącego rosz-
czenia indywidualnie (Pogonowski, 2009).

Możliwość wszczęcia postępowania grupowego z zasady zwiększa szybkość i efektywność 
dochodzenia roszczeń, co jest korzystne nie tylko dla członków grupy, lecz także dla wymiaru 
sprawiedliwości, który unika wniesienia licznych pozwów indywidualnych w podobnych sprawach 
o niewielkiej wartości przedmiotu sporu (Sieradzka, 2015).

2. Postępowanie grupowe w prawie amerykańskim

Instytucja postępowania grupowego wywodzi się z prawa anglosaskiego. Biorąc pod uwagę 
silną tendencję do bogatego dorobku orzecznictwa amerykańskiego dotyczącego ochrony praw 
konsumenta, konieczne jest zwrócenie uwagi na model postępowania grupowego w Stanach 
Zjednoczonych, który stał się w znacznym stopniu wzorem podczas wprowadzania analogicznych 
instytucji w krajach Unii Europejskiej.

Obecny tryb postępowania grupowego w Stanach Zjednoczonych został szczegółowo okre-
ślony w Federalnych Zasadach Procedury Cywilnej1 w 1966 r. Wskazano w nim cztery przesłanki 
do wszczęcia postępowania grupowego:
1) liczną grupę – powodująca, że wszczynanie osobnych postępowań w indywidualnych spra-

wach byłoby niepraktyczne;
2) kwestie prawne lub faktyczne wspólne dla grupy;
3) żądania reprezentantów grupy są właściwe dla całej grupy;
4) reprezentanci grupy muszą uczciwie i adekwatnie chronić interes grupy.

Po wniesieniu pozwu w postępowaniu grupowym sąd decyduje o certyfi kacji albo jej braku 
względem postępowania. Pozytywna decyzja sądu defi niuje grupę, żądania, zastrzeżenia grupy 
albo jej argumenty przeciw żądaniom powoda oraz wskazuje jej pełnomocnika (class counsel)2.

W zależności od podstawy wszczęcia postępowania sąd może skierować do członków gru-
py informację o rodzaju postępowania, defi nicji grupy, żądaniach, zastrzeżeniach grupy albo jej 
argumentach przeciw żądaniom, prawie członka grupy do działania przez pełnomocnika, czasie 

1 Federal Rules of Civil Procedure, zasada nr 23.
2 Ibidem.
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i sposobie wystąpienia z grupy oraz o tym, że orzeczenie sądu w postępowaniu grupowym będzie 
wiązało członków grupy3.

Niezależnie od tego czy wyrok będzie korzystny dla grupy, czy też nie, sąd wskazuje w nim, 
jakie osoby są uważane za członków grupy. Zawarcie ugody w postępowaniu zbiorowym wymaga 
zgody sądu4.

Warto zauważyć, że w opisanym trybie dochodzenia roszczeń obowiązuje standard opt-out, 
według którego członkiem grupy staje się automatycznie każdy, kto spełnia defi nicję wskazaną 
przez sąd. Nie jest więc wymagane wstąpienie do grupy, jednak w przypadku niewystąpienia 
z grupy każdego członka będzie wiązał wyrok sądu lub postanowienie sądu o akceptacji propo-
nowanej ugody5.

3.  Wprowadzenie postępowania grupowego do porządków prawnych państw członkowskich 
Unii Europejskiej

Intensywne prace nad wprowadzeniem instytucji postępowania grupowego do porządków 
prawnych krajów UE rozpoczęły się po przedstawieniu Zielonej Księgi w sprawie dochodzenia 
zbiorowych roszczeń konsumentów6 przez Komisję Europejską w 2008 r. W Zielonej Księdze 
określono ówczesną sytuację w zakresie dochodzenia roszczeń konsumentów jako niezadowa-
lającą ze względu na brak instrumentów umożliwiających dochodzenie roszczeń przez liczne 
grupy konsumentów. Zaproponowano cztery rozwiązania o różnym stopniu intensywności zmian: 
od braku działań na szczeblu unijnym przez współpracę państw członkowskich oraz kombinację 
instrumentów polityki aż do wprowadzenia środka zapewniającego istnienie instytucji postępo-
wania zbiorowego w państwach członkowskich. W 2008 r. została opublikowana również Biała 
Księga7, która zawierała propozycję wprowadzenia dwóch mechanizmów w celu zwiększenia 
ochrony konsumentów: postępowanie zbiorowe ze standardem opt-in, wymagającym przystą-
pienia do grupy, oraz możliwość wytaczania powództwa przez określone podmioty, takie jak 
organy państwowe (np. powiatowy (miejski) rzecznik konsumenta) lub organizacje konsumen-
ckie. W 2013 roku KE wydała zalecenie8, którego celem było ułatwienie dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, powstrzymanie bezprawnych praktyk oraz umożliwienie poszkodowanym uzy-
skania odszkodowania w przypadku powstania szkody zbiorowej poprzez zapewnienie istnienia 
mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń w każdym państwie członkowskim. Zgodnie 
z pkt 38 zalecenia państwa członkowskie miały wprowadzić procedury pozwalające na zbiorowe 
dochodzenie roszczeń w sprawach konsumenckich do dnia 26 lipca 2015 r., czego skutkiem było 
pojawienie się w 2014 r. instytucji postępowania grupowego, m.in. w Belgii9 i Francji10. W pra-
wie polskim postępowanie grupowe pojawiło się już w 2010 roku, kiedy weszła w życie ustawa 

 3 Ibidem.
 4 Ibidem.
 5 Ibidem.
 6 Zielona Księga w sprawie dochodzenia zbiorowych roszczeń konsumentów z 27.11.2008 r. (KOM(2008) 794).
 7 Biała Księga w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji z 2.04.2008 r. (COM(2008)165).
 8 Zalecenie Komisji (UE) nr 396/2013 z 11.06.2013 r. w sprawie wspólnych zasad dotyczących mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń 
o zaprzestanie bezprawnych praktyk oraz roszczeń odszkodowawczych w państwach członkowskich, dotyczących naruszeń praw przyznanych na mocy 
prawa Unii (Dz. Urz. UE 2013 L 201/60).
 9 Ustawa z 28.03.2014 r. wprowadzająca postępowanie w sprawie dochodzenia roszczeń zbiorowych.
10 Ustawa nr 2014-344 z 17.03.2014 r.
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o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym11. W uzasadnieniu projektu do ustawy12 za 
wprowadzeniem omawianej instytucji pojawiły się zarówno argumenty dotyczące usprawnienia 
i zwiększenia efektywności ochrony sądowej, jak i odwołanie do ogólnego trendu ustanawiania 
podobnych procedur w innych krajach europejskich.

Wobec dość ogólnych postanowień wspomnianego zalecenia Komisji Europejskiej procedura 
dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym jest uregulowana w różny sposób w poszcze-
gólnych państwach członkowskich UE. Warto jednak wskazać na przyjęcie – w odróżnieniu od 
modelu amerykańskiego – standardu opt-in (wyjątkiem od tej reguły jest np. ustawa belgijska). 
Godnym uwagi jest również fakt, że Komisja Europejska w swoim zaleceniu wielokrotnie pod-
kreśla konieczność ochrony konsumentów, wskazaną jako cel Unii Europejskiej już w pierwszym 
punkcie preambuły tego aktu.

II. Przykłady sporów w Stanach Zjednoczonych

1. Uwagi wstępne

Znaczna popularność postępowania grupowego oraz tradycyjnie silna pozycja konsumenta 
w Stanach Zjednoczonych spowodowały powstanie bogatego orzecznictwa dotyczącego sporów 
grup konsumentów z przedsiębiorcami, w tym z przewoźnikami. Omówiona niżej sprawa Sala 
vs. National Passenger Corp. zakończyła się w bardzo krótkim czasie, umożliwiając członkom 
grupy uzyskać odszkodowanie za względnie nieznaczne szkody. Spór ten miał istotne znaczenie 
w kształtowaniu się linii orzeczniczej dotyczącej postępowania grupowego. Wszczęcie postępowa-
nia grupowego przeciwko dwóm liniom lotniczym – Delta Airlines oraz AirTran Airways – poskut-
kowało rozszerzeniem defi nicji grupy, co może odgrywać znaczącą rolę w podobnych sporach.

2. Sala vs. National Railroad Passenger Corp.

Pozew złożony przez Martę Sala przeciwko National Railroad Passenger Corp. dotyczył 
skutków kolizji pociągu Night Owl, który w 1988 r. uderzył w 17-tonowy skład służący do przepro-
wadzenia prac serwisowych na czasowo wyłączonym z użytku torze13. Pracownik pozwanego, 
odpowiedzialny za przekierowanie pociągów na tor nieobjęty pracami serwisowymi, nie wykonał 
tego obowiązku, co było bezpośrednią przyczyną kolizji. W trakcie postępowania sąd uznał za 
wiarygodne twierdzenie, że pracownik pozwanego w momencie nastąpienia kolizji pozostawał 
pod wpływem narkotyków. Co więcej, pozwany jeszcze przed zdarzeniem powodującym szkodę 
miał wiedzę o zażywaniu narkotyków przez pracownika i świadczenia pracy na rzecz pozwanego 
w stanie po ich zażyciu. Kolizja spowodowała wykolejenie dwóch lokomotyw oraz ośmiu wago-
nów pociągu. Nikt nie zginął z powodu zdarzenia, natomiast kilkadziesiąt osób zostało rannych. 
Marta Sala jako jedna z tych osób złożyła pozew zbiorowy w imieniu swoim oraz pozostałych 
poszkodowanych już w ciągu miesiąca od dnia kolizji.

11 Ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. 2010 Nr 7, poz. 44.
12 Druk sejmowy nr 1829 z dnia 25.03.2009 r.
13 Opis stanu faktycznego oraz prawnego zgodnie z uzasadnieniem do postanowienia Sądu Dystryktowego USA dla Wschodniego Dystryktu Pensyl -
wanii z dnia 27.09.1989 r. Pozyskano z: http://www.leagle.com/decision/1989801721FSupp80_1784/SALA%20v.%20NATIONAL%20R.R.%20PASSENGE
R%20CORP (dostęp: 30.03.2017).
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Sąd uznał, że w omawianym przypadku postępowanie grupowe będzie efektywnym i wystar-
czającym sposobem rozwiązania sporu z punktu widzenia zarówno sądu, jak i obu stron, zwłaszcza 
że odmowa certyfi kacji postępowania mogłaby doprowadzić do wszczęcia kilkudziesięciu spraw 
w wielu sądach w różnych stanach. 

Powódka zarzucała pozwanemu niedbalstwo oraz winę umyślną. Pozwany uznał jedynie pierw-
szy z dwóch wskazanych stopni winy, odmawiając jednocześnie potwierdzenia istnienia podstawy 
do wypłaty odszkodowania retorsyjnego. Gromadzenie materiału dowodowego zajęło powódce 
około roku. W rezultacie powódka przedłożyła sądowi dowody pozwalające na uznanie, że pozwany 
wiedział o pozostawaniu pracownika pod wpływem narkotyków podczas pracy oraz że pracownik 
pozwanego prawdopodobnie pozostawał pod wpływem narkotyków w momencie nastąpienia kolizji. 
Szczególnie istotnymi dowodami okazały się zeznania pracowników pozwanego oraz z opinie bie-
głych. Powódka wskazała również szereg innych zaniedbań oraz świadomych działań pracowników 
pozwanego, które przyczyniały się do zawodności systemu antykolizyjnego pozwanego.

Ostatecznie sąd zatwierdził ugodę stron, w której pozwany zgodził się zapłacić grupie 
kwotę 1 750 000 $.

Omawiany spór miał ogromne znaczenie dla tworzenia linii orzeczniczej oraz stosowania 
postępowania grupowego jako efektywnego sposobu dochodzenia roszczeń z dwóch względów.

Po pierwsze, mimo że poszkodowanych zostało aż kilkadziesiąt osób, większość z nich od-
niosła jedynie lekkie obrażenia w postaci siniaków, naciągnięć mięśni lub zesztywnienia kończyn. 
Dwudziestu jeden członków grupy skorzystało po kolizji z pomocy lekarskiej, a jedynie siedmiu 
z nich wymagało leczenia, którego koszty przekroczyły kwotę 1000 $. Łączne koszty pomocy 
medycznej, zgodnie z uzasadnieniem postanowienia o zatwierdzeniu ugody, nie przekroczyłyby 
kwoty 50 000 $. Kilkanaście osób w związku z wypadkiem nie mogło pracować przez okres od 
jednego do dziesięciu dni. Roszczenia poszczególnych poszkodowanych w postępowaniach in-
dywidualnych nie byłyby więc znaczne. Domaganie się odszkodowania w tak małych kwotach nie 
uzasadniałoby też kosztownego i wymagającego wysiłku gromadzenia środków dowodowych, co 
w przypadku postępowania grupowego zostało dokonane w ciągu roku. W związku z tym uzy-
skanie odszkodowania retorsyjnego w opisanym stanie faktycznym w przypadku postępowania 
indywidualnego prawdopodobnie byłoby trudniejsze niż w przypadku postępowania grupowego.

Po drugie, od momentu wystąpienia szkody do dnia zatwierdzenia przez sąd treści ugody nie 
minęły nawet dwa lata, przy czym przez rok powódka zbierała materiał dowodowy. Potwierdza to 
tezę o możliwości sprawnego, efektywnego przeprowadzenia postępowania dowodowego, mimo 
jego pozornego skomplikowania, związanego z koniecznością przejścia przez fazy certyfi kacji 
i notyfi kacji, które teoretycznie powinny przedłużyć postępowanie.

3.  Postępowanie grupowe przeciw Delta Airlines i AirTran Airways w sprawie opłaty za bagaż14

W grudniu 2008 r. dwie konkurujące ze sobą amerykańskie linie lotnicze – Delta Airlines 
oraz AirTran Airways – wprowadziły opłatę za pierwszy rejestrowany bagaż w wysokości 15 $. 
Zdaniem niektórych pasażerów jednoczesne wprowadzenie opłaty za bagaż stanowiło rezultat 

14 Opis stanu faktycznego oraz prawnego zgodnie z zarządzeniem Sądu Dystryktowego USA dla Północnego Dystryktu Georgii z dnia 2 sierpnia 
2010 r. w sprawie opłaty bagażowej Delty i AirTran, zarządzeniem Sądu Dystryktowego USA dla Północnego Dystryktu Georgii z dnia 3 lutego 2012 r. 
w sprawie opłaty bagażowej Delty i AirTran oraz zarządzeniem Sądu Dystryktowego USA dla Północnego Dystryktu Georgii z dnia 12 czerwca 2016 r. 
w sprawie opłaty bagażowej Delty i AirTran.
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zmowy cenowej będącej naruszeniem przepisów antymonopolowych. Porozumienie dotyczące 
podniesienia cen miało chronić stabilność fi nansową obu linii lotniczych, zagrożoną gwałtownymi 
zmianami cen ropy.

W związku z działaniem obu linii lotniczych wszczęto wiele postępowań indywidualnych. 
W październiku 2009 r. zdecydowano o skierowaniu spraw do wspólnego rozwiązania do Sądu 
Dystryktowego USA dla Północnego Dystryktu Georgii, a 1 lutego 2010 r. został złożony po-
zew zbiorowy przeciw obu liniom jako pozwanym. Zarzucono im naruszenie przepisów ustawy 
Shermana15, zarówno przez obu pozwanych działających w porozumieniu, jak i przez każdego 
pozwanego z osobna.

Reprezentant grupy wskazał liczne argumenty za istnieniem zmowy cenowej pomiędzy po-
zwanymi, takie jak nagrania z telekonferencji oraz spotkania przedstawicieli obu pozwanych na 
ofi cjalnych uroczystościach. Pozwani złożyli wnioski o odrzucenie pozwu ze względu na niewy-
starczającą wiarygodność wskazanych dowodów na naruszenie ustawy Shermana. Jednak sąd 
nie przychylił się do ich stanowiska, powołując się na ustaloną linię orzeczniczą stanowiącą, że 
„zmowy są rzadko udokumentowane wyraźnym porozumieniem i muszą niemal zawsze zostać 
udowodnione poprzez konkluzje, które mogą być wprost wyciągnięte z zachowania domniema-
nych uczestników zmowy”16.

W dalszym ciągu postępowania odkryto, że Delta Airlines utrudniała przeprowadzenie postę-
powania dowodowego poprzez niedostarczenie ok. 60 000 stron istotnych dla sprawy dokumen-
tów17, co spowodowało nałożenie na pozwanego odpowiednich sankcji pieniężnych.

Certyfi kacja omawianego postępowania jako postępowania grupowego nastąpiła dopiero 
12 czerwca 2016 r. Sąd uznał, że członkami grupy są pasażerowie, którzy ponieśli co najmniej 
raz opłatę za pierwszy bagaż rejestrowany w wysokości 15 $ w czasie od 5 grudnia 2008 r., kie-
dy zaczęto pobierać ww. opłatę, do 1 listopada 2014 r, kiedy następca prawny AirTran Airways 
zaprzestał pobierania ww. opłaty. Pozwani podnosili zarzut braku podstawy dla utworzenia grupy 
poszkodowanych, gdyż pasażerowie latali różnymi lotami, na różnych trasach, z różnymi przewoź-
nikami oraz na podstawie biletów zakupionych w różnym czasie, a narzucenie opłaty za bagaż 
w różnym stopniu zmniejszyło inne koszty ponoszone przez pasażerów, np. ceny biletów. Sąd 
odrzucił ten argument, stwierdzając, że sama natura zmowy cenowej nie pozwala na przyjęcie, 
że ewentualne inne korzyści odniesione przez pasażerów są podstawą do zmniejszenia odszko-
dowania, jakie pozwany powinien zapłacić w związku z praktyką ograniczającą konkurencję18.

W rezultacie sąd uznał, że zostały spełnione przesłanki do rozstrzygnięcia sporu w postępo-
waniu grupowym, gdyż możliwe było wystarczające zdefi niowanie grupy.

Przedmiotowe postępowanie wciąż się nie zakończyło. Nietrudno jednak zauważyć, że może 
ono być w przyszłości często wykorzystywane jako precedens w innych postępowaniach grupowych, 
zwłaszcza w przypadku wątpliwości co do możliwości szerokiego defi niowania grupy. Niezależnie 
od końcowego wyniku postępowania sam fakt jego certyfi kacji przyczynia się do zwiększenia 

15 Sherman Antitrust Act, 1890 r. Ustawa zakazuje określonych praktyk uznawanych za ograniczające konkurencję, w tym tworzenia trustów.
16 Zarządzenie Sądu Dystryktowego USA dla Północnego Dystryktu Georgii z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie opłaty bagażowej Delty i AirTran. 
Pozyskano z: https://sites.google.com/site/cpglitigation/20100802MTDOrder.pdf?attredirects=0&d=1 (dostęp: 30.03.2017).
17 Zarządzenie Sądu Dystryktowego USA dla Północnego Dystryktu Georgii z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie opłaty bagażowej Delty i AirTran. Pozyskano 
z: https://drive.google.com/fi le/d/0B9NLf4Q9ep8adER3VFVJLTFPYms/view (dostęp: 30.03.2017).
18 Zarządzenie Sądu Dystryktowego USA dla Północnego Dystryktu Georgii z dnia 12 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty bagażowej Delty i AirTran. 
Pozyskano z: https://drive.google.com/fi le/d/0B9NLf4Q9ep8aVURxc2VwNUphc0E/view (dostęp: 30.03.2017).
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ochrony pasażerów. Co więcej, postępowanie trwające od wielu lat m.in. z powodu ukrycia części 
materiału dowodowego przez pozwanego może zniechęcać innych pasażerów do korzystania 
z usług tych linii, na co zwracać uwagę muszą również inne podmioty rynku transportowego.

4. Podsumowanie

Popularność instytucji postępowania grupowego w Stanach Zjednoczonych przyczynia się 
do składania pozwów zbiorowych w krótkim czasie po dokonaniu naruszenia przez przewoźni-
ka. Standard opt-out wydaje się być korzystnym rozwiązaniem w przypadku drobnych naruszeń 
ze strony przewoźnika, zwłaszcza jeżeli w postępowaniu indywidualnym konsument nie miałby 
realnych szans na wywalczenie znacznie wyższej kwoty. Zaniedbania dokonane przez przedsię-
biorcę oraz nieścisłości, które wychodzą na jaw podczas postępowania grupowego, z większym 
prawdopodobieństwem niż w przypadku postępowań indywidualnych mogą trafi ć do mediów, 
co skłania przewoźników do poszanowania praw swoich klientów. Korzystna dla pasażerów jest 
również szeroka defi nicja członka grupy w przypadku dokonania tego samego naruszenia praw 
konsumentów korzystających z usług jednego przewoźnika na różnych liniach i w różnym czasie.

III. Przykłady sporów w Unii Europejskiej

1. Uwagi wstępne

Mimo że w państwach członkowskich Unii Europejskiej postępowanie grupowe zostało wpro-
wadzone dopiero niedawno i nie zdobyło jeszcze wśród konsumentów takiej popularności, jak 
w Stanach Zjednoczonych, zostały wniesione już pierwsze pozwy zbiorowe przeciwko przewoź-
nikom. W obu omówionych niżej przypadkach powodem jest organizacja konsumencka, a po-
zwanym przewoźnik kolejowy, jednak ze względu na odmienne przepisy dotyczące postępowania 
grupowego oraz inną kulturę prawną przebieg spraw jest bardzo różny.

2. Altroconsumo vs. Trenord19

Mimo że postępowanie zbiorowe zostało wprowadzone do włoskiego porządku prawnego już 
w 2007 r. (D’Andria, Alongi, 2017), a od 1 stycznia 2010 r. może je wszcząć poszkodowany będący 
konsumentem, jak dotąd wciąż nie stanowi efektywnego sposobu dochodzenia roszczeń (Afferni, 
2016, s. 82–83). Jednym z najbardziej rozpoznawalnych sporów i budzących wśród konsumen-
tów silne emocje jest postępowanie zbiorowe wszczęte przez włoską organizację konsumencką 
Altroconsumo w imieniu pasażerów przeciwko przewoźnikowi kolejowemu Trenord.

W grudniu 2012 r. pozwany implementował nowy system zarządzania ruchem pociągów. 
Podczas prac nad wdrożeniem systemu nastąpiła awaria, w rezultacie której ruch pociągów zo-
stał sparaliżowany. 1400 pociągów zostało odwołanych, pozostałe kursowały z kilkugodzinnymi 
opóźnieniami. System zarządzania ruchem został naprawiony dopiero po siedmiu dniach. Awaria 
uniemożliwiła korzystanie z komunikacji publicznej setkom tysięcy pasażerów, którzy zostali po-
zbawieni możliwości dojazdu do miejsca pracy lub nauki. 

19 Opis stanu faktycznego zgodnie z zarządzeniem Trybunału w Mediolanie z dnia 7 listopada 2013 r. nr 15684/13. Pozyskano z: http://www.confi ndu-
stria.it/wps/portal/IT/AreeTematiche/Diritto-d-impresa/News/Dettaglio-news-diritto/newsaltutti/c12573160032b9aa-724adb1a4ee4568cc1257c2100444687/
class%20action.%20il%20tribunale%20di%20milano%20dichiara%20inammissibile%20unaltra%20azione%20di%20classe/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy
0xPLMnMz0vMAfGjzOJ9PT1MDD0NjLz83UxNDBxNgpwCfYzdLCydTPULsh0VASAhO1o!/ (dostęp: 30.03.2017).
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Działacze Altroconsumo zebrali ponad 6000 oświadczeń o chęci wstąpienia do grupy w przy-
padku wszczęcia postępowania grupowego, sporządzonych przez osoby posiadające bilety okre-
sowe ważne w dniach wystąpienia awarii systemu. Pozew został złożony w lutym 2013 r. 

Zarządzeniem z dnia 7 listopada 2013 r. sąd pierwszej instancji odmówił certyfi kacji postępo-
wania z powodu niespełnienia przesłanki jednakowej podstawy roszczeń członków grupy. Zdaniem 
sądu postępowanie grupowe jest odpowiednim sposobem dochodzenia roszczeń o charakterze 
seryjnym i podobnych do siebie. W innym przypadku przeprowadzenie postępowania grupowego 
nie będzie zgodne z zasadą ekonomiki procesowej i nie będzie mogło doprowadzić do wydania 
jednakowej decyzji w odniesieniu do grupy.

Powód zaskarżył przedmiotowe zarządzenie. 19 lutego 2014 r. sąd drugiej instancji zdecydo-
wał o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym20. W uzasadnieniu zarządzenia wskazano, 
że w przedmiotowej sprawie została spełniona przesłanka jednakowej podstawy roszczeń człon-
ków grupy. Jednakowa była, zdaniem sądu drugiej instancji, nie tylko sama przyczyna powstania 
szkody w postaci dezorganizacji ruchu pociągów, lecz także nienależyte wykonanie umowy przez 
pozwaną w odniesieniu do każdego członka grupy. 

Sprawa została ponownie rozpatrzona przez sąd pierwszej instancji. W 2016 roku po raz dru-
gi odmówiono certyfi kacji postępowania grupowego. Zdaniem sądu wysuwanie roszczeń z tytułu 
nienależytego wykonania umowy przewozu stało się bezpodstawne, gdyż pozwany przewoźnik 
zaproponował zwrot 25% wartości biletu miesięcznego dla każdego posiadacza biletu okresowe-
go, o ile taki bilet był ważny w czasie zawieszenia ruchu pociągów.

Zgodnie z zapewnieniami powoda sprawa miała zostać jeszcze raz skierowana do sądu 
drugiej instancji. Kwoty zaproponowane przez pozwanego nie są w opinii powoda adekwatne 
do szkód wyrządzonych nienależytym wykonaniem umowy, związanych m.in. z niemożnością 
dostania się do miejsca pracy21, co ma stanowić podstawę apelacji.

3. Test-Aankoop vs. NMBS

Jedną z nowszych regulacji dotyczących postępowania grupowego jest procedura wprowa-
dzona w Belgii w 2014 r. Mimo zalecenia przez Komisję Europejską stosowania przez państwa 
członkowskie zasady opt-in22, ustawa wprowadzająca tę instytucję do belgijskiego porządku 
prawnego23 jako standard przyjmuje zapożyczoną z tradycji amerykańskiej zasadę opt-out, pozo-
stawiając jednocześnie możliwość stosowania zasady opt-in m.in. w stosunku do cudzoziemców. 
Pierwsza sprawa rozpatrywana na gruncie tej ustawy dotyczyła sporu konsumentów z państwo-
wym przewoźnikiem kolejowym NMBS (Boularbah i Van der Bossche, 2017).

Organizacja konsumencka Test-Aankoop w imieniu pasażerów poinformowała NMBS 
o szkodach wyrządzonych w związku ze strajkami zorganizowanymi przez związki zawodowe, 
które spowodowały liczne opóźnienia pociągów. Strajki były przeprowadzane w ciągu ośmiu dni. 

20 Zarządzenie Sądu Apelacyjnego w Mediolanie nr 3960/2013 z dnia 19.02.2014 r. Pozyskano z: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source
=web&cd=2&ved=0ahUKEwjlqfT8wYHTAhWHjiwKHUA_D-EQFggeMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.altroconsumo.it%2Forganizzazione%2F~%2Flp-secure
download%2FResource%2Fd4c681ea-a93c-4a39-84ea-672d3f99cee5&usg=AFQjCNG6cJVpMOo-2E99zAcvqJbCvJ-00Q&sig2=x_K3aqe_uvcbUeAluoJr4w
&bvm=bv.151426398,d.bGg (dostęp: 30.03.2017).
21 Komunikat Altroconsumo z dnia 29.01.2016 r., www.altroconsumo.it/vita-privata-famiglia/viaggi-tempo-libero/news/caos-trenord (dostęp: 23.02.2017).
22 Zalecenie Komisji (UE) nr 396/2013 z 11.06.2013 r. w sprawie wspólnych zasad dotyczących mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń 
o zaprzestanie bezprawnych praktyk oraz roszczeń odszkodowawczych w państwach członkowskich, dotyczących naruszeń praw przyznanych na mocy 
prawa Unii (Dz. Urz. UE 2013 L 201/60), rozdział V.
23 Ustawa z 28.03.2014 r. wprowadzająca postępowanie w sprawie dochodzenia roszczeń zbiorowych.
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Test-Aankoop domagała się również przedstawienia propozycji ugody w ciągu 30 dni. Po upły-
wie tego terminu złożyła do sądu wniosek o wszczęcie postępowania zbiorowego. Reprezentant 
grupy domagał się nie tylko przyznania odszkodowania na rzecz poszkodowanych, lecz także 
uproszczenia procedury zwrotu kosztów za opóźnienia pociągów oraz zwiększenia roli rzecznika 
pasażerów (Voet, 2016).

Oświadczenie o przystąpieniu do grupy złożyło ponad 44 000 poszkodowanych. Podczas 
trwającego postępowania NMBS udostępniła nowe formularze służące do dogodnego dochodze-
nia odszkodowania za opóźnienia pociągów. Nie oznacza to jednak, że pozwany spodziewa się 
przegrania sporu. Warto zauważyć, że prawa konsumentów nie powinny ograniczać prawa do 
strajku pracowników przedsiębiorcy (Voet, 2016a).

4. Podsumowanie

Nietrudno zauważyć na przykładzie sprawy Altroconsumo vs. Trenord, że mimo istnienia 
instytucji postępowania grupowego we włoskim prawie cywilnym od kilku lat, sądownictwo nie 
stworzyło jeszcze ustalonej linii orzeczniczej, która pozwoliłaby m.in. na jednolitą interpretację 
przesłanek uznania konkretnego sporu za taki, który można rozpoznać w drodze postępowania 
grupowego. Wydaje się, że przepisy dotyczące omawianej instytucji są nieoczywiste dla człon-
ków palestry. Nie może więc dziwić fakt, że w stosunkowo małej ilości spraw sąd decyduje o cer-
tyfi kacji postępowania, a także niezadowalający jest wolumen sporów, w których grupa w ogóle 
zdecydowała się na dochodzenie swoich roszczeń z zastosowaniem tej procedury (Afferni, 2016). 
Profesjonalni pełnomocnicy chętniej zatem nadal proponują klientom postępowania indywidualne, 
przez co konsumenci nie korzystają z zalet postępowania grupowego.

Belgijska procedura dotycząca omawianej instytucji w mniejszym stopniu niż analogiczne 
regulacje wprowadzone w innych krajach europejskich pozostaje zgodna z zaleceniem Komisji 
Europejskiej z 2013 r., która wyraźnie faworyzuje standard opt-in. Wydaje się jednak, że prawo-
dawca belgijski skorzystał z doświadczeń państw, w których postępowanie grupowe pojawiło się 
wcześniej. System belgijski pozwala zdecydować sędziemu, który standard (opt-in czy opt-out) 
będzie lepiej odpowiadał potrzebom poszkodowanych. Nie ulega wątpliwości, że możliwość 
dochodzenia drobnych roszczeń, z której pasażerowi nie opłacałoby się korzystać poprzez zło-
żenie indywidualnego pozwu, w standardzie opt-out oraz typowych dla sporów z przewoźnikami 
licznych grup poszkodowanych konsumentów może zmienić jakość usług oferowanych przez 
przedsiębiorcę.

Tak jak pokazuje to sprawa Test-Achat vs. NMBS, sama możliwość wszczęcia postępowania 
grupowego może prowadzić do poprawy sytuacji konsumentów, a w tym przypadku – zwiększe-
nia możliwości dochodzenia swoich praw przez pasażerów. Jednocześnie warto zauważyć, że 
władza wykonawcza w Belgii w 2016 r. podjęła działania w celu ewaluacji funkcjonowania oma-
wianej instytucji (Boularbah i Van der Bossche, 2017), co może prowadzić do wdrożenia lepszych 
rozwiązań w tym zakresie.
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IV. Dochodzenie roszczeń przez pasażerów w Polsce
Wbrew doniesieniom prasowym24 żaden polski sąd nie wydał do początku 2017 r. wyroku 

w postępowaniu grupowym w sporze konsumentów przeciwko przewoźnikowi.
Warto zauważyć, że w przypadku opóźnień lub odwołań zarówno samolotów, jak i pociągów 

dalekobieżnych pasażerowie mogą zażądać od przewoźnika odszkodowania na podstawie od-
powiednich przepisów prawa25, a w przypadku sporu z przewoźnikiem zwrócić się o pomoc do 
właściwego organu (prezesa ULC albo prezesa UTK).

Przepisy określające wysokość odszkodowania za opóźnienia i odwołania środków transportu 
nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji trudno 
jednak o zebranie odpowiednio licznej grupy oraz o wykazanie spełnienia przesłanki zaistnienia 
takiej samej lub tej samej podstawy faktycznej. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że osoby o niskim stopniu znajomości prawa korzystają z usług 
tzw. kancelarii odszkodowawczych, które prowadzą postępowania w szczególności w zakresie 
opóźnień i odwołań lotów. Mimo że takie postępowanie najczęściej dotyczy grupy min. dziesięciu 
osób, nie jest to postępowanie grupowe. Powodowie występują na zasadzie współuczestnictwa 
w sporze w trybie art. 72 k.p.c. i są reprezentowani zazwyczaj przez jednego pełnomocnika. 

Mając na uwadze obecne prace ustawodawcze26 nad zmianą ustawy o dochodzeniu rosz-
czeń w postępowaniu grupowym27, można mieć nadzieję na uproszczenie obecnie obowiązującej 
procedury dotyczącej tej instytucji w Polsce, co powinno zachęcić konsumentów do dochodzenia 
roszczeń za jej pomocą.

V. Wnioski
Analiza przedstawionych przykładów postępowania grupowego w sprawach pasażerów w Unii 

Europejskiej na tle wskazanych wcześniej sporów mających miejsce w Stanach Zjednoczonych 
pozwala zauważyć, że ogromną rolę w szybkim i efektywnym dochodzeniu roszczeń w postępo-
waniu grupowym odgrywa nie tylko treść przepisów dotyczących procedury, lecz także ustalona 
linia orzecznicza oraz kultura prawna państwa. Omówione wyżej przepisy regulujące przedmiotową 
instytucję w Stanach Zjednoczonych pozostają niezmienne od kilkudziesięciu lat. Dochodzenie 
roszczeń w postępowaniu grupowym wpisało się na stałe do amerykańskiej kultury prawnej i do-
skonale uzupełnia się z silnie rozwiniętą ochroną konsumenta.

Państwa europejskie wprowadziły omawianą instytucję do swoich porządków prawnych sto-
sunkowo niedawno, a osoby zasiadające w składach orzekających mogły nie mieć wcześniejszego 
praktycznego doświadczenia w prowadzeniu postępowania grupowego. Brak ustalonej linii orzecz-
niczej w tym zakresie może zwiększać ryzyko pojawienia się rozbieżności interpretacyjnych, co 
miało miejsce w sprawie Altroconsumo vs. Trenord. Na popularność tego rodzaju postępowania 

24 Np. artykuł dotyczący postępowania w sprawie opóźnionego lotu: http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/808240,pozew-zbiorowy-
za-opoznienia-dreamlinera-pasazerowie-wygrywaja-w-sadzie.html.
25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 z 11.02.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i po-
mocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) 
nr 295/91; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007 z 23.10.2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym.
26 Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, druk nr 1185.
27 Ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. 2010 Nr 7, poz. 44).
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wpływ może mieć współpraca poszczególnych państw w zakresie ujednolicanie przepisów prawa 
oraz wprowadzenie kolejnych regulacji na poziomie unijnym.

Ze względu na kwestie organizacyjne oraz fi nansowe za korzystne należy uznać rozwią-
zanie, w którym reprezentantem grupy jest organizacja konsumencka. Ze sporą dozą praw-
dopodobieństwa można założyć, że przeciętny konsument będący członkiem ewentualnej 
grupy nie będzie chciał ponosić ogromnej odpowiedzialności, jaka wiąże się z rolą powoda 
(reprezentanta grupy).

Możliwa w Polsce reprezentacja grupy przez miejskiego albo powiatowego rzecznika konsu-
menta nie gwarantuje wszystkich korzyści, jakie daje reprezentacja przez organizację konsumencką. 
W szczególności należy zauważyć, że rozbudowana organizacja konsumencka z zasady dyspo-
nuje rozbudowanym aparatem organizacyjnym, pozwalającym na szybkie dotarcie do znacznej 
liczby poszkodowanych. Jest to tym bardziej istotne w przypadku standardu opt-in, w którym brak 
informacji o toczącym się postępowaniu w odpowiednim czasie uniemożliwia poszkodowanemu 
skorzystanie z łatwiejszego sposobu dochodzenia roszczenia.

Spory pasażerów z przewoźnikiem bardzo często spełniają przesłanki wszczęcia postępo-
wania grupowego. Naruszenia dokonywane przez przewoźników zazwyczaj dotyczą w równym 
stopniu wszystkich pasażerów korzystających z określonego pojazdu lub konkretnej oferty albo 
promocji, co zwiększa możliwość zebrania odpowiednio liczebnej grupy w celu wszczęcia postę-
powania grupowego i skorzystania z jego głównych zalet: zmniejszenia poziomu zaangażowania 
poszczególnych członków grupy w dokonywanie każdej czynności procesowej oraz zminimalizo-
wania kosztów postępowania. Jednocześnie ryzyko wszczęcia postępowania grupowego, które 
ze swojej natury ma większą szansę odbić się szerokim echem dzięki udziałowi mediów trady-
cyjnych i społecznościowych niż postępowanie indywidualne, może powstrzymać niejednego 
przewoźnika przed stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych oraz spowodować stosowanie 
obowiązującego prawa z większą starannością.
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V. Podsumowanie

Streszczenie 
Sektor telekomunikacyjny jest częstym przedmiotem monitoringu i analiz UOKiK z racji często-
tliwości naruszeń występujących na rynku tych usług. Wydane pod koniec 2016 r. decyzje po-
święcone temu sektorowi dotyczą szeregu niedozwolonych praktyk, sposobów ich skutecznego 
eliminowania z rynku przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści dla konsumentów w przypadku 
stwierdzenia naruszeń przepisów uokik.

Słowa kluczowe: ochrona konsumentów; zbiorowe interesy konsumentów; niedozwolone prak-
tyki; sektor telekomunikacyjny; decyzja.

JEL: K10

I. Wprowadzenie
Sektor telekomunikacyjny należy do jednych z priorytetowych obszarów działania UOKiK. 

Wynika to między innymi z dużej liczby skarg konsumentów na fi rmy telekomunikacyjne (Sowa, 
2016). W artykule przytoczone zostaną przykłady decyzji wydanych pod koniec 2016 r. Okres ten, 
nazywany w branży telekomunikacyjnej czarnym grudniem ze względu na wysokość i ilość kar 
nałożonych m.in. na PGT S.A., T-Mobile Polska, Orange, Polkomtel czy Cyfrowy Polsat, jest odpo-
wiedzią na liczne sygnały o nieprawidłowościach zgłaszanych przez konsumentów (Sowa, 2017). 

Celem artykułu jest omówienie wybranych praktyk uznanych przez Prezesa UOKiK za naru-
szające zbiorowe interesy konsumentów oraz przedstawienie środków przyjętych w decyzjach, 
które mają za zadanie wyeliminowanie nieprawidłowości z rynku. Kary fi nansowe nakładane na 
przedsiębiorców mają pełnić funkcje represyjną. Jednak ponieważ są one obniżane przez sądy 
w następstwie składanych przez przedsiębiorców odwołań, nie do końca mogą realizować swoje 

* Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
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zadanie polegające na eliminowaniu zjawisk antykonsumenckich. W 2015 r. zaczęto stosować 
tzw. rekompensatę publiczną, która ma obok kar spełniać funkcję represyjną. Wymaga ona po-
niesienia kosztów przez przedsiębiorcę oraz zastosowania środków mających na celu usunięcie 
skutków naruszenia praktyki wobec aktualnych i byłych konsumentów.

II. Decyzja Prezesa UOKiK z 20 grudnia 2016 r. RPZ 10/2016 
wobec PGT S.A.

W pierwszej kolejności zostanie omówiona decyzja z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie prze-
ciwko spółce PGT S.A. z siedzibą w Warszawie działającej pod nazwą Telefonia Polska Razem 
(dalej: Spółka). Prezes Urzędu podjął działania w następstwie analizy licznych skarg konsumentów 
oraz zawiadomień miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów informujących o podejrzeniu 
stosowania przez Spółkę zakazanych przez ustawę praktyk.

W pkt 1 decyzji UOKiK stwierdził naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, które po-
legało na wprowadzającym w błąd informowaniu o tożsamości Spółki. Podczas rozmów z konsu-
mentami przedstawiano im ofertę świadczenia usług telekomunikacyjnych, podając się przy tym 
za dotychczasowego dostawcę usług, z którego korzystali konsumenci. Podczas rozmów telefo-
nicznych konsultanci prowadzili rozmowy w taki sposób, żeby konsumenci nie zorientowali się, 
że rozmowa dotyczy oferty Spółki, a nie przedsiębiorcy, z usług którego korzystali. W wypadku 
wskazania niewłaściwego przedsiębiorcy konsultant prostował „przejęzyczenie” i dostosowywał 
się do informacji udzielonych przez konsumenta. Konsultanci nie informowali, że przedstawiają 
ofertę Spółki, udzielając nieprawdziwych informacji, oraz że działają w imieniu różnych dostawców, 
dopasowując się do informacji otrzymanych przez konsumenta. Przeciętny konsument mógł więc 
uznać, że propozycja obniżenia abonamentu pochodzi od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, 
z którego usług aktualnie korzysta. Z kolei powoływanie się na relacje z obecnym dostawcą sta-
nowiło dodatkową okoliczność, która powodowała uwiarygodnienie tożsamości jego rozmówcy, 
wzbudzając przy tym zaufanie konsumentów. Zatem Spółka błędnie informowała o przedmiocie 
oferowanej usługi lub rzeczywistym celu rozmowy, lub wizyty, przedstawiając dokumenty jako 
zmianę warunków umów zawartych z dotychczasowym usługodawcą, podczas gdy w rzeczywi-
stości ich podpisanie stanowiło zawarcie nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
z PGT S.A. i wiązało się ze zmianą usługodawcy1. 

W pkt 2 decyzji wskazano, że Spółka utrudniała konsumentom odstąpienie od umowy 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez niewydawanie im egzemplarza oraz załączników 
do tej umowy lub potwierdzenia zawarcia umowy. Powyżej opisywana praktyka naruszała dobre 
obyczaje wyrażające się w nakazie rzetelnego traktowania konsumentów w procesie zawierania 
umowy. W szczególności, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa czy 
na odległość, dysponowanie przez konsumenta dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy 
jest kluczowe. Tylko w ten sposób ma on odpowiedni dostęp do pełnej informacji o wszystkich 
postanowieniach zawartej umowy oraz wynikających z niej praw i obowiązków, w tym i prawa 
do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym praktyki zarzucone Spółce mogły naruszać 
pozaekonomiczne i ekonomiczne interesy konsumentów na etapie przedkontraktowym, na etapie 
zawierania umowy oraz na etapie wykonywania umowy. 
1 Dec. Prezesa UOKiK z 20.12.2016 r. RPZ 10/2016.
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Warte podkreślenia jest, że praktyka opisana w pkt 1 sentencji decyzji poza tym, że godzi 
w prawo konsumentów do uzyskania rzetelnych informacji o tożsamości Spółki, przedmiocie jej 
oferty i rzeczywistym celu wizyty kuriera w miejscu zamieszkania konsumenta, ma bezpośredni 
wpływ na sytuacje ekonomiczną konsumenta, w sytuacji, gdy konsument zawarł umowę z dotych-
czasowym dostawcą usług na czas oznaczony, a jej termin jeszcze nie upłynął. W takim wypadku 
jednostronne rozwiązanie umowy przez konsumenta powoduje, co do zasady, obowiązek zwrotu 
kosztów udzielonych mu ulg. Z kolei w związku z tym, że Spółka oferowała konsumentom tylko 
usługi telefonii stacjonarnej, zawarcie z nią umowy mogło powodować konieczność zawarcia dodat-
kowej umowy, by móc korzystać z innych usług, które u innych dostawców funkcjonują w pakiecie. 

Zawarta w 2 pkt decyzji praktyka polegająca na niewydawaniu dokumentów uniemożliwiała 
konsumentom weryfi kację praw i obowiązków umownych. Dodatkowo opisywana praktyka utrwa-
lała błędne przekonanie o przedsiębiorcy, z którym podpisano umowę, jak i o jej przedmiocie. 
Konsument ponadto mógł nie wiedzieć o możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy w terminie i kontynuować umowę ze Spółką, co miało wpływ na ekonomiczne interesy 
konsumentów na etapie zawierania i wykonywania umowy2.

Opisywana praktyka stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym3 (dalej: upnpr) 
oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. W decyzji podkreślono, że ze zgromadzonego ma-
teriału dowodowego wynika, że Spółka działała umyślnie, naruszając zakaz wyrażony w art. 24 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów4 (dalej: uokik). Spółka miała świadomość swoich 
działań, jednakże nie zmieniła swoich praktyk pod wpływem ani otrzymanych skarg konsumen-
ckich, ani działań podejmowanych wobec niej przez rzeczników konsumentów oraz inne organy5.

W związku z powyższym przy kalkulacji kary Urząd nie znalazł okoliczności łagodzących. 
Wziął natomiast pod uwagę następujące okoliczności obciążające: umyślność działania Spółki 
oraz znaczny zasięg terytorialny naruszenia, tym samym nakładając maksymalną karę, którą 
przewidują przepisy, tj. blisko 10 proc. obrotu osiągniętego w poprzednim roku, co stanowiło po-
nad 1,97 mln zł. Spółka odwołała się od decyzji.

III. Decyzja Prezesa UOKiK z 27 grudnia 2016 r. DDK 20/2016 
wobec T-Mobile Polska S.A.

Informacje płynące z rynku doprowadziły do wszczęcia postępowania w sprawie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W decyzji z dnia 27 grudnia 2016 r.6 uznano za 
praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, w rozumieniu art. 24 ust. 2 uokik, zacho-
wanie T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), polegające na pobieraniu 
płatności za aktywowane konsumentom następujących usług: serwis „Granie na Czekanie”/„Szafa 
Gra” oraz usługę dodatkową „Prenumerata”, pomimo nieuzyskania w chwili wyrażenia przez kon-
sumenta woli związania się umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych wyraźnej zgody 

2 Ibidem, s. 34.
3 Dz.U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.
4 t.j. Dz.U 2017, poz. 229.
5 Ibidem, s. 52.
6 Dec. Prezesa UOKiK z 27.12.2016 r. DDK 20/2016.
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na dodatkową płatność za wspomniane usługi, co narusza art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 
2014 r. o prawach konsumenta7 (dalej: upk) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. 

W ustalonym stanie faktycznym Spółka dopuściła się naruszenia art. 10 ust. 1 upk. W związ-
ku z powyższym w decyzji została omówiona kwestia dodatkowej płatności wykraczającej poza 
uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy, wyraźna zgoda kon-
sumenta na dodatkową płatność oraz moment jej udzielenia8. W decyzji podkreślono, że stwier-
dzenie czy określona płatność ma charakter dodatkowy znaczenie będzie miało, czy wykracza 
ona poza kwotę miesięcznego abonamentu. Serwis „Granie na Czekanie”/„Szafa Gra” oraz usłu-
ga „Prenumerata” są dodatkowymi opcjami. Bez ich aktywowania umowa o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych nie traci na swojej użyteczności9. Odnosząc się do wyraźnej zgody na do-
datkową płatność, w decyzji podkreślono, że „przedsiębiorca zobowiązany jest uzyskać wyraźną 
zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie 
za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy”10. Za wyrażenie wyraźnej zgody Spółka uznawała 
podpisanie przez konsumenta oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentami składającymi się 
na umowę, które nie zawierało informacji odnoszącej się do serwisu „Granie na Czekanie”/„Szafa 
Gra” lub usługi „Prenumerata”. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, zdaniem Prezesa UOKiK, 
podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z wzorcami umów składającymi się na umowę nie 
może oznaczać udzielenia wyraźnej zgody na dodatkowe płatności. Konsument, podpisując takie 
oświadczenie, może nie wiedzieć o domyślnie aktywowanych usługach oraz związanych z nimi 
płatnościach. Zgoda konsumenta musi być wyraźna, nie może więc być dorozumiana z innych 
oświadczeń, w tym z oświadczenia o zapoznaniu się z wzorcami umów dotyczącymi przedmio-
towych serwisów11.

Ponadto podobna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych przed-
płaconych (pre-paid), gdyż Spółka również i w tym przypadku nie uzyskiwała od konsumentów 
wyraźnej zgody na dodatkowe płatności związane z przedmiotowymi usługami. W usługach pre-
paid, udzielenie zgody następowało przez doładowanie konta za min. 5 zł (dokonanie czynności 
faktycznej). I w tym przypadku aktywność konsumenta, polegająca na chęci korzystania z usług 
telekomunikacyjnych, nie mogła oznaczać jednocześnie zgody i chęci korzystania z serwisu 
„Granie na Czekanie”/„Szafa Gra” lub usługi „Prenumerata”12. Istotnym również aspektem jest 
moment wyrażenia wyraźnej zgody przez konsumenta. Zgoda (zgodnie z art. 10 upk ) powinna 
być wyrażona przed podpisaniem umowy lub przed złożeniem oświadczenia woli w inny sposób 
(dotyczy usług pre-paid, zawarcia/przedłużenia umowy poprzez stronę internetową). 

Charakter publicznoprawny sprawy polegał na stosowaniu przez Spółkę wzorca umowy prze-
widującego domyślną aktywację serwisu „Granie na Czekanie”/„Szafa Gra” lub usługi dodatkowej 
„Prenumerata”. Działanie Spółki było analizowane pod kątem byłych i obecnych kontrahentów13. 
Na praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów narażony był każdy konsument będący 

 7 Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.
 8 Ibidem, s. 19.
 9 Ibidem, s. 20–21.
10 Ibidem, s. 20.
11 Ibidem, s. 24.
12 Ibidem, s. 25.
13 Ibidem, s. 18.
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klientem Spółki korzystający z usług telekomunikacyjnych, któremu domyślnie aktywowano serwis 
„Granie na Czekanie”/„Szafa Gra” lub usługi „Prenumerata”14.

W opisywanej sprawie Prezes UOKiK wziął pod uwagę działanie Spółki mające na celu za-
niechanie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. W związku z tym, 
że praktyka dotyczyła trzech usług za datę zaniechania została uznana data, w której działania 
Spółki były podjęte w stosunku do wszystkich tych usług. 

Zaniechanie praktyki z dniem 17 grudnia 2016 r. miało wpływ na wysokość kary nałożonej 
przez Prezesa UOKiK. Przy ustalaniu kwoty bazowej wzięto pod uwagę następujące czynniki: 
praktyka stosowana przez Spółkę godziła w zbiorowe interesy konsumentów na etapie zawierania 
kontraktu oraz przy wykonywania kontraktu; dodatkowo godziła ona zarówno w ekonomiczne, jak 
i pozaekonomiczne interesy konsumentów; praktyka dotykała szerokiego kręgu konsumentów 
i miała charakter długotrwały. Pod uwagę wzięto również okoliczności łagodzące i obciążające. Do 
okoliczności łagodzących zaliczono kwestię zaniechania stosowania praktyki naruszającej zbio-
rowe interesy konsumentów oraz podjęte przez Spółkę działania (po otrzymaniu Szczegółowego 
Uzasadnienia Zarzutów) zmierzające do szybkiego i skutecznego zaniechania praktyki. Z kolei do 
okoliczności obciążających zaliczono znaczny zasięg naruszenia obejmujący terytorium całego 
kraju. W związku z powyższym kara wyniosła ponad 15 mln zł. Prezes UOKiK nałożył na Spółkę 
obowiązek publikacji decyzji. Spółka złożyła odwołanie od decyzji.

IV. Decyzja Prezesa UOKiK z 29 sierpnia 2016 r. RPZ 4/2016 
wobec INEA S.A.

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów wobec INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka) i po uprawdopodobnieniu 
stosowania niezgodnych z prawem praktyk, decyzją z dnia 29 sierpnia 2016 r. RPZ 4/201615 
Prezes UOKiK nałożył na Spółkę obowiązek wykonania zobowiązania mający na celu usunię-
cie skutków naruszenia. Wydanie decyzji zobowiązującej było możliwe dzięki współpracy Spółki 
oraz złożonego przez nią wniosku o wydanie decyzji zobowiązującej na podstawie art. 28 uokik. 
Warunkiem wydania decyzji zobowiązującej zgodnie z wyżej wymienionym przepisem jest łączne 
spełnienie następujących przesłanek: 
1) uprawdopodobnienie w trakcie postępowania stosowania praktyk naruszających zbiorowe 

interesy konsumentów; 
2) złożenie wniosku przez przedsiębiorcę do zobowiązania się do podjęcia lub zaniechania 

określonych działań zmierzających do zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków; 
3) uznanie przez Prezesa Urzędu za celowe nałożenie obowiązku wykonania przedłożonych 

przez przedsiębiorcę zobowiązań16.
Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów polegały zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 

pkt 3 uokik na proponowaniu abonentom w lutym oraz grudniu 2014 roku jednostronnych zmian 
warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych na czas oznaczony. Zmiany 
te dotyczyły podwyższania cen świadczonych usług, pomimo iż umowy te nie powinny podlegać 

14 Ibidem, s. 28.
15 Dec. Prezesa UOKiK z 29.08.2016 r. RPZ 4/2016.
16 Ibidem, s. 27.
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jednostronnym modyfi kacjom w czasie ich trwania. Powyższe mogło stanowić nieuczciwą praktykę 
rynkową w rozumieniu art. 4 ust. 1 upnpr oraz godzić w zbiorowe interesy konsumentów. Podobna 
sytuacja dotyczyła umów zawartych na czas nieoznaczony. Niedozwolona praktyka w tym przy-
padku polegała na wprowadzeniu jednostronnych zmian warunków umów o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych poprzez podwyższanie cen świadczonych usług w sytuacji braku zawar-
cia w umowach postanowień uprawniających dostawcę usług do dokonywania jednostronnych 
zmian umów. 

Dodatkowo niedozwolona praktyka zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 uokik polegała na naru-
szeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. Miała spro-
wadzać się do informowania (w lutym oraz grudniu 2014 r.) abonentów, którzy zawarli ze Spółką 
umowy o świadczenie usług na co najmniej dwie usługi telekomunikacyjne, że w sytuacji braku 
akceptacji zaproponowanej przez Spółkę jednostronnej zmiany warunków umowy poprzez pod-
wyższenie ceny jednej ze świadczonych usług telekomunikacyjnych są oni uprawnieni do rozwią-
zania umowy za wypowiedzeniem jedynie w zakresie usługi objętej podwyżką. Powyższe mogło 
stanowić naruszenie przepisu art. 60a ust. 1 prawa telekomunikacyjnego17.

W toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Delegaturę UOKiK w Poznaniu 
przedmiotem analiz były wzorce umów, Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
wzorce regulaminów promocji oraz cenniki wraz z zestawieniem liczby umów zawartych w 2014 r. 
Oceniono również wzory komunikatów w formie wiadomości e-mail, wysyłanych przez Spółkę do 
abonentów w lutym oraz grudniu 2014 r. Zgromadzone podczas postępowania wyjaśniającego 
materiały umożliwiły wszczęcie postępowania w sprawie stosowania przez Spółkę praktyk na-
ruszających zbiorowe interesy konsumentów. Z analizy wzorów pism informujących o podwyż-
kach usług telewizji i dostępu do sieci Internet wynika, że wzrost opłat wynosił od 0,9 do 7,5 zł 
w zależności od rodzaju usługi i wybranego pakietu18. Podwyżki wiązały się z udostępnieniem 
nowych kanałów telewizyjnych, a w przypadku dostępu do sieci Internet z jego przyspieszeniem. 
W związku z powyższym sprawa miała charakter publicznoprawny, gdyż dotyczyła ochrony inte-
resu wszystkich konsumentów, którzy byli klientami Spółki od 1 lutego 2014 roku do 1 lutego 2015 
roku. Opisywane powyżej praktyki mieszczą się ponadto w ustawowym pojęciu praktyki rynko-
wej. Proponowanie podwyższenia opłat za świadczoną usługę telewizji cyfrowej, jak i za usługę 
dostępu do sieci Internet, w odniesieniu do umów zawartych na czas zarówno oznaczony, jak 
i nieoznaczony, mieściło się bowiem w działaniach związanych z produktem w rozumieniu art. 2 
pkt 3 upnpr. Przypisanie przedsiębiorcy odpowiedzialności za naruszenie zbiorowych interesów 
konsumentów poprzez stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej opisanej w art. 4 ust. 1 upnpr 
wymaga wykazania, że doszło do naruszenia łącznie dwóch warunków: naruszenie musi godzić 
w dobre obyczaje oraz istotnie zniekształcać zachowanie rynkowe konsumenta. Naruszenie do-
brych obyczajów w tym przypadku polegało na wykorzystywaniu przez Spółkę swojej uprzywile-
jowanej pozycji w stosunku do konsumenta. Cechą charakterystyczną umowy zawartej na czas 
oznaczony „jest trwałość treści zobowiązań stron w ustalonym przez nie czasie. W ograniczonym 
czasowo stosunku kontraktowym strony umawiają się na ściśle określone warunki. W zamian za 
niższą, promocyjną cenę świadczonych usług lub bogatszy w stosunku do oferty standardowej 

17 Ibidem, s. 1–2.
18 Ibidem, s. 14.
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wolumen tych usług, konsument zobowiązuje się do pozostawania w umowie przez oznaczony 
czas”19. W związku z powyższym Spółka naruszyła zasadę pacta sund servanda, dobrej wiary 
oraz uczciwości obrotu. Z kolei w umowach zawartych na czas nieoznaczony nie uwzględniono 
postanowień, które umożliwiałyby jednostronną ich modyfi kację. W umowach zawarto jedynie 
określenie sposobu przeprowadzenia ewentualnej zmiany, takie jak terminy czy forma powiado-
mienia. Określenia te nie zawierały podstaw umożliwiających dokonanie zmiany oraz nie przed-
stawiały jego zakresu. Wyżej opisywana praktyka naruszała dobre obyczaje, ponieważ zmiana 
warunków nie została uwzględniona w umowie łączącej strony. Zmiana była przy tym istotna, gdyż 
dotyczyła podwyższenia podstawowego świadczenia konsumenta. Zniekształcenie zachowania 
przeciętnego konsumenta po zawarciu umowy mogło polegać więc na podjęciu decyzji o roz-
wiązaniu umowy w wyniku przekazania mu przez Spółkę informacji wprowadzających w błąd co 
do skutecznej jednostronnej modyfi kacji warunków umowy oraz na podjęciu przez konsumenta 
decyzji o pozostaniu dalej stroną umowy łączącej go ze Spółką na mniej korzystnych warunkach.

Odnośnie do obowiązków informacyjnych zakwestionowanych w pkt 3 decyzji należy stwierdzić, 
że Prezes UOKiK uznał za uprawdopodobnione stosowanie przez Spółkę praktyki naruszającej 
zbiorowe interesy konsumentów polegającej na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom 
rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. Praktyka ta sprowadzała się do informowania abonentów, 
którzy zawarli umowy pakietowe, że w sytuacji braku akceptacji zaproponowanej jednostronnej 
zmiany warunków umowy polegającej na podwyższeniu ceny jednej ze świadczonych usług tele-
komunikacyjnych są uprawnieni do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem jedynie w zakresie 
usługi objętej podwyżką.

W opisywanej sprawie Spółka złożyła wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej. Prezes UOKiK 
stwierdził, że propozycja zasługuje na uwzględnienie. Obowiązek wykonania zobowiązań przez 
Spółkę został rozróżniony w zależności od świadczonej usługi, tj. usługi telewizji i usługi dostępu 
do Internetu stacjonarnego. W ramach tego podziału konsumenci zostali podzieleni na obecnych 
i byłych abonentów. Wśród obowiązków znalazło się: zaoferowanie możliwości obniżenia opłaty 
abonenckiej oraz możliwość zwrotu różnicy opłat, a w przypadku Internetu możliwość obniżenia 
przepływności usługi dostępu do sieci. Prezes nałożył na Spółkę obowiązek przekazania informacji 
o realizacji nałożonych zobowiązań w terminie 8 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji.

V. Podsumowanie
Budowanie bezpiecznego rynku dla konsumentów jest celem działalności UOKiK (UOKiK, 

2015). Urząd poprzez różne działania promujące prawidłowe postawy wśród przedsiębiorców oraz 
wykorzystując formy władcze dąży do zapewnienia skutecznej ochrony konsumentów. Do form 
władczych należą decyzje, a ich publikacja ma umożliwić przekazanie informacji jak najszerszemu 
kręgowi odbiorców, pełniąc przy tym funkcję edukacyjną i prewencyjną. 

Wskazane powyżej orzeczenia Prezesa UOKiK miały na celu przybliżenie problematyki 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów na rynku telekomunikacyjnym oraz kar 
nałożonych za ich stosowanie. W pierwszej omawianej decyzji dotyczącej spółki PGT S.A prak-
tyka polegała nie tylko na działaniu wprowadzającym w błąd konsumentów co do tożsamości 
przedsiębiorcy, lecz także na utrudnianiu korzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Liczne 

19 Ibidem, s. 20.
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okoliczności obciążające oraz brak łagodzących spowodował nałożenie kary w prawie maksymal-
nej wysokości. W orzeczeniu przeciwko T-Mobile naruszenie dotyczyło zagadnienia wyrażania 
zgody przez konsumenta na dodatkową płatność, jednak ze względu na zaniechanie praktyki 
kara została znacznie obniżona. Jako ostatnia została omówiona decyzja zobowiązująca wydana 
wobec INEA S.A. w celu przedstawienia innej formy eliminacji niedozwolonych praktyk polegają-
cych na jednostronnej zmianie warunków umów, naruszającej tym samym obowiązki określone 
w art. 10 upk. 

Z analizy powyższych przykładów wynika, że na wysokość kary ma wpływ wiele czynni-
ków, w tym charakter naruszenia, długość stosowanej praktyki oraz współpraca przedsiębiorcy 
z Urzędem. Od tego czy przedsiębiorca współpracuje z UOKiK zależy jak potoczy się postępo-
wanie oraz w jaki sposób zostanie zakończone. Poniekąd na kształt postępowania ma wpływ 
podstawa jego wszczęcia, to znaczy czy postępowanie zostało podjęte na postawie skarg i za-
wiadomień, czy też jest wynikiem przeprowadzonych na rynku usług telekomunikacyjnych analiz. 
Badanie tego sektora znajduję się w stałym obszarze działań UOKiK, czego dowodem może być 
ostatnio podjęte postępowanie przeciwko spółce „Twoja Telekomunikacja”. Urząd będzie oceniał 
czy następujące kwestie: wprowadzanie w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy, brak informacji 
o faktycznej wysokości opłat abonamentowych, utrudnianie odstąpienia od umowy, niedoręczanie 
wszystkich dokumentów po podpisaniu umowy oraz nieuprawnionym żądaniu opłat za niezamó-
wione usługi dodatkowe, są stosowane w praktyce (UOKiK, 2017). Wskazane zarzuty pokazują 
aktualność problemów omówionych w niniejszym artykule. 

W mojej ocenie nie wynika to z nieskuteczności polityki karania przedsiębiorców przez UOKiK, 
a raczej jest efektem tendencji sądów do obniżania kar w postępowaniu odwoławczym. W związku 
z powyższym funkcja represyjna decyzji traci na znaczeniu. Zastosowanie rekompensaty pub-
licznej na postawie art. 26 ust. 2 uokik może znacząco wpłynąć na tę tendencję i jednocześnie 
wpływać na indywidualną sytuacje konsumentów. Niedookreśloność pojęcia „środków usunięcia 
trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów”, pomimo krytycznych uwag 
przedsiębiorców, stanowi skuteczne narzędzie, jakim może posłużyć się UOKiK w celu poprawy 
indywidualnej sytuacji konsumenta.
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W związku z niepowodzeniem poprzednich wniosków legislacyjnych w dziedzinie europej-
skiego prawa umów1, aktualne działania unijnego prawodawcy dotyczące tej problematyki mają 
charakter ukierunkowany. Obszarem, który w ostatnim czasie stał się przedmiotem szczególnego 
zainteresowania organów stanowiących prawo – a co za tym idzie, także przedstawicieli nauki 
– jest rynek elektroniczny. Recenzowana monografi a stanowi jedno z pierwszych opracowań 
naukowych poświęconych wyzwaniom, jakie proces cyfryzacji stawia przed prawem umów Unii 
Europejskiej (dalej: UE) oraz możliwym rozwiązaniom legislacyjnym. 

Publikacja składa się z dwunastu artykułów będących rezultatem serii seminariów naukowych 
zorganizowanych na Uniwersytecie w Ferrarze. Tytuł monografi i stanowi bezpośrednie nawią-
zanie do „Strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” opublikowanej w maju 2015 r. przez 
Komisję Europejską (dalej: KE)2. Zasadniczą część publikacji podzielono na pięć tematycznych 
części dotyczących odpowiednio wpływu technologii cyfrowych na stosunki prawa prywatnego, 
statusu prawnego oraz instrumentów ochrony danych, trwających prac legislacyjnych na pozio-
mie UE, elektronicznych wzorców umownych oraz platform internetowych. W poprzedzającym 
je wprowadzeniu Alberto De Franceschi, redaktor monografi i, opisuje podstawowe założenia 
opracowania, jego strukturę oraz kontekst regulacyjny. Autor wskazuje na najnowsze inicjatywy 
europejskie o charakterze zarówno prawotwórczym, jak i soft law, w tym trwającą reformę prawa 
ochrony danych osobowych3, projekty dwóch dyrektyw przewidujących dalszą harmonizację pra-
wa umów konsumenckich4, projekt rozporządzenia w sprawie transgranicznego przenoszenia na 
rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści5 oraz dalsze instrumenty przedstawione w toku 
2016 r., takie jak projekt rozporządzenia dotyczącego blokowania geografi cznego6 czy zaktua-
lizowane wytyczne do dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych7. Zdaniem redaktora, 
obserwowane wysiłki legislacyjne europejskiego prawodawcy świadczą o istotnym znaczeniu 
procesu cyfryzacji dla rozwoju prawa. Aby uczynić zadość złożoności tego procesu, recenzowana 

1 Zob. przede wszystkim wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprze-
daży, COM(2011) 635 fi nal.
2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia jedno-
litego rynku cyfrowego dla Europy”, COM(2015) 192 fi nal.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.); wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony 
danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE, COM(2017) 10 fi nal.
4 Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny 
sposób na odległość, COM(2015) 635 fi nal; wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie 
treści cyfrowych, COM(2015) 634 fi nal.
5 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym 
usług online w zakresie treści, COM(2015) 627 fi nal.
6 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geografi cznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, COM(2016) 289 fi nal.
7 Commission Staff Working Document „Guidance on the Implementation/Application of Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial Practices”, 
SWD(2016) 163 fi nal.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 3(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

129 Agnieszka Jabłonowska            Alberto De Franceschi (red.), European Contract Law and the Digital Single Market

publikacja nie ogranicza się wyłącznie do problematyki kontraktowej, lecz obejmuje także zagad-
nienia na pograniczu innych dziedzin, takich jak prawo ochrony danych osobowych czy prawo 
własności intelektualnej. 

Zasadniczą część publikacji rozpoczyna artykuł Christiana Twigg-Flesnera pt. Disruptive 
Technology – Disrupted Law? How the Digital Revolution Affects (Contract) Law. Opracowanie 
ma charakter stosunkowo ogólny i z pozoru może sprawiać wrażenie swoistej kontynuacji wpro-
wadzenia. Analizę Twigg-Flesnera należy jednak z całą pewnością polecić lekturze czytelnika. 
Oferuje ona bowiem ramy analityczne niezbędne dla przeprowadzenia pogłębionej dyskusji na 
temat wpływu technologii na rozwój prawa. Odwołując się do istniejącego dorobku literatury 
przedmiotu, autor rozważa znaczenie przełomowych technologii z punktu widzenia prawodawcy 
i nakreśla możliwe odpowiedzi regulacyjne. Następnie przedstawia kluczowe przemiany techno-
logiczne, takie jak rozwój Internetu Rzeczy, druku przestrzennego oraz platform internetowych 
i analizuje charakteryzujące je wyzwania prawne, które, jak się okazuje, nierzadko wykazują pe-
wien wspólny mianownik.

Jednym z powracających zagadnień jest z pewnością status prawny danych, stanowiących 
główną siłę napędową gospodarki cyfrowej. Tematyce tej poświęcono drugą część recenzowa-
nej monografi i. Herbert Zech analizuje prawne i faktyczne uwarunkowania obrotu danymi. Autor 
trafnie zauważa, że w dobie big data umowy dotyczące danych zawierane są na porządku dzien-
nym. Ich skutki prawne – zarówno z punktu widzenia prawa umów, jak i prawa własności – nie 
są jednak zupełnie jasne. Autor podejmuje zatem próbę konceptualizacji danych jako przedmiotu 
obrotu, odwołując się do istniejących norm prawnych dotyczących poszczególnych rodzajów da-
nych takich jak treści cyfrowe, dane osobowe, tajemnice handlowe oraz bazy danych. W artykule 
przedstawiono również argumenty za i przeciw wprowadzeniu nowego prawa wyłącznego do 
wytworzonych danych, a także – co szczególnie istotne – konkretne postulaty dotyczące kształtu 
ewentualnego instrumentu legislacyjnego w tym obszarze8. 

Przedmiotem opracowania Pietro Franziny jest zagadnienie o charakterze znacznie bardziej 
szczegółowym. Autor analizuje w nim przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych doty-
czące jurysdykcji oraz ich związek z unormowaniami rozporządzenia Bruksela I bis9. Jak słusznie 
wskazuje, odpowiedzialność z tytułu niezgodnego z prawem gromadzenia lub przetwarzania danych 
osobowych nie ma, co do zasady, charakteru umownego. Ochrona danych osobowych uzyskuje 
jednak w dobie cyfryzacji istotne znaczenie także dla praktyki umownej. W ocenie autora, art. 79 
ust. 2 ogólnego rozporządzenia wzmacnia prawo osób, których dane dotyczą do skutecznego 
środka ochrony prawnej oraz dostępu do sądu. Jak wskazuje Franzina, ratio legis opisywanego 
unormowania wykazuje podobieństwo do norm prawa prywatnego międzynarodowego służących 
ochronie podmiotów słabszych takich jak konsumenci czy pracownicy. Zdaniem badacza, oko-
liczność ta powinna być brana pod uwagę przy ocenie zakresu zastosowania ogólnych przepi-
sów o jurysdykcji, w szczególności przepisów rozporządzenia Bruksela I bis dotyczących umów 
prorogacyjnych.

8 Zob. także: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Budowa 
europejskiej gospodarki opartej na danych”, COM(2017) 9 fi nal.
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L 351/1 z 20.12.2012 r.).
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Kolejna część monografi i koncentruje się na nowych wnioskach legislacyjnych w dziedzinie 
prawa umów konsumenckich przedstawionych przez KE w grudniu 2015 r. Michael Lehmann 
nakreśla główne elementy projektowanych dyrektyw w sprawie dostarczania treści cyfrowych 
oraz w sprawie sprzedaży towarów na odległość, a także projektowanego rozporządzenia na 
temat transgranicznego przenoszenia usług online w zakresie treści. Autor trafnie zauważa, że 
pojęcie treści cyfrowych, którego normatywną defi nicję zawarto po raz pierwszy w dyrektywie 
o prawach konsumenta10, uzyskało nowe znaczenie w projektowanym instrumencie. Niestety 
analiza przepisów wspomnianego projektu nie jest wolna od nieścisłości, co zmusza czytelnika 
do weryfi kacji poszczególnych twierdzeń autora z treścią komentowanego instrumentu. Również 
wyrażona w tekście prognoza co do stosunkowo szybkiej i bezproblemowej ścieżki legislacyjnej 
projektu drugiej z sygnalizowanych dyrektyw nie wydaje się odpowiadać rzeczywistości. Mając na 
uwadze powyższe, szczególnej uwadze czytelnika należy polecić kolejne opracowania zawarte 
w recenzowanej monografi i, rozważające wspomniane wnioski legislacyjne w sposób bardziej 
wnikliwy i rozbudowany.

Jednym z nich jest rozdział Reinera Schulze poświęcony problematyce dostarczania treści 
cyfrowych. Autor zdaje się podzielać opinię europejskiego prawodawcy, że harmonizacja prawa 
w tej dziedzinie powinna nastąpić stosunkowo szybko. W istocie, poszczególne państwa człon-
kowskie stopniowo przystosowują już swoje systemy prawne do nowego wyzwania, jakim jest 
odpowiedzialność za niezgodność treści cyfrowych z umową. Zdaniem autora, procesowi legisla-
cyjnemu na poziomie UE powinien przy tym towarzyszyć stopniowy rozwój doktryny prawa umów. 
W ocenie Schulze, projekt dyrektywy o treściach cyfrowych, a także nowa dyrektywa w sprawie 
imprez turystycznych11 mogłyby stanowić pierwszy fi lar europejskiego prawa umów w dziedzinie 
usług, pogłębiając tym samym spójność europejskiego prawa umów sensu largo. 

Geraint Howells koncentruje się natomiast stricte na postanowieniach projektowanych dyrektyw, 
a konkretnie na regulacji środków prawnych przysługujących konsumentom w razie niezgodności 
towarów lub treści cyfrowych z umową. Autor zauważa, że nie są to pierwsze inicjatywy europej-
skiego prawodawcy w tym obszarze i, podobnie jak w swoich dotychczasowych komentarzach, 
wykazuje do nich stosunek dosyć ambiwalentny. O ile projekt dyrektywy o treściach cyfrowych 
autor zasadniczo ocenia pozytywnie, o tyle proponowane zmiany dotyczące sprzedaży towarów 
nie uzyskują jego aprobaty. Podstawowym przedmiotem krytyki w tym zakresie zdaje się być for-
sowany przez KE model harmonizacji zupełnej, który nie uwzględnia tradycji prawnych poszcze-
gólnych państw członkowskich oraz ogranicza rozwój innowacyjnego prawodawstwa. 

Karl-Nikolaus Peifer analizuje projekt rozporządzenia na temat transgranicznego przenoszenia 
usług online w zakresie treści, określając go jako niewielki, lecz niezbędny krok naprzód. Uwagę 
czytelnika zwraca wyraźne umiejscowienie analizowanego instrumentu w domenie prawa umów 
konsumenckich, w kontraście do powszechnych dyskusji koncentrujących się na jego aspektach 
prawno-autorskich. O ile jednak analiza zawartości merytorycznej projektu rozporządzenia wyka-
zuje imponujący stopień wnikliwości, o tyle trudno nie zauważyć pomyłki autora w odniesieniu do 

10 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 Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz. Urz. UE L 304/64 z 22.11.2011 r.).
11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z 25.11.2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, 
zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG 
(Dz. Urz. UE L 326/1 z 11.12.2015 r.).
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zakresu przedmiotowego regulacji. Jak się bowiem wydaje, analizowany projekt rozporządzenia 
nie obejmuje wyłącznie sektora audiowizualnego, lecz także usługi online dotyczące treści mu-
zycznych czy tekstowych. 

Obszerną, trzecią część monografi i zamyka rozdział Petera Kindlera poświęcony prawu 
właściwemu dla zobowiązań wynikających z umów konsumenckich zawieranych przez Internet. 
Z uwagi na znaczący potencjał transgraniczny umów elektronicznych, podjęcie tej problematyki 
należy z pewnością ocenić pozytywnie. Jak zauważa Kindler, europejski prawodawca zdaje się 
zakładać, że istniejące unormowania zawarte w rozporządzeniach Rzym I12 i Bruksela I bis, od-
powiadają potrzebom elektronicznej wymiany handlowej, gdyż projektowane dyrektywy nie za-
wierają szczególnych norm dotyczących prawa właściwego oraz jurysdykcji. Autor weryfi kuje to 
twierdzenie, odwołując się do dorobku zarówno literatury, jak i orzecznictwa. Przytoczone przykłady 
dowodzą, że przesłanka kierowania działalności do państwa, w którym konsument ma miejsce 
zwykłego pobytu, nie jest wolna od wątpliwości interpretacyjnych. Mając na uwadze powyższe, 
alternatywa zaproponowana przez autora jest z pewnością warta rozważenia – także w kontekście 
projektowanego rozporządzenia na temat blokowania geografi cznego. Można jednak żałować, 
że artykuł nie zawiera bardziej rozbudowanej analizy problematyki umów prorogracyjnych oraz 
klauzul wyboru prawa, które, jak się wydaje, stanowią nie mniejsze wyzwanie współczesnego 
rynku cyfrowego.

Kolejna część monografi i poświęcona została umowom elektronicznym zawieranym przy 
użyciu wzorców umownych. Rodrigo Momberg koncentruje się na problematyce umów konsumen-
ckich (business-to-consumer, B2C). Opierając się na przykładach z orzecznictwa amerykańskiego 
i europejskiego, autor poddaje w wątpliwość istnienie skutecznie udzielonej zgody w przypadku 
umów typu browse wrap. Zwraca przy tym uwagę, że obowiązujące ramy prawne UE pozostają 
bez większego wpływu na ogólne prawo umów w państwach członkowskich13. Pomimo zaobser-
wowanych niedoskonałości, Momberg zdaje się być zwolennikiem europejskiego podejścia, obej-
mującego zarówno szczegółowe wymogi dotyczące przejrzystości na etapie przedkontraktowym, 
jak i następczą ocenę uczciwości postanowień nieuzgodnionych indywidualnie. 

Czwartą część monografi i zamyka kolejny artykuł poświęcony aspektom prawa prywatne-
go międzynarodowego. Stosunkowo zwięzłe opracowanie Martina Gebauera stanowi zarazem 
jedyną analizę odwołującą się bezpośrednio do umów zawieranych w obiegu profesjonalnym. 
Autor rozważa w nim kwestię wymogów formalnych w umowach dotyczących właściwości sądu 
w świetle art. 25 rozporządzenia Bruksela I bis oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości (dalej: TS) 
w sprawie C-322/14 El Majdoub14. Gebauer podziela interpretację TS, zgodnie z którą umowy 
prorogacyjne mogą być skutecznie zawierane metodą click wrap i ocenia, że komentowany wyrok 
nie stanowi zagrożenia dla sytuacji konsumentów. W istocie art. 19 rozporządzenia Bruksela I bis 
zapewnia konsumentom szczególną ochronę, choć zagadnienie to nie jest przez autora analizo-
wane szczególnie wnikliwie. Dokładniejsze omówienie sygnalizowanej problematyki miałoby dla 
czytelnika dodatkowy walor poznawczy.

12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17.06.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych 
(Rzym I) (Dz. Urz. UE L 177/6 z 4.07.2008 r.).
13 Autor trafnie zwraca przy tym uwagę, że odrzucony projekt rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży 
zawierał bardziej rozbudowaną regulację tego zagadnienia, zob. wniosek rozporządzenie w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży, art. 23–24 i 70.
14 Wyr. TS z 21.05.2015 r. w sprawie Jaouad El Majdoub przeciwko CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH, ECLI:EU:C:2015:334.
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W ostatniej, piątej części publikacji analizie poddano dwa szczegółowe problemy mające 
znaczenie dla rozwoju platform internetowych, w tym tzw. platform współpracy15. Christoph Busch, 
w logicznym i przekonującym wywodzie, analizuje rolę internetowych mechanizmów budowania 
zaufania, takich jak systemy ocen i opinii użytkowników. Zdaniem autora, tego rodzaju narzę-
dzia nie są w stanie zastąpić, lecz mogą skutecznie uzupełniać tradycyjne instrumenty ochrony 
konsumentów. W ocenie Buscha istnieją podstawy do podjęcia działań na poziomie UE, zmie-
rzających do zagwarantowania wiarygodności systemów reputacyjnych. Odpowiednia technika 
legislacyjna mogłaby zaś podążać śladem tzw. dyrektyw nowego podejścia w prawie o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów. 

Ostatnie opracowanie recenzowanej monografi i koncentruje się na metodach alternatywnego 
rozstrzygania sporów za pomocą platformy ODR wprowadzonej rozporządzeniem 524/201316. 
Chociaż system ten ma ograniczone znaczenie dla stosunków nawiązywanych w gospodarce 
współpracy, które z reguły nie mają charakteru B2C, nie ulega wątpliwości, że skuteczne mechani-
zmy internetowego rozstrzygania sporów, podobnie jak systemy ocen i opinii, sprzyjają budowaniu 
zaufania uczestników rynku do elektronicznej formy wymiany dóbr i usług. Jorge Morais Carvalho 
i Joana Campos Carvalho analizują europejską platformę ODR z tego punktu widzenia, wskazując 
na jej kilka niedoskonałości, takich jak niedostateczna widoczność informacji o istnieniu platformy 
na stronach internetowych przedsiębiorców oraz ograniczone zaangażowanie podmiotów ADR 
na wczesnym etapie postępowania. Ze względu na krótki czas funkcjonowania platformy autorzy 
nie byli niestety w stanie przedstawić bardziej szczegółowych wyników empirycznych. 

Podsumowując, monografi a European Contract Law and the Digital Single Market pod re-
dakcją Alberto De Franceschi stanowi wartościowe opracowanie naukowe poświęcone problema-
tyce o wysokim stopniu aktualności. Istotnym walorem publikacji jest szeroki zakres tematyczny, 
obejmujący nie tylko prawo umów, lecz także inne dziedziny prawa o szczególnym znaczeniu dla 
gospodarki cyfrowej, takie jak prawo własności intelektualnej, prawo prywatne międzynarodowe 
czy prawo ochrony danych osobowych. Zawarte w monografi i artykuły prezentują wysoki, acz 
zróżnicowany, poziom merytoryczny i umożliwiają czytelnikowi uzyskanie przekrojowej wiedzy 
na temat obecnego stanu debaty w europejskim środowisku akademickim. Mając na uwadze dy-
namikę zmian legislacyjnych w obszarze jednolitego rynku cyfrowego, lekturę monografi i warto 
potraktować jako uzupełnienie własnych badań w omawianej dziedzinie.

Agnieszka Jabłonowska17

doktorantka w Zakładzie Europejskiego Prawa Prywatnego 
w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ
e-mail: ajablonowska@wpia.uni.lodz.pl

15 Zob. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski 
program na rzecz gospodarki dzielenia się”, COM(2016) 356 fi nal.
16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21.05.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów kon-
sumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) 
(Dz. Urz. UE L 165/1 z 18.6.2013 r.).
17 Badania prowadzące do powstania publikacji zostały sfi nansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach realizacji projektu badawczego 
„Ochrona konsumentów w gospodarce współpracy (ang. collaborative economy) – analiza prawnoporównawcza” (Nr projektu: 2015/19/N/HS5/01557).
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Bogusława Gnela, Kinga Michałowska (red.), 
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, 

wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015, ss. 317

Recenzowana monografi a powstała w oparciu o referaty wygłoszone na konferencji nauko-
wej pn. „Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego” zorganizowanej przez Katedrę Prawa 
Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która odbyła się w dniach 
15–17 września 2015 r. Publikacja zawiera dwadzieścia siedem rozdziałów podzielonych na osiem 
wymienionych poniżej części: 
I. Problematyka konsumencka w prawie unijnym i kolizyjnym
II. Zagadnienia ogólne prawa konsumenckiego
III. Ochrona konsumenta w umowie sprzedaży konsumenckiej
IV. Konsumencka ochrona w umowach ubezpieczenia
V. Ochrona konsumenta – pasażera
VI. Ochrona interesów konsumenta w związku z niektórymi umowami i prawami
VII. Upadłość konsumencka
VIII. Rozstrzyganie sporów z udziałem konsumenta.

Struktura monografi i jest przejrzysta i spójna pod względem merytorycznym. Autorzy poszcze-
gólnych rozdziałów omówili najważniejsze zagadnienia dotyczące różnych obszarów prawa konsu-
menckiego, w tym sytuacji prawnej i ochrony konsumenta w zawieranych przez niego umowach.

Należy zauważyć, że publikacja ukazała się pod koniec 2015 r., czyli w rok po wejściu w życie 
dwóch aktów prawnych bardzo istotnych z punktu widzenia ochrony konsumentów: ustawy z dnia 
30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.) i ustawy z dnia 29 sierp-
nia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2014, poz. 1306). 
Przeważająca część rozdziałów zawartych w recenzowanej monografi i odnosi się do tych zmian, 
przy czym autorzy nie tylko dokonują ich przeglądu i oceny, lecz także wskazują na potencjalne 
problemy w interpretacji i stosowaniu nowych przepisów.

Pierwsza część monografi i poświęcona jest problematyce konsumenckiej w prawie unijnym 
i kolizyjnym. Rozpoczyna się rozdziałem, w którym A. Całus prawidłowo zauważa wady projektu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepi-
sów dotyczących sprzedaży (COM(2011) 635 fi nal). Stwierdza, że należy uznać go za porażkę 
z uwagi na wątpliwą podstawę prawną oraz fakt, iż punktem wyjścia do prac nad nim była idea 
Europejskiego Kodeksu Prawa Prywatnego, natomiast konsument jako adresat szczególnej ochrony 
realizowanej na gruncie publicznoprawnym nie jest instytucją prawa prywatnego. W następnym 
opracowaniu K. Marak analizuje projekt tzw. dyrektywy turystycznej w kontekście zagadnienia 
harmonizacji maksymalnej. Autorka twierdzi, że projektowana regulacja nie zapewni ujednoli-
cenia ustawodawstw krajowych, ze względu na liczne zwroty niedookreślone oraz odstępstwa 
od harmonizacji zupełnej. W kolejnym rozdziale B. Gnela przedstawia kolizyjnoprawną ochronę 
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konsumenta według art. 30 ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe. Autorka zgłasza postulat 
de lege ferenda w zakresie zmiany tego artykułu, w związku z implementacją dyrektywy 2011/83/UE 
w sprawie praw konsumentów, tj. wprowadzenie do tego artykułu ust. 3 o następującej treści: 
„Jeśli prawem właściwym dla umowy objętej zakresem dyrektywy 2011/83/UE jest prawo pań-
stwa UE lub EOG, to konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu przez przepisy tego 
prawa wdrażające tę dyrektywę”. W ostatnim, czwartym rozdziale E. Figura-Góralczyk omawia 
pojęcie nieuczciwych praktyk rynkowych w prawie prywatnym międzynarodowym oraz normy 
kolizyjne w zakresie prawa dla nich właściwego. W przypadku gdy praktyki takie naruszają wy-
łącznie interes konsumenta – prawo właściwe wskazuje norma kolizyjna z art. 4 rozporządzenia 
dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”), która dopuszcza 
wybór prawa (zgodnie z art. 14 tego rozporządzenia). Natomiast jeśli bezpośrednim skutkiem 
nieuczciwych praktyk rynkowych jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji – 
prawo właściwe określa norma wyrażona w art. 6 ust. 3 rozporządzenia Rzym II, bez możliwości 
wyboru w tym zakresie.

W drugiej części publikacji autorzy poszczególnych rozdziałów omawiają ogólne zagadnienia 
prawa konsumenckiego. K. Szuma w sposób usystematyzowany przedstawia ewolucję pojęcia 
„konsumenta” w polskim prawie i orzecznictwie sądowym, zwracając uwagę, że celem ochrony kon-
sumenta jest ochrona podmiotu z różnych przyczyn słabszego. Następnie D. Dąbrowski przybliża 
wybrane zagadnienia dotyczące umowy z obowiązkiem zapłaty w świetle ustawy o prawach konsu-
menta. Zasadniczą część opracowania autor poświęca obowiązkowi informacyjnemu ciążącemu na 
przedsiębiorcy oraz sankcjom za jego naruszenie. Zauważa, że konieczność ochrony konsumenta 
jest bezdyskusyjna, zwłaszcza w handlu elektronicznym. Z kolei opracowanie autorstwa P. Kukuryka 
dotyczy wpływu odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych na powiązane z nią 
umowy dodatkowe. Autor dostrzega niekonsekwencję ustawodawcy polegającą na tym, że w przy-
padku odstąpienia od umowy, w odniesieniu do umowy głównej przyjęto fi kcję jej niezawarcia (co 
sugeruje skutek ex tunc), natomiast w stosunku do umów dodatkowych – ich wygaśnięcie, co po-
zwala przyjąć, że ustają one ze skutkiem ex nunc. W ostatnim rozdziale P. Such omawia wybrane 
przykłady nadużycia przez konsumenta swojej pozycji jako słabszej strony umowy. Autor stawia 
tezę, że konsument jest stroną umowy, którą należy chronić, ale nie bezzasadnie uprzywilejowywać. 

Trzecia część monografi i poświęcona jest ochronie konsumenta w umowie sprzedaży kon-
sumenckiej. K. Wesołowski przybliża wybrane zagadnienia związane z wydaniem rzeczy kon-
sumentowi przez sprzedawcę, w tym wydanie rzeczy za pośrednictwem przewoźnika. Zwraca 
uwagę, że w przypadku przewożenia towaru na ryzyko sprzedawcy, pomimo że umowa przewozu 
została zawarta przez kupującego konsumenta, jeśli szkoda zaistniała podczas przewozu objęta 
jest odpowiedzialnością przewoźnika, to konsumentowi przysługiwać będą roszczenia zarówno 
wobec tego przewoźnika, jak i w stosunku do sprzedawcy. Natomiast J. Loranc-Borkowska w spo-
sób metodologiczny wyjaśnia pojęcie wady fi zycznej rzeczy w kodeksie cywilnym. Należy zgodzić 
się z autorką, że przeniesienie na grunt pojęcia wady fi zycznej elementów pojęcia niezgodności 
towaru z umową w zakresie montażu i/lub uruchomienia rzeczy jest korzystne dla kupującego, 
który postępuje w sposób zgodny z instrukcją.

W czwartej części monografi i poruszono problematykę ochrony konsumentów w umo-
wach ubezpieczenia. M. Szaraniec omawia różne reżimy ochronne ubezpieczonego w umowie 
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ubezpieczenia na cudzy rachunek. Jak słusznie stwierdza autorka w podsumowaniu, ustawodawca 
powinien dążyć do stworzenia jednolitego systemu ochrony klienta nieprofesjonalnego, właści-
wego dla umowy ubezpieczenia. B. Ziemblicki analizuje sytuację prawną konsumenta w sporze 
dotyczącym ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w oparciu 
o odpowiednie przepisy prawa polskiego i prawa unijnego. Analiza odpowiednich przepisów dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów fi nansowych prowadzi 
autora do wniosku, że prawodawca unijny kładzie szczególny nacisk na zapewnienie jasnych 
i przejrzystych „reguł gry”, udostępnianie pełnych, rzetelnych i zrozumiałych informacji inwesto-
rowi oraz ochronę konsumenta – strony umowy na rynku fi nansowym.

Piąta część publikacji traktuje o ochronie konsumenta jako pasażera. J. Gospodarek omawia 
status prawny pasażera jako konsumenta w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. 
Autor rozpoczął rozważania od analizy ochrony praw pasażera w ramach unijnej polityki konsu-
menckiej, a następnie przeszedł do oceny wpływu prawa Unii Europejskiej na status prawnym 
pasażera w poszczególnych gałęziach transportu, tj. lotniczym, kolejowym, morskim i autobuso-
wym. Jak trafnie wskazał autor, istnieje konieczność przeprowadzenia w Polsce kampanii informa-
cyjnej na temat zakresu praw pasażerów w poszczególnych rodzajach transportu pasażerskiego. 
Jedynie uzupełniająco należy wskazać, że takie działania prowadzi już Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego (przykładowo za pośrednictwem portalu informacyjnego http://www.pasazer.info.pl, 
kampanii informacyjnych na dworcach kolejowych w ramach dni pasażera, a także w ramach 
projektu „Kolejowe ABC” adresowanego do najmłodszych pasażerów). W kolejnym rozdziale mo-
nografi i D. Ambrożuk przedstawia rolę regulaminów przy przewozie osób, w tym charakter prawny 
tych regulaminów oraz warunki związania ich treścią. Uważa, że rola regulaminów wydawanych 
w związku z umowami przewozu konsumentów maleje z uwagi na obowiązek doręczania takiego 
regulaminu przed zawarciem umowy oraz fakt, że zagadnienia związane z przewozem osób są 
obecnie regulowane przepisami prawa o charakterze bezwzględnie wiążącym (w tym: rozporzą-
dzenia unijne, konwencje międzynarodowe i przepisy ustawy – Prawo przewozowe).

Najobszerniejsza, szósta część monografi i, poświęcona jest ochronie konsumenta w związku 
z niektórymi umowami i prawami. Rozpoczyna się od rozdziału, w którym J. Lic analizuje środki 
ochrony konsumenta w umowach deweloperskich, w tym sankcje obowiązków spoczywających 
na deweloperze. Zauważa, że niezależnie od sankcji przewidzianych w ustawie o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, działania dewelopera mające charakter 
nieuczciwych praktyk rynkowych będą podlegały – subsydiarnie lub wyłącznie – ustawie o przeciw-
działaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. A. Kaźmierczyk omawia niezwykle istotny problem 
zapewnienia wyłącznego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umo-
wach zawieranych z deweloperami. W konkluzji autorka stwierdza, że z punktu widzenia przepi-
sów prawa nie ma możliwości zapewnienia nabywcy trwałego i wyłącznego prawa do korzystania 
z miejsca postojowego. M. Czarnecka bada sposoby i formy zawierania umów z konsumentami 
na rynku energii elektrycznej. Jak słusznie zauważa autorka, na rynku energii elektrycznej możli-
we jest zawieranie umów z konsumentem zarówno w formie pisemnej, jak i za pomocą środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w tym ostatnim przypadku niezbędne jest 
potwierdzenie umowy przez konsumenta. Z kolei rozdział autorstwa K. Michałowskiej poświęcony 
jest statusowi prawnemu pacjenta – konsumenta świadczeń zdrowotnych, który w aktualnym stanie 
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prawnym jest niejasny. Należy zgodzić się z autorką, że przyczyną wątpliwości w tym zakresie jest 
również zróżnicowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz źródło fi nansowania 
świadczeń zdrowotnych. K. Andrzejczak i K. Sobiech omawiają problematykę konsumenta wobec 
wyzwań związanych z regulacją GMO. Autorki podjęły właściwą decyzję i analizę rozpoczęły od 
wyjaśnienia zjawiska biotechnologii w prawie międzynarodowym i unijnym, a następnie scha-
rakteryzowały polskie regulacje poświęcone żywności modyfi kowanej genetycznie. W rezultacie 
stwierdziły, że chociaż ograniczenia przyjmowane w prawie krajowym mają charakter iluzoryczny, 
nie chronią bowiem rynku przed napływem żywności, pasz i nasion zawierających GMO, to jednak 
ostateczna decyzja o wyborze towaru należy do konsumenta, który na gruncie prawa unijnego ma 
zapewnione prawo do informacji czy dany produkt zawiera składniki transgeniczne. W ostatnim 
rozdziale szóstej części publikacji A. Nowak-Gruca rozważa prawo do znaku towarowego z per-
spektywy interesów konsumenta. Wskazuje, że znak towarowy jest istotnym elementem proce-
su komunikacji między stronami podaży i popytu oraz daje konsumentowi określone informacje 
i zdecydowanie upraszcza proces decyzyjny związany z nabywaniem towarów i usług.

Siódma część monografi i porusza problematykę upadłości konsumenckiej, niezwykle istotną 
z punktu widzenia konsumenta i jego sytuacji fi nansowej. Rozpoczyna się od rozdziału, w którym 
A. Witosz analizuje rolę i charakter prawny planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. 
Zwraca uwagę, że plan spłaty nie ma charakteru cywilnoprawnego, ale publicznoprawny ze 
względu na formę orzeczenia sądu. Następnie M. Kuźnik omawia postępowanie w zakresie zmia-
ny planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. Komentując nowelizację ustawy prawo 
upadłościowe i naprawcze w ww. zakresie, spostrzega, że przepisy prawne nie dają odpowiedzi 
na pytanie: czy w ramach zmiany planu spłaty na korzyść wierzycieli sąd upadłościowy mógłby 
przedłużyć okres realizacji tego planu, przy zachowaniu wysokości poszczególnych płatności i ich 
częstotliwości. W kolejnym rozdziale A.J. Witosz charakteryzuje prawa i obowiązki konsumenta 
w zarządzaniu własnym majątkiem w toku postępowania upadłościowego. Jak trafnie zauważa 
autor, należałoby wzmocnić pewność obrotu poprzez wprowadzenie ograniczenia czasowego 
w możliwości zatwierdzania czynności prawnych dłużnika przez sąd. Z kolei A. Lubicz-Posochowska 
omawia wpływ upadłości konsumenckiej na stosunki majątkowo-małżeńskie. Należy zgodzić się 
z autorką, iż pożądane jest wypracowanie konstrukcji łączonego wniosku o ogłoszenie upadłości 
konsumenckiej małżonków, która eliminowałaby sytuacje, w których wierzyciele małżonka, który 
zgłosił taki wniosek jako pierwszy mają przywilej pozyskania zaspokojenia z majątku wspólnego 
małżonków, wyłączając wierzycieli drugiego małżonka składającego taki wniosek. J. Lachner 
przedstawia umarzanie zobowiązań w postępowaniu upadłościowych wobec osób fi zycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej, zwracając uwagę, że jest ono uregulowane przez 
ustawodawcę w sposób niepełny. Zauważa potrzebę jednoznacznego unormowania skutków 
postanowienia o umorzeniu oraz zakresu zobowiązań, w tym świadczeń ubocznych, jakim jest 
obowiązek zapłaty odsetek po ogłoszeniu upadłości i po jej zakończeniu. 

W ostatniej, ósmej części publikacji, w dwóch rozdziałach poruszono problematykę rozstrzy-
gania sporów z udziałem konsumenta. A. Mendrek omawia mediację jako drogę rozwiązywania 
sporów konsumenckich, zgłaszając liczne uwagi de lege lata i de lege ferenda względem prze-
pisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Twierdzi, że nie uwzględniają one potrzeby sy-
stemowego rozwiązania zapewniającego nieodpłatność przesądowych mediacji konsumenckich 
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podmiotom, których nie stać na poniesienie kosztów mediacji. Z kolei K. Magoń analizuje wpływ 
dyrektywy ADR oraz rozporządzenia ODR na pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich 
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem usług fi nansowych. Konstatuje, że należy dążyć do 
tego, aby na rynku zakupów i usług konsumenckich to sądownictwo powszechne stało się alter-
natywą dla ADR, a nie odwrotnie.

W odniesieniu do wykazu literatury należy zauważyć, że zawiera on głównie pozycje polsko-
języczne, natomiast w „Orzecznictwie” uwzględniono wyłącznie uchwały, wyroki i postanowienia 
polskich sądów. Należałoby zamieścić więcej pozycji literatury obcojęzycznej oraz przywołać roz-
strzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów innych państw członkowskich, 
zwłaszcza, że część artykułów zawartych w monografi i porusza problematykę konsumencką 
w prawie unijnym.

Recenzowana publikacja, z uwagi na wysoki poziom merytoryczny i duże znaczenie dla prak-
tyki, wnosi istotny wkład do rozwoju wiedzy w obszarze prawa dotyczącego konsumentów. Jest 
przydatna nie tylko dla teoretyków i praktyków prawa w zakresie problematyki konsumenckiej, 
w tym przedsiębiorców, lecz także dla konsumentów poszukujących wiedzy na temat ochrony 
prawnej w różnych aspektach życia codziennego. Poglądy i wnioski przedstawione przez auto-
rów poszczególnych rozdziałów poparte są argumentami i stanowią istotny głos w dyskusji nad 
kierunkami dalszego rozwoju prawa konsumenckiego. Z pewnością monografi a powinna zain-
teresować również podmioty zajmujące się ochroną praw konsumenta i organy stosujące prawo 
konsumencie oraz osoby zaangażowane w proces tworzenia prawa, ponieważ autorzy zgłosili 
pod adresem ustawodawcy wiele postulatów de lege ferenda.

mgr Iwona Miedzińska
prawnik, politolog; doktorantka w Instytucie Prawa Międzynarodowego na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; starszy specjalista 
w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Prawnej w Urzędzie Transportu Kolejowego
e-mail: iwona.a.miedzinska@gmail.com.
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Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej
pn. „Ochrona praw konsumentów na rynku 

usług transportowych”,
Toruń, 16–17 grudnia 2016 r.

W dniach 16–17 grudnia 2016 r. w Toruniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
pn. „Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych”. Organizatorem konferencji była 
Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Studenckie Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów działające na WPiA 
UMK oraz Gmina Miasto Toruń. W konferencji wzięli udział zarówno teoretycy, jak i praktycy zaj-
mujący się zagadnieniami objętymi tematyką konferencji, w tym przedstawiciele centralnych oraz 
terenowych organów administracji publicznej, takich jak Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) 
oraz Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w Bydgoszczy. 
Goście z zagranicy reprezentowali ośrodki badawcze z Niemiec, Portugalii, Słowacji oraz Bułgarii.

Obrady podzielone zostały na trzy sesje oraz dwa panele dyskusyjne z udziałem prak-
tyków (przedstawicieli urzędów oraz przewoźników), które odbywały się podczas dwóch dni. 
Pierwszą sesję prowadził dr Jan Walulik z Laboratorium Lotnictwa Cywilnego Centrum Studiów 
Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
Pierwszym referentem był prof. dr. Klaus Tonner z Universität Rostock. W referacie pt. „EU pas-
sengers’ rights, in particular about the Air Passengers’ Rights Regulation. The CJEU case law 
to this Regulation and its future”, zaprezentował on analizę orzecznictwa TSUE dotyczącego 
ochrony pasażerów lotniczych, w szczególności w kontekście rozporządzenia (WE) nr 261/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy 
dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia 
lotów1 (dalej: rozporządzenie nr 261/2004). Trybunał rozszerzył bowiem zakres ochrony pasaże-
rów lotniczych wynikający z rozporządzenia nr 261/2004, uznając, że odszkodowanie należy się 
także w przypadku długiego opóźnienia lotu (powyżej trzech godzin). Jest to bowiem sytuacja 
analogiczna do odwołania lotu2. Następnie mgr Agata Sobusiak z Uniwersytetu Łódzkiego wygło-
siła referat pt. „Know your rights! Protection of passengers in bus and coach transport according 
to the Regulation (EC) No 181/2011”, którego przedmiot stanowiły zasady ochrony pasażerów 
wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 dotyczącego 
praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 2006/20043. Autorka odniosła się do zagadnień dotyczących niedyskryminacji pasażerów 
w zakresie warunków transportu oferowanych przez przewoźników; praw pasażerów w przypadku 
wypadków związanych ze skorzystaniem z autobusu lub autokaru, którego skutkiem jest śmierć lub 
1 Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004 r.
2 Zob. Wyr. Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 listopada 2009 r. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon i Alana Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst 
GmbH (C-402/07) i Stefan Böck i Cornelia Lepuschitz przeciwko Air France SA (C-432/07) oraz wyr. Trybunału (wielka izba) z dnia 23 października 
2012 r. Emeka Nelson i in. przeciwko Deutsche Lufthansa AG i TUI Travel plc i in. przeciwko Civil Aviation Authority.
3 Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011 r.
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odniesienie obrażeń lub utrata lub uszkodzenie bagażu; niedyskryminacji osób niepełnosprawnych 
i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz obowiązkowej pomocy dla nich; praw pasażerów 
w przypadkach odwołania lub opóźnienia odjazdu; minimalnych informacji przekazywanych pa-
sażerom; rozpatrywania przez przewoźników skarg pasażerów i ogólnych zasad egzekwowania 
przepisów przywołanego powyżej rozporządzenia przez wyznaczone do tego organy krajowe. 
Jako ostatni w tej sesji wystąpił dr Dimitar Dekov reprezentujący University of Plovdiv. Wygłosił 
on referat pt. „Protection of consumers in different kinds of public transport in Bulgaria”, w którym 
w ujęciu prawno-porównawczym zaprezentował przepisy prawa ochrony konsumentów rynku 
usług transportowych w Bułgarii w odniesieniu do transportu kolejowego, drogowego i lotniczego.

Drugą sesję prowadziła dr hab. Monika Wałachowska z UMK w Toruniu. Jako pierwszy 
w tej sesji referat pt. „Consumer protection in rail transport in Slovakia” wygłosił Dr Matej Horvat 
z Comenius University in Bratislava. Referent przedstawił strukturę podmiotową zarządzają-
cych transportem kolejowym na Słowacji. Odniósł się także do krajowych regulacji związanych 
z realizacją ochrony praw pasażerów transportu kolejowego, w tym do administracyjnoprawnej 
procedury dochodzenia przez pasażerów swych roszczeń. Podsumowując wystąpienie, zauwa-
żył, że prawo słowackie umożliwia co prawda realizację praw przyznanych pasażerom w prawie 
unijnym, ale zakresu tej ochrony nie rozszerza. Następnie dr Daniel Dąbrowski z Uniwersytetu 
Szczecińskiego wygłosił referat pt. „The Concept of Regulation of the Contract for Carriage of 
Passengers in Domestic Law”, napisany we współautorstwie z dr. hab. K. Wesołowskim, prof. 
US. Autorzy zaprezentowali koncepcję zmian polskich unormowań w zakresie umowy przewozu 
osób. W ocenie Autorów, umowa przewozu pasażerów powinna być uregulowana jednolicie dla 
różnych środków transportu wyłącznie w przepisach kodeksu cywilnego4, z zastrzeżeniem jednak 
odrębności przewidzianych kodeksem morskim5 dla umowy przewozu pasażerów drogą morską. 
Ponadto Autorzy zwrócili uwagę, że ustawa – Prawo przewozowe6 powinna zostać uchylona cho-
ciażby ze względu na swą przestarzałość i brak wewnętrznej spójności. W referacie wskazano, że 
zakres regulacji prawa unijnego i międzynarodowego, jeśli chodzi o prawa pasażerów, jest bardzo 
szeroki. Wszystkie bowiem istotne kwestie dotyczące umowy przewozu są tam unormowane. 
Proponowane w kodeksie cywilnym rozwiązania normatywne miałyby zatem mieć w stosunku do 
tych przepisów charakter wyłącznie subsydiarny. W związku z tym jednak, że w odniesieniu do 
umów, które nie są regulowane przez prawo unijne lub prawo międzynarodowe, przepisy krajo-
we stanowią wyłączne źródło prawa w tym zakresie – powinny być one wyczerpujące. Zdaniem 
Prelegenta unormowanie umowy przewozu w kodeksie cywilnym powinno zatem odnosić się do 
takich kwestii, jak zawarcie umowy przewozu, odstąpienie od umowy, odpowiedzialność przewoź-
nika za bagaż, odpowiedzialność przewoźników, którzy wspólnie wykonują usługi przewozowe, 
a także zagadnienie multimodalnego transportu pasażerskiego. Ostatni referat w tym panelu pt. 
„Consumer class action against carrier. Comparative perspective” wygłosiła mgr Hanna Misiak 
z Uniwersytetu Gdańskiego. Zaprezentowała ona sposoby przystępowania do pozwu zbiorowe-
go w sprawach konsumenckich w wybranych państwach europejskich (takich jak Belgia, Włochy 
i Polska) oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na potrzeby omówienia tego 

4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j.: Dz.U. 2017, poz. 459).
5 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. (t.j.: Dz.U. 2016, poz. 66 ze zm.).
6 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (t.j.: Dz.U. 2015, poz. 915 ze zm.).
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ostatniego przykładu Autorka przytoczyła przepisy federalne dotyczące postępowania cywilnego 
oraz wybrane orzecznictwo sądów amerykańskich z tego zakresu.

Program konferencji obejmował również dwa panele dyskusyjne z wypowiedziami przed-
stawicieli urzędów i przewoźników, które prowadziła dr Dorota Sylwestrzak z UMK w Toruniu. 
Mgr Marta Burnecka-Szczepańska z Delegatury UOKiK w Bydgoszczy omówiła najczęstsze formy 
naruszeń praw pasażerów przez przewoźników. Podkreśliła, że przepisy dotyczące kompetencji 
Prezesa ULC, zawarte w ustawie – Prawo lotnicze7, nie naruszają zadań i kompetencji Prezesa 
UOKiK, określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów. Do celowości rozdziału 
kompetencji związanych z ochroną praw konsumentów usług transportowych pomiędzy Prezesa 
UOKiK oraz Prezesa ULC odniósł się również mgr Tomasz Kęska-Leszyński z ULC, który omó-
wił zagadnienie administracyjnoprawnej metody dochodzenia roszczeń przez pasażerów wobec 
przewoźników w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Prezesa ULC. Odniósł się 
również m.in. do nakładania kar pieniężnych przez Prezesa ULC w przypadku stwierdzenia na-
ruszenia przez przewoźników lotniczych przepisów rozporządzeń wskazanych w art. 205a ust. 1 
ustawy – Prawo lotnicze, okoliczności wyłączających odpowiedzialność przewoźnika w przypadku 
dochodzenia przez pasażerów cywilnoprawnego roszczenia na podstawie art. 7 rozporządzenia 
nr 261/2004 czy terminów przedawnienia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy 
przewozu. Z kolei mgr inż. Piotr Rama, reprezentujący MZK w Toruniu Sp. z o.o., zaprezentował 
wybrane formy ochrony praw pasażerów stosowane w miejskim przedsiębiorstwie użyteczności 
publicznej. Dr Sylwia Kaczyńska z Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. (spółki zarządza-
jącej Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach) wskazała, że w realizację 
umowy przewozu lotniczego zaangażowany jest nie tylko przewoźnik, lecz także zarządzający 
portem lotniczym, agent handlingowy czy służby państwowe. W tym kontekście odniosła się do 
zasad ponoszenia odpowiedzialności wobec konsumentów oraz zasad realizacji zadań z zakresu 
administracji publicznej przez zarządzającego portem lotniczym, a także do zagadnienia docho-
dzenia przez pasażera wobec przewoźnika naprawienia szkody na podstawie umowy o przewóz.

Drugiego dnia konferencji obrady prowadziła dr Magdalena Małecka-Łyszczek z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Natomiast dr Michał Mariański z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
wygłosił referat nt. „Kolizyjno-prawnych aspektów funkcjonowania rynku usług transportowych” jako 
pierwszy. Autor omówił podczas swego wystąpienia zagadnienie specjalnego statusu prawnego 
umów przewozu osób i towarów, który nadaje im prawo unijne. W tym kontekście Prelegent od-
niósł się do zasady swobody wyboru prawa dla umowy przewozu osób i towarów oraz do kwestii 
ustalania prawa właściwego w przypadku stosunków prawnych związanych z więcej niż jednym 
państwem w zakresie, w jakim nie dokonano wyboru prawa właściwego dla umowy przewozu. 
Następnie dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska z UMK w Toruniu (członek Komisji Kodyfi kacyjnej 
Prawa Morskiego) wygłosiła referat pt. „Pasażer jako konsument? Podmiotowy zakres konwencji 
międzynarodowych o odpowiedzialności przewoźników za szkody pasażerskie”, w którym do-
konała analizy zasad ponoszenia odpowiedzialności przewoźników za szkody powstałe wobec 
pasażera z perspektywy wybranych źródeł prawa międzynarodowego oraz unijnego. Jak zauwa-
żyła, przepisy tam zawarte nie łączą ochrony ze statusem konsumenta, ale właśnie ze statusem 
pasażera. Punktem wyjścia dla prowadzonych rozważań była w zawiązku z tym analiza pojęcia 

7 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. (t.j.: Dz.U. 2016, poz. 605 ze zm.).
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pasażera zdefi niowanego w konwencji ateńskiej z 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasaże-
rów i ich bagażu8. Zaprezentowała także wybrane orzeczenia sądowe, w których podejmowano 
próby rozstrzygnięcia czy w poszczególnych przypadkach danym osobom powinien przysługiwać 
status pasażera w rozumieniu prawa unijnego bądź międzynarodowego. Dr Małgorzata Ganczar 
oraz dr Renata Pal z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (reprezentująca także 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) wygłosiły referat pt. „Ochrona konsu-
menta w transporcie morskim”, w którym scharakteryzowały rynek przewozów morskich oraz 
omówiły zagadnienie praw pasażerów na gruncie prawa unijnego, międzynarodowego i krajowego. 
Według Prelegentek konsument korzystający jako pasażer z usług transportowych świadczonych 
przez poszczególnych przewoźników narażony jest na różne zagrożenia nie tylko dla swojego 
zdrowia i życia, lecz także dla swoich interesów ekonomicznych. Sytuację prawną konsumenta 
w transporcie morskim kształtują natomiast różne czynniki, do których Autorki wystąpienia zali-
czyły m.in. maksymalną szerokość obszarów morskich, sposoby ich wytaczania czy obowiązki 
poszczególnych państw wynikające z odmiennie ujętych regulacji prawnych. Zwróciły również 
szczególną uwagę na brak spójności przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie ochrony 
konsumentów w transporcie morskim i żegludze śródlądowej oraz na wielość organów powoła-
nych na mocy aktów wykonawczych odpowiedzialnych za egzekwowanie stosowania przepisów 
unijnych, co powoduje rozmywanie się ich odpowiedzialności w tym zakresie. Dr Dorota Ambrożuk 
z Uniwersytetu Szczecińskiego w wystąpieniu pt. „O tzw. przemienności drogi dochodzenia rosz-
czeń przysługujących podróżnym na podstawie rozporządzeń unijnych” omówiła problematykę 
relacji prawnych zachodzących pomiędzy dochodzeniem roszczeń przed organami administracji 
publicznej wyznaczonymi w państwach członkowskich UE oraz przed sądami powszechnymi. 
Prelegentka wskazała problemy związane z ustaleniem właściwego organu krajowego, do które-
go pasażer może wnieść skargę oraz związane z ustaleniem kompetencji sądów i organów ad-
ministracji publicznej powołanych do rozpatrywania skarg pasażerów. W tym kontekście Autorka 
odniosła się także do uchwały SN z dnia 7 lutego 2014 r.9, w której SN stwierdził, że w sprawie, 
w której pasażer domaga się od przewoźnika lotniczego odszkodowania za opóźniony lot na 
podstawie art. 7 rozporządzenia nr 261/2004 zachodzi przemienność drogi postępowania przed 
sądami powszechnymi lub przed Prezesem ULC. Zdaniem Autorki należy przyjąć, że obowiązu-
jące przepisy nie uniemożliwiają procesowania się pasażera w różnych rodzajach postępowań 
w sprawach zryczałtowanych odszkodowań. Powodują jednak niepodważalność prawomocnych 
wyroków sądowych przez organy administracji publicznej. Ewentualnie przyznane odszkodowanie 
w postępowaniu administracyjnym, w szczególności gdy zostało już wypłacone, winno podlegać 
uwzględnieniu w postępowaniu toczącym się przed sądem powszechnym. Jako ostatni głos za-
brał dr Andre Pereira, Professor Auxiliar da FDUC z Universidade de Coimbra, nt. „Consumer 
Law – Codifi cation or legislation”. Prelegent rozważał potrzebę ujmowania w prawodawstwach 
państw członkowskich Unii Europejskiej przepisów prawnych dotyczących ochrony konsumentów 
w jednolite zbiory, w celu ich uporządkowania.

W drugim panelu dyskusyjnym dr Joanna May z UMK w Toruniu odniosła się do skutków 
prawnych zmiany modelu kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umowy z sądowej na 

8 Konwencja sporządzona w Atenach dnia 13 grudnia 1974 r. (Dz.U. z 1987 r. Nr 18, poz. 108 ze zm.).
9 Sygn. akt III CZP 113/13, LEX nr 1421756.
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administracyjno-sądową realizowaną przez Prezesa UOKiK. Przed dniem 17 kwietnia 2016 r., 
czyli przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów10, 
do rejestru klauzul niedozwolonych wpisywane były bowiem postanowienia umowne uznane za 
niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). 
W nowych sprawach rozstrzygnięcia dotyczące stosowania niedozwolonych postanowień wzorców 
umowy wynikają z decyzji Prezesa UOKiK i publikowane są w bazie decyzji na stronie interne-
towej Urzędu. Dr Dorota Sylwestrzak z UMK w Toruniu przedstawiła natomiast problem ochrony 
praw konsumentów na rynku usług przewozów taksówkowych oraz usług świadczonych za po-
średnictwem aplikacji Uber.

Podczas dyskusji podsumowującej konferencję zasygnalizowany został m.in. zauważalny 
wzrost poziomu świadomości prawnej konsumentów i wynikające z tego zwiększenie ilości docho-
dzonych roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy przewozu, coraz częstsze przenoszenie 
prawa do dochodzenia tych roszczeń na inne podmioty w drodze cesji, a także wzrastająca ilość 
prób wyłudzania odszkodowań od przewoźników. Obrady uznane zostały przez uczestników za 
bardzo owocne. Podkreślono wagę omawianej problematyki, złożony charakter prawny analizo-
wanych podczas konferencji zagadnień, a także ich znaczenie praktyczne.

Mgr Łukasz Maszewski 
asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
e-mail: maszewski@umk.pl

10 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. (t.j.: Dz.U. 2015, poz. 184 ze zm.).
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IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa 
pn. „Prawa konsumenta w teorii i praktyce”, 

Katowice, 23–24 lutego 2017 r.

W dniach 23–24 lutego 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach odbyła się IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pn.: „Prawa 
konsumenta w teorii i praktyce”. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenia Rzeczników 
Konsumentów oraz Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas 
Iuridica”. Patronat Honorowy nad konferencją objęli Jego Magnifi cencja Rektor Uniwersytetu 
Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Marek Niechciał. To ważne przedsięwzięcie przypadło na 50. rocznicę istnienia Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz zbiegło się w czasie z 10-leciem funk-
cjonowania Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów.

Pierwszego dnia konferencji nastąpiło uroczyste powitanie gości przez Prorektora Uniwersytetu 
Śląskiego ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej, dr hab. Tomasza Pietrzykowskiego, prof. 
UŚ, który podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla rozwoju tematyki prawa konsumenckiego 
z punktu widzenia teorii i praktyki. 

Po powitaniu gości prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek z Uniwersytetu Śląskiego otworzył 
pierwszą sesję. Jako pierwszy głos zabrał Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, który dokonał przeglądu rozwiązań stosowanych przez UOKiK w zakresie doty-
czącym ochrony zbiorowych interesów konsumentów w praktyce. Podkreślił, że aktualnie pod-
stawowym celem UOKiK jest stworzenie możliwości nałożenia takich kar, aby nie było opłacalne 
łamanie prawa konsumenckiego. Wskazał, że obniżenie kar fi nansowych z jednej strony wpływa 
na politykę nakładania kar w postępowaniach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów 
konsumentów, z drugiej zaś – przesłankę do poszukiwania innych instrumentów, mających na 
celu trwałe eliminowanie zjawisk antykonsumenckich. Taką metodą jest stosowana przez UOKiK 
rekompensata publiczna. Nie tylko spełnia ona funkcję represyjną, wymaga bowiem od przedsię-
biorcy poniesienia kosztów, lecz także powoduje, że konsumenci uzyskują bezpośrednie korzyści 
wypływające z decyzji Urzędu.

Kolejny referat został wygłoszony przez dr hab. Macieja Szpunara, prof. UŚ, Rzecznika 
Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dokonał analizy Karty Praw 
Podstawowych. Wskazał on, że dokument ten jest prawnie wiążącym instrumentem państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, mającym na celu podkreślenie roli praw podstawowych, do których 
zgodnie z art. 38 Karty należy zaliczyć m.in. prawa konsumentów. 

Następnym prelegentem była prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta ze Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego, która przedstawiła prezentację na temat: „Suplementy diety – potrzeb-
ne, czy nie?”, pozwalającą innym środowiskom naukowym, w szczególności prawnikom, dostrzec 
różnicę pomiędzy suplementami diety a lekami na receptę oraz lekami wydawanymi bez recepty. 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 3(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

144 Monika Michońska, Marta Pasieka, Sylwia Zemła           IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa…

Wystąpienie Pani Profesor wzbudziło duże zainteresowanie zgromadzonej publiczności, dając 
wstęp do dalszej dyskusji.

Prof. dr hab. Fryderyk Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabrück 
w Niemczech wyraził wątpliwość czy pojęcie „konsumenta” ma przyszłość w polskim prawie cywil-
nym oraz skierował do słuchaczy pytanie retoryczne, czy pojęcie to nie jest nadużywane, będąc 
wyłącznie przejawem chwilowej fascynacji. 

Jako ostatnia w pierwszej sesji wypowiedziała się dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska 
z Uniwersytetu w Osnabrück w Niemczech. Poruszyła ona tematykę umów o kredyty frankowe 
w orzecznictwie, reprezentując stanowisko prokonsumenckie. Prelegentka zwróciła uwagę, że 
problematyka ta jest niezwykle aktualna i istotna dla wielu konsumentów, co wynika z faktu ma-
sowego zawierania przez nich umów kredytowych we frankach.

Kolejnym punktem programu konferencji był pierwszy panel dyskusyjny, w którym głos za-
brali: prof. UŚ dr hab. Leszek Ogiegło z Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. n. farm. Paweł Olczyk, 
Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Członek Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach, Michał Czarnogórski, Naczelnik Wydziału 
Oceny Dokumentacji Farmakologiczno-Toksykologicznej i Biorównoważności, Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorz Zagórny, Członek 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, dr Anna Olender z Prywatnego Szpitala Chirurgii Plastycznej 
oraz Barbara Jędryczko, Radca prawny w Śląskiej Izbie Aptekarskiej. Panel dyskusyjny poruszał 
tematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia konsumenta w obliczu zakupów leków bez recepty 
i suplementów. Padło wiele propozycji rozwiązania problemu nabywania przez pacjentów środków 
nieweryfi kowanych przez lekarzy, przyjmowanych w ilościach nieadekwatnych do potrzeb zdro-
wotnych pacjenta, pochodzących często z niewiadomych źródeł. Debata obejmowała tematykę 
podmiotów farmaceutycznych działających na polskim rynku. Negowane były wszelkie metody 
marketingowe dotyczące promowania środków farmaceutycznych, zastępników, substytutów leków 
zalecanych przez lekarzy. Prelegenci wskazywali, że mimo, iż zastępniki leków powinny składem 
odpowiadać lekarstwom przepisanym przez lekarza, to jednak sposób ich produkcji, skład czy 
inne właściwości mogą nieco od nich odbiegać. Dyskusja dotyczyła także kwestii osób sprzeda-
jących leki w aptekach i ich odpowiedzialności za wydawane produkty. Ponadto podkreślana była 
problematyka zwrotu leków, zwłaszcza zakupionych przez Internet, z naciskiem na fakt, że nie jest 
możliwa weryfi kacja sposobu przechowywania leku u konsumenta, który następnie trafi a do obrotu.

Drugi panel dyskusyjny dotyczył prawa do informacji i edukacji, w którym wypowiedzieli się: dr hab. 
Dariusz Szostek, prof. UO z Uniwersytetu Opolskiego, Edyta Głogowska-Koziel, Kierownik ds. Projektów 
Play Sp. z o.o., Łukasz Wroński, Dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów UOKIK, 
Jacek Łęski, Dziennikarz TVP, Robert Damski, Komornik Sądowy, Członek Zespołu Ekspertów 
ds. Alimentów przy Rzecznikach Praw Dziecka i Praw Obywatelskich oraz Agnieszka Szczepanik, 
Kierownik Projektu Kapitalni.org. Paneliści dyskutowali na temat konieczności uproszczenia przekazu 
informacji, czytelności pism przesyłanych klientom oraz umów zawieranych pomiędzy przedsiębior-
cą a konsumentem. Podkreślano dążenie do rozwoju w zakresie precyzji i łatwości w ich percepcji 
przez konsumentów o różnym wykształceniu. W debacie przedstawiono postępy niektórych przed-
siębiorców, starających się sprostać oczekiwaniom przeciętnego konsumenta oraz wskazano, że 
fakt podniesienia jakości ich usług nie przesądza o zakończeniu procesu modernizacji. Uproszczenie 
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przekazu nie wpływa jednak na uszczuplenie informacji, które są przekazywane konsumentowi, 
albowiem przedsiębiorcy dbają, by konsument był należycie poinformowany o warunkach umów 
i innych istotnych kwestiach, jednakże w odmienny sposób, np. w formie czytelnych załączników 
do umów, zamiast ciągłego tekstu zapisanego niewielką czcionką, jednocześnie spełniając w ten 
sposób wymagania stawiane im przez UOKIK oraz oczekiwania klienteli. Goście zwrócili uwagę na 
innowacyjny sposób przekazu informacji zaoferowany przez Agnieszkę Szczepanik, przedstawi-
cielkę platformy Kapitalni.org, która zaprezentowała trójstopniowy model uzyskiwania i pogłębiania 
wiedzy fi nansowej osób w różnym wieku, składający się z testu osobowości, doboru indywidualnej 
ścieżki edukacji oraz sprawdzenia swojej wiedzy w formie gry komputerowej.

Na koniec pierwszego dnia konferencji młodzi naukowcy mieli możliwość przedstawienia 
swoich poglądów w czterech równocześnie odbywających się panelach dyskusyjnych. Dotyczyły 
one następujących zagadnień: prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawo do ochrony 
interesów ekonomicznych, prawo do ochrony interesów ekonomicznych – usługi fi nansowe i ubez-
pieczeniowe oraz prawo do efektywnego systemu dochodzenia roszczeń. Zgromadzeni goście 
mogli dokonać wyboru panelu dyskusyjnego, którego tematyka ich najbardziej zainteresowała.

Drugiego dnia konferencji jako pierwszy swój referat, dotyczący propozycji kodeksowej ochrony 
polskiego konsumenta usług bankowych, wygłosił dr. hab Lesław Góral, prof. UŁ z Uniwersytetu 
Łódzkiego, który za punkt odniesienia przyjął francuski kodeks konsumenta. Profesor zwrócił 
uwagę na rozproszenie przepisów konsumenckich oraz przedstawił propozycje de lege ferenda 
utworzenia takiego kodeksu na gruncie prawa polskiego. Kodeks miałby ułatwić konsumentom 
zaznajomienie się ze swoimi prawami, co wzmocniłoby ochronę ich praw i sprzyjałoby spójności 
prawa konsumenckiego. Pomimo że kodeks pozwoliłby usystematyzować i dookreślić pozycję 
konsumenta w świetle prawa konsumenckiego, to jednak na płaszczyźnie prawa polskiego mo-
głoby to prowadzić do różnych problemów, m.in.: z określeniem jego struktury oraz ustaleniem 
czy kodeks ten byłby prawem pierwotnym czy wtórnym. 

Kolejną prelegentką była dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk z Uniwersytetu w Osnabrück 
w Niemczech oraz z Akademii Leona Koźmińskiego, która przedstawiła referat pt. „Informacja 
konsumenta w dobie e-services”. Podkreśliła ona, że konsument e-services chce łatwo oraz 
szybko dokonać transakcji i z założenia działa z większym zaufaniem, niż na rynku tradycyjnym. 
Informacja w dobie e-services powinna być dostosowana do percepcji konsumenta wymagającego 
szczególnej ochrony. Niezwykle istotna jest przejrzystość i czytelność informacji, które docierają 
do takiego konsumenta. W wystąpieniu zostały poruszone kwestie nierzetelnych informacji, ich 
braku, a także jakości i zakresu.

Na temat informacji w prawie ubezpieczeń gospodarczych wypowiedział się dr hab. Mariusz 
Fras z Uniwersytetu Śląskiego. Przemawiający wskazał, że w polskim systemie prawnym brakuje 
klauzuli dbałości o swoje interesy i zaproponował wprowadzenie w polskim porządku prawnym 
wzorca „rozsądnej osoby”. Obecnie zbyt dużą odpowiedzialność przerzuca się na przedsiębiorcę, 
natomiast konsumenta oducza się rozsądnego myślenia, zaś w rzeczywistości nie chodzi przecież 
o to, aby ochrona konsumenta pozbawiała go samodzielnego myślenia i nadmierne chroniła na 
wzór systemu amerykańskiego.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Volodymyr Kossak z Państwowego Uniwersytetu im. 
Ivana Franki we Lwowie na Ukrainie, który przedstawił problematykę praw konsumentów w teorii 
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i praktyce. Zwrócił uwagę na konieczność podniesienia standardów ochrony konsumenta, w szcze-
gólności ze względu na wysoką nieefektywność ochrony konsumenta w praktyce.

Dr Paweł Sikora z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, w swoim imieniu oraz w imieniu prof. dr Arkadiusza Wudarskiego, 
przedstawił wybrane zagadnienia z zakresu ochrony konsumenta w umowie ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w prawie polskim i niemieckim. 
Prelegent podkreślił istotę tej problematyki, albowiem obejmuje ona wszystkich użytkowników 
pojazdów mechanicznych w zakresie korzystania z ubezpieczenia OC.

W dalszej kolejności, Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. wska-
zał pozycję konsumenta na rynku prądu i gazu. Jego wypowiedź nawiązywała do świadczonych 
przez Tauron usług w tym zakresie oraz ich ciągłego rozwoju, dążenia do dostosowywania działań 
przedsiębiorstwa do potrzeb społeczeństwa.

Następnie rozpoczął się panel dyskusyjny, w którym głos zabrali: dr hab. Edyta Rutkowska-
Tomaszewska z Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu 
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Monika Zakrzewska, Prezes Fundacji 
Rozwoju Rynku Finansowego. Referenci zwrócili uwagę, że ochrona interesów ekonomicznych 
konsumenta w praktyce jest nieefektywna. Aby udało się zapewnić prawdziwą, nieiluzoryczną 
ochronę, potrzebna jest współpraca podmiotów chroniących interesy ekonomiczne konsumenta. 
Z powodu braku odpowiedniej edukacji nie ma przesłanek do przerzucenia całkowitej odpowie-
dzialności za swoje interesy ekonomiczne na konsumenta. Podjęta została także dyskusja na 
temat adekwatności i odpowiedniości na rynku usług konsumenckich, wskazując że część z nich 
jest niedostosowana do rzeczywistych potrzeb konsumentów. 

Kolejny panel dyskusyjny dotyczył problematyki prawa do efektywnego systemu dochodzenia 
roszczeń, w którym wzięli udział: prof. UŚ dr hab. Katarzyna Grzybczyk z Uniwersytetu Śląskiego, 
radca prawny Jarosław Sroczyński, Partner w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński, Prokurator 
Prokuratury Okręgowej w Katowicach Ewa Kraska, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Aleksandra Janas, Komornik Sądowy oraz członek Krajowej Rady Komorniczej Mieczysław Kurz 
oraz radca prawny Małgorzata Gryber z Komisji Nadzoru Finansowego. W pierwszej kolejności 
poruszono kwestię mediacji jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów konsumenckich. 
Problemem jest fakt, że większość mediatorów to psychologowie i socjologowie, którzy mogą 
prowadzić mediację np. w sprawach rodzinnych, natomiast w sprawach gospodarczych i konsu-
menckich powinni nimi być prawnicy, aby być efektywnymi i stwarzać możliwość zawarcia ugody. 
Debata toczyła się również na temat wejścia w życie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o poza-
sądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823). Prawa konsumentów 
zostały przedstawione z punktu widzenia prokuratury jako instytucji mającej za nadrzędny cel 
ochronę praworządności, a także z perspektywy wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej, 
w której za konsumentów należy uznać zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Położono również 
nacisk na funkcję elektronicznego zajęcia rachunku bankowego. Powyższe rozważania poprze-
dziły debatę, w której starano się odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje z pieniędzmi klientów 
w przypadku ogłoszenia upadłości banku czy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 

W ostatnim panelu dyskusyjnym, dotyczącym praw do zrzeszania się i reprezentacji, głos 
zabrali: dr hab. Mariusz Jagielski z Uniwersytetu Śląskiego, Andrzej Roter, Prezes Zarządu 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 3(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

147 Monika Michońska, Marta Pasieka, Sylwia Zemła           IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa…

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Magdalena Matuszewska, Dyrektor Obsługi 
w Kanałach Bezpośrednich w Orange Polska oraz radca prawny Marek Radwański, Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów w Poznaniu. W ramach panelu omawiano, w jaki sposób w Konstytucji 
została ujęta pozycja konsumenta, komentowano art. 58 Konstytucji w odniesieniu do art. 76. 
Reprezentantka Orange Polska przedstawiła podejmowane przez to przedsiębiorstwo działania 
mające na celu indywidualne podejście do konsumenta oraz usprawnienie i ułatwienie komuni-
kacji z klientami.

Podsumowania konferencji dokonała dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ. Zaznaczyła, iż tra-
dycja związana z organizowaniem konferencji konsumenckiej zakorzeniła się już w świadomości 
naukowców specjalizujących się w prawie konsumenckim, zapraszając jednocześnie na kolejną, 
V konferencję, dotyczącą tematyki praw konsumentów, która odbędzie się najprawdopodobniej 
w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.
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Consumer, web surfer, passenger, patient (from the Volume Editor)

Articles

Agnieszka Kubiak-Cyrul: Standard contract terms in consumer contracts concluded online 
from the perspective of EU Law and the case law of CJEU
Table of contents:
I. Introduction
II. Standard contract terms in an electronic form in the light of EU law
III. Providing standard contract terms through a hyperlink in the case law of CJEU
IV. Providing standard contract terms via a website in the case law of CJEU
V. Summary
Summary: Almost all online consumer contracts are concluded using standard contract terms 
and model adhesion contracts. Conclusion of contracts using standard contract terms requires, 
however, respect for existing regulations aimed at protecting the weaker participants of electronic 
commerce, that is, consumers. The aim of this study is to present the problem of using a standardized 
template in consumer e-commerce in the context of the existing legal obligation place on the 
trader to provide the consumer with proper information. If required information was not provided 
before concluding a contract, the trader is obliged to confi rm its content on a durable medium. 
This issue will be discussed from the perspective of EU law and the case law of the Court of 
Justice. The analysis will include, in particular, a detailed examination of the admissibility of the 
click-wrapping technique as well as a website acting as a durable medium within the scope of EU 
consumer law.
Key words: standard contract terms; durable medium; website; click wrapping; hyperlink; consumer; 
information requirements.
JEL: K12, K15, K24

Jan Marek Szczygieł, Durable medium in consumer trade
Table of contents:
I. Introduction
II. Concept and characteristics of a durable medium in consumer trade
III. Types of durable mediums
 1. E-mail and internal post banks
 2. SMS and MMS
 3. Website
IV. Effects of a failure to provide information on a durable medium
V. Conclusion
Summary: The article presents selected issues relating to the responsibilities of entrepreneurs to 
provide consumers with specifi c information about their durable medium. Not only is the discussion 
focused on the defi nition of a durable medium and its characteristics, but it also indicates the types 
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of materials and tools that may be recognised as permanent durable media, and as such be used 
in the modern consumer transactions.
Key words: consumer; the right to information; durable medium.
JEL: K15

Iga Małobęcka, Consumer protection in the internet – the case of free services offered by 
internet platforms 
Table of contents:
I. Introduction
II. Legal methods of consumer protection against the practices of internet platforms 
 1. Consumer protection law
 2. Data protection law
 3. Competition law 
III. Need for a holistic approach to violations of consumer rights by internet platforms 
IV. Summary
Summary: Global internet platforms, such as Google, Facebook, Amazon or Linkedin, increasingly 
offer consumers free of charge services. Such services, however, are only seemingly free – 
consumers pay for their use with their own data. The problem with such seemingly free services 
lies, inter alia, in the lack of reliable and complete information about all elements of the agreement. 
Hence, consumers are being misled as to the actual remuneration for such services, as well as 
further use of their data by the internet platforms and other entities. This article analyzes possible 
ways of a legal classifi cation of such practices of internet platforms, and legal methods of consumer 
protection against such practices. It indicates possible legal solutions available under Polish law, 
including consumer protection law, data protection law and competition law. It also proposes 
a change to the current approach to the practices of internet platforms and presents an alternative 
solution based on the cooperation of national and EU agencies and institutions.
Key words: internet platforms; data; information obligations; consumer protection law; data 
protection law; competition law. 
JEL: K20, K21, K24, K42

Dorota Ambrożuk, On the choice of the way of seeking compensation by air passengers 
pursuant to Regulation No 261/2004
Table of contents:
I. Introductory remarks
II. Competences of common courts and the President of the Civil Aviation Authority
III. Possibility to choose the way of seeking compensation resulting from the resolution of the 

Polish Supreme Court
IV. Consequences of the possibility to choose the way of seeking compensation
V. Direction of future legislative amendments
Summary: The aim of this article is to present issues concerning the choice of how air passengers 
are able to seek compensation referred to in Article 7 of Regulation No 261/2004, in the light of 
Article 12 and 16 of the said Regulation. The resolution of the Polish Supreme Court of 7 February 
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2014 is discussed. The author points out to problems arising from the position taken by the Supreme 
Court, which allows passengers to seek compensation before common courts as well as before 
the President of the Civil Aviation Authority. These problems are mainly due to the division of 
competences which exists in Polish law between judicial and administrative authorities. Therefore, 
civil and administrative procedures do not regulate a situation where the competence to decide 
on specifi c matters has been entrusted both to common courts and to administrative bodies. The 
author attempts to assess the solution adopted in Polish law, in particular with regard to the CJEU 
judgement of 17 March 2016 in joined cases C-145/15 and C-146/15.
Key words: alternative jurisdiction, seeking compensation, passenger, compensation in accordance 
with the Article 7 of Regulation No 261/2004, President of the Civil Aviation Authority
JEL: K12

Daniel Dąbrowski, The rights of passengers to withdraw from the carriage contract and to 
one-sidedly modify such contract 
Table of content:
I. Introduction
II. Scope of the application of rules granting passengers the right to withdraw from the contract 

and to modify it 
III. Rules governing the exercise by passengers of their right
IV. Carriage fee in case of withdrawal from the contract
VI. Legal nature of rules granting passengers the rights to withdraw from the contract or to 

modify it 
VII. Conclusions
Summary: The article discusses the right of passengers, granted to them by the Transport Law Act 
and the Maritime Code, to withdraw from the carriage contract without giving a reason, as well as 
their right provided only in the Transport Law Act, to one-sidedly modify the carriage contract. The 
author presents the essence and the scope of these rights, pointing out that they are applicable 
also in relation to those carriage contracts, which are subject to EU rules concerning the protection 
of passenger rights as well as the CIV convention. The author formulates also certain de lege 
ferenda proposals in relation to some doubts concerning the interpretation of the provisions which 
confer the discussed rights.
Key words: transport; passenger rights; carriage contract of persons; withdrawal from the carriage 
contract; modifi cation of the carriage contract; transport law
JEL: K12

Agata Sobusiak, Rights of bus and coach transport passengers as a condition of the 
development of transport in the EU
Table of contents:
I. Introduction
II. Characteristics of bus and coach transport in the EU
III. Consumers, passengers, travellers
IV. Rights of passengers in bus and coach transport
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 1. Purpose and scope of the application of Regulation No 181/2011
 2. Rights of passengers with respect to distances of less than 250 km 
 3. Rights of passengers with respect to long-distance services exceeding 250 km
V. Transport as an essential element for the functioning of modern economies – the concept of 

sustainable development of transport in the EU
VI. Conclusions
Summary: The article presents the main features of Regulation No 181/2011 of 16 February 2011 
concerning the rights of passengers in bus and coach transport. The author analyzes passenger 
rights provided by this act in the context of the idea of the development of sustainable transport in 
the EU. The article presents the characteristics of coach and bus transport and indicates factors 
which shape its development.
Key words: Bus and coach transport; sustainable transport; passenger; passengers’ rights; 
JEL: K39

Legislation and Case Law Review 

Małgorzata Ganczar, Marcin Szewczak, The patient as the consumer of healthcare services 
– chosen legal aspects
Table of contents:
I. Introduction 
II. Characteristics of the healthcare services market
III. Patient protection as consumers on the grounds of current regulations
IV. Exclusion from the law on consumer rights for agreements on healthcare services 
V. Patient’s rights to information and information duties to consumers
VI. Consumer protection in the sale of medical devices (medical products)
VII. Conclusions
Summary: The main aim of this article is to analyse key issues concerning patient rights in their 
capacity as consumers. The healthcare services market has been subject to dynamic development 
in recent years. For that reason, it is very important to be open to new forms of risk. The present 
situation in the healthcare services market is important, because a consumer able to clearly 
identify the character of the these services, will be able to protect his rights. Summing up, there is 
no doubt that the relation between consumer and patient are quite complicated, but on the other 
side, very important from the legal point of view.
Key words: consumer, patient, health services, 
JEL: K10, K15

Monika Przybylska, Rights of the prosumer in the electricity market
Table of contents:
I. Introduction
II. Legal basics for electricity generation in micro-installations
III. Prosumer-producer on the electricity market    
 1. Legal status of the prosumer-producer on the electricity market
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 2. Rights of the prosumer-producer on the electricity market
IV. Prosumer-consumer on the electricity market 
 1. Legal status of the prosumer-consumer on the electricity market
 2. Rights of the prosumer-consumer on the electricity market
V. Conclusion
Summary: This article refers to the legal status of a prosumer as a participant of the electricity 
market or, more precisely, to an entity to which the legislator has granted the right to produce 
electricity from renewable energy sources in micro-installations. The considerations presented in 
this article are twofold, and thus coherent with the economic and legal concept of a prosumer in 
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