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O aktualnych problemach i wyzwaniach ochrony konsumenta 
na rynku usług finansowych słów kilka

(od redaktora prowadzącego)

Oddajemy do Państwa rąk siódmy w tym roku numer iKAR-a, a jednocześnie drugi numer 
konsumencki poświęcony w całości ochronie konsumenta na rynku finansowym. Zawiera on 
dziewięć artykułów naukowych oraz recenzję książki pt. „Ochrona nieprofesjonalnego uczestnika 
rynku finansowego”1.

W numerze poruszone zostały problemy ochrony konsumenta na rynku usług finansowych 
w kontekście aktualnych zjawisk i problemów związanych z zastosowaniem w obrocie konsu-
menckim nowych technologii (FinTech) oraz z pandemią COVD-19, choć nie tylko. Nie zabrakło 
w nim również innych opracowań dotyczących bieżących zjawisk i problemów zarówno tych 
ogólnej natury, jak i szczegółowych wynikających ze stosowania przepisów prawa ochrony 
konsumenta usług finansowych, stanowiącego istotną część prawa rynku finansowego (konsu-
menckiego prawa rynku finansowego) (Rutkowska-Tomaszewska, 2020c) i ich egzekwowania, 
a także sprawowania skutecznego nadzoru nad praktykami rynkowymi instytucji finansowych 
wobec konsumentów, zmierzających do przeciwdziałania wszelkim nadużyciom na tym ryn-
ku (m.in.  missellingowi, praktykom wprowadzającym w błąd, stosowaniu klauzul abuzywnych  
w umowach o usługi finansowe). 

Kryzys na rynku finansowym i jego skutki spowodowały, że ochrona konsumentów stała się 
istotnym problemem i wyzwaniem w wymiarach tak regulacyjnym, jak i praktycznym dla wielu 
podmiotów – dla ustawodawcy unijnego, krajowego, organów ochrony rynku i konsumenta na 
nim, samych instytucji finansowych i w końcu dla konsumentów także. Oznaczał on konieczność 
zrewidowania dotychczasowych mechanizmów ochronnych i potrzebę podjęcia działań zmie-
rzających do egzekwowania przepisów prawa ochrony konsumenta usług finansowych, a także 
zapewnienia efektywnej i skutecznej ochrony (Monkiewicz i Rutkowska-Tomaszewska, 2019; 
por. także Frączek i Mitręga-Niestrój, 2015; Monkiewicz i Monkiewicz, 2015), poprzez rozszerze-
nie jej prawnych instrumentów w wymiarach podmiotowym i przedmiotowym, z uwagi na spe-
cyfikę tych usług, a także ryzyko i zagrożenia z nim związane, a szczególnie ryzyko poniesienia 
znacznych strat finansowych oraz zawarcia umowy, która jest nieadekwatna do potrzeb klientów 
(Rutkowska-Tomaszewska, 2016; Rutkowska-Tomaszewska, 2019b; Rutkowska-Tomaszewska, 
2020). W rzeczywistości pokryzysowej, naznaczonej obniżeniem poziomu zaufania i wartości 
etycznych (Rutkowska-Tomaszewska, 2018), ujawniono bowiem wiele zagrożeń dla interesów 
konsumentów usług finansowych, związanych także z oferowaniem produktów skomplikowanych, 
hybrydowych, o niejednorodnym charakterze, strukturyzowanych (ubezpieczeniowe produkty in-
westycyjne, lokaty strukturyzowane, polisolokaty, detaliczne produkty zbiorowego inwestowania, 
kredyty denominowane i indeksowane do waluty), które okazywały się „niebezpiecznymi produktami 

1 Planowane w nim opracowanie w formie przeglądu decyzji Prezesa UOKIK wydanych w latach 2020–2021 w sprawach antykonsumenckich praktyk 
rynkowych dotyczących usług finansowych, będzie opublikowane w jednym z numerów iKAR-a w 2022 r.
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finansowymi”, niejednokrotnie „wymykającymi się” spod reżimu ochronnego wynikającego z do-
tychczasowych regulacji (Rutkowska-Tomaszewska, 2016). 

Rzeczywistość pokryzysowa wymusiła zatem konieczność nowego podejścia do ochrony 
konsumenta, będącego najsłabszym uczestnikiem rynku, zapewnienia mu skutecznej ochro-
ny na polu zarówno prywatnym (indywidualnym), jak i publicznym oraz stabilnego i bezpiecz-
nego funkcjonowania systemu finansowego i jego infrastruktury. Wciąż trwają poszukiwania 
na poziomach regulacyjnym i praktycznym efektywnych, a nade wszystko realnych mechani-
zmów ochrony konsumentów usług finansowych przed wszelkiego rodzaju nadużyciami, także 
związanymi z naruszeniem obowiązków informacyjnych (Rutkowska-Tomaszewska, 2020a). 
Jedynie dobrze poinformowany, świadomy swojej sytuacji ekonomicznej, prawnej i gospo-
darczej oraz wynikających z nich możliwości klient może podejmować racjonalne decyzje 
gospodarcze (Czechowska i Zatoń, 2018; Rutkowska-Tomaszewska, 2016). W rzeczywisto-
ści jednak tak nie jest, stąd konieczne są dodatkowe działania różnych podmiotów, w tym 
samych konsumentów i instytucji finansowych, by ochrona konsumentów była coraz bardziej  
skuteczna i realna.

Dlatego też, po kryzysie finansowym regulacja prawna ochrony konsumenta na rynku usług 
finansowych stawała się coraz ważniejsza oraz ulegała znacznemu rozbudowywaniu i rozszerza-
niu (w sensie podmiotowym i przedmiotowym) o nowe sposoby, mechanizmy prawne i instytucje. 
Ze względu na skalę nadużyć instytucji finansowych wobec konsumentów (zob. DKN, 2019), jej 
poziom realny okazał się niewystarczający, dlatego wciąż trwają poszukiwania najbardziej optymal-
nego rozwiązania, o czym świadczą także podlegające dynamicznym zmianom regulacje unijne2. 

Problematyka ta stała się również zauważalna i istotna w kontekście zadań i działań or-
ganów nadzoru nad rynkiem finansowym, w tym także unijnych, i możliwych form ich inter-
wencji w celu zapewnienia ochrony zarówno konsumentom, jak i rynkowi (w tym europejskich 
organów nadzoru mikro- i makrostrożnościowego) (szerzej: Fedorowicz, 2019; Rutkowska-
Tomaszewska, 2019a). Ochrona i bezpieczeństwo konsumenta na rynku finansowym wyma-
gają rozpatrywania ich w kontekście bezpieczeństwa tego rynku, natomiast w ramach nadzoru 
nad rynkiem finansowym musi zostać ujęty nadzór nie tylko nad instytucjami finansowymi, lecz 
także nad praktykami rynkowymi instytucji finansowych wobec konsumentów (Rutkowska-
Tomaszewska, 2019a; Rutkowska-Tomaszewska i Choptiany, 2020). Nieprawidłowo konstru-
owane i ryzykowne produkty finansowe, ale przede wszystkim różnego rodzaju nadużycia 
instytucji finansowych wobec konsumentów i ich skala mogą generować ryzyko systemowe, 
a przez to wpływać na zachwianie stabilności finansowej na rynku (Rutkowska-Tomaszewska, 
2019a). Powoduje to konieczność zwiększania aktywności organów nadzoru nad rynkiem fi-
nansowym i praktykami rynkowymi w różnych wymiarach – regulacyjnym (rozszerzając zakres 
podmiotowy i przedmiotowy nadzoru) i faktycznym, także poprzez włączenie organów ochrony 

2 Przykładowo, można tu wskazać akty prawa unijnego, które mają w większości swoje odpowiedniki w ustawodawstwie krajowym implementującym 
je. Chodzi to zwłaszcza o akty prawne, a mianowicie: dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsu-
menckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) 
nr 1093/2010 (Dz.U. UE L 60 z 28.2.2014, str. 34–85); dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie 
dystrybucji ubezpieczeń (Dz. Urz. UE L 26 z 02.02.2016, s. 19); dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (wersja przekształcona) (Dz.U.UE.L.2014.173.349 
z dnia 2014.06.12); dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku 
wewnętrznego (Dz.U. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35–127); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 
2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz. Urz. UE L 352/1).
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konsumenta usług finansowych (Rzecznika Finansowego3 i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów4) w prace organów nadzoru makrostrożnościowego na szczeblu krajowym (Komitet 
Stabilności Finansowej5), podobnie jak ma to miejsce na szczeblu unijnych organów nadzoru 
nad rynkiem finansowym (mikro- i makroostrożnościowego). Wzmocnienie i zsynchronizowanie 
ochrony konsumenta na rynku usług finansowych w wymiarze instytucjonalnym, zacieśnienie 
form współpracy poszczególnych instytucji publicznych funkcjonujących w ramach sieci bezpie-
czeństwa rynku finansowego i klienta instytucji finansowych oraz wzbogacenie kompetencyjne 
poprzez rozszerzenie instrumentarium prawnego ich oddziaływania na nadzorowane instytucje 
finansowe i ich praktyki rynkowe wydaje się nieuniknione, by skutecznie egzekwować prawo 
ochrony konsumenta na rynku finansowym (Rutkowska-Tomaszewska, 2019a). Z uwagi na do-
strzeżone w rzeczywistości pokryzysowej, na poziomie unijnym i krajowym, zależności pomiędzy 
aktywnościami instytucji finansowych i ich klientów oraz ich potencjalnym wpływem na genero-
wanie ryzyka systemowego, ochrona konsumenta na rynku finansowym zyskuje zatem wymiar 
mikro- i makronadzorczy (unijny i krajowy). Tym samym materia o charakterze prywatnoprawnym 
dotycząca relacji umownych między instytucjami i ich klientami wymaga „wsparcia” i uzupełnienia 
regulacjami publicznoprawnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przejrzystości, rzetelności 
i uczciwość na rynku konsumenckich produktów i usług finansowych oraz działania w najlepiej 
pojętym interesie konsumentów, gwarantującym odpowiedniość i adekwatność do ich potrzeb. 
Wymuszone jest to specyfiką usług finansowych oraz zagrożeń i rodzajów ryzyka, jakie one za 
sobą niosą (poniesienie znacznych strat finansowych, jak i zawarcie umowy nieadekwatnej do po-
trzeb konsumentów). Regulacja prawna usług świadczonych na rynku finansowym (prawo umów 
o świadczenie usług finansowych, zwłaszcza tych konsumenckich), wymusza wręcz ingerencję 
w swobodę umów w celu ochrony oraz prawidłowego i przejrzystego funkcjonowania tego rynku, 
z poszanowaniem praw i interesów jego uczestników. Zapewnienie ochrony konsumentom usług 
finansowych wymaga regulacji szczególnej, stanowiącej odstępstwo od dotychczasowych regula-
cji prywatnoprawnych, a nawet od ogólnych reguł ochrony konsumentów na rynku, co podkreśla 
dyrektywa 2011/836, a także implementująca jej postanowienia do porządku krajowego – ustawa 
o prawach konsumenta7.

Usługi finansowe charakteryzują się wyraźnie zwiększonym w stosunku do innych usług ryzy-
kiem, związanym zarówno z poniesieniem znacznych strat finansowych, jak i zawarciem umowy, 
często nieadekwatnej do potrzeb konsumentów. Jest to problematyka niezwykle aktualna i bardzo 
istotna dla uczciwego i rzetelnego kształtowania relacji między instytucją finansową a klientem bę-
dącym konsumentem. Specyfika usług finansowych i deficyt informacji o nich samych, jak i ryzy-
kach z nimi związanych powoduje konieczność szczególnej regulacji i działań zapewniających 
właściwy poziom ochrony konsumenta jako najsłabszego uczestnika rynku finansowego, a nawet 

3 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2279).
4 Jego kompetencje w zakresie publicznoprawnej ochrony konsumentów na rynku, w tym także na rynku finansowym reguluje ustawa z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2021, poz. 275 ze zm.). 
5 Funkcjonuje on na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzy-
sowym w systemie finansowym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 140). 
6 Dyrektywa 2011/83 – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 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 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 64), dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 
1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz. Urz. UE L 171 z 07.07.1999, z późn. zm.).
7 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020, poz. 287).
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uznania go za „konsumenta wrażliwego”, wymagającego szczególnej pieczy (Domurath, 2013; 
Rutkowska-Tomaszewska, 2016). 

Przepisy regulujące relacje umowne instytucji finansowych z konsumentami, ograniczające 
także cywilnoprawne mechanizmy kształtowania treści stosunków umownych, mają w istocie 
charakter publicznoprawny, co powoduje zjawisko publicyzacji prawa prywatnego (Helios, 2013; 
Zieliński, 2006), rodzące wiele sporów w odniesieniu do stosowania i interpretacji prawa ochrony 
konsumenta usług finansowych (Rutkowska-Tomaszewska, 2020c), przyczyniając się do nie-
zrozumienia jego istoty i specyfiki, a przez to także ograniczania skuteczności przewidywanych 
przez te regulacje prawne mechanizmów ochrony konsumenta usług finansowych (Rutkowska-
-Tomaszewska, 2020c).Regulacja prawna usług finansowych nie jest łatwa, a raczej skompliko-
wana i rozproszona (Rutkowska-Tomaszewska, 2015) oraz niejednorodna w swym charakterze 
prawnym, przez to często niezrozumiała i budząca wiele sporów interpretacyjnych (Rutkowska- 
-Tomaszewska, 2020c). Ustawy sektorowe8 z jednej strony mają charakter publicznoprawny, gdyż 
wskazują rodzaj usług podlegających reglamentacji prawnej i nadzorowi publicznemu, z drugiej 
zaś – zawierają rozbudowaną regulację prywatnoprawną dotyczącą stosunków umownych, praw 
i obowiązków stron umów o usługi finansowe, ze względu na potrzebę ochrony klienta, a szcze-
gólnie konsumenta. Dodatkowo mechanizmy ochrony konsumenta usług finansowych zawarte 
są w tzw. ustawach konsumenckich9 dotyczących poszczególnych typów usług finansowych10. 

Kryzys finansowy i jego skutki oraz podejmowane działania zmierzające do ich usunięcia, 
dowiodły, że sektor usług finansowych wymaga dużej aktywności i troski ze strony państwa i in-
nych instytucji wyspecjalizowanych i właściwych jedynie dla tego rynku (szerzej: Lipowicz, 2015), 
a to oznacza także konieczność dokonania zmian w dotychczasowym modelu świadczenia usług 
finansowych i roli obu stron, a przede wszystkim podejścia do klienta i jego ochrony przez same 
instytucje finansowe w celu eliminowania ryzyka braku zgodności z dynamicznie wrastającymi re-
gulacjami ochronnymi (prawem ochrony konsumenta usług finansowych) Postępująca globalizacja, 
rozwój i innowacje, procesy ekonomizacji, cyfryzacji i „finansjalizacji” życia, nowe technologie, jako 
aktualne problemy związane współcześnie z funkcjonowaniem rynku finansowego i zachodzących 
zjawisk społeczno-gospodarczych, mają także ogromny wpływ na proces tworzenia i stosowania 
regulującego go prawa rynku finansowego (Nieborak, 2016; Rutkowska-Tomaszewska, 2016), 
w tym także wyodrębnianego w jego ramach prawa ochrony konsumenta (a nawet szerzej klienta) 
usług finansowych (Rutkowska-Tomaszewska, 2020c).

Prezentowany numer IKAR-a porusza także problematykę wykorzystywania nowych techno-
logii na rynku finansowym w aspekcie prawnym, w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Analizie 
poddane zostały najważniejsze i wybrane problemy związane z obecnością nowych technologii na 
rynku finansowym, zagrożenia i nadużycia wynikające z ich wykorzystywania (m.in. w odniesieniu 

8 Ustawy regulujące podejmowanie i prowadzenie działalności przez poszczególne rodzaje instytucji finansowych, np. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1896), jako szczególną ustawę dotyczącą działalności banków oraz odpowiednio ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1907), dotyczącą działalności instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego; ustawę z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. 2021, poz. 328), dotyczącą działalności firm inwestycyjnych; ustawę z dnia 11 września 
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1130), dotyczącą działalności instytucji ubezpieczeniowych.
9 Są to ustawy regulujące mechanizmy ochrony jedynie konsumenta. Ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa o kredycie hipotecznych, ustawa 
o prawach konsumenta w odniesieniu do usług finansowych na odległość. 
10 Chodzi o ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1083); ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecz-
nym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2020, poz. 1027); ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
(t.j. Dz.U. 2020, poz. 287) w odniesieniu do usług finansowych na odległość. 
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do kredytów konsumenckich, w tym także w kontekście projektowanych zmian unijnych regulacji 
oraz w zakresie przeprowadzania transakcji płatniczych i odpowiedzialności za nie). Sektor finan-
sowy jest największym użytkownikiem technologii cyfrowych stanowiących główną siłę napędową 
transformacji cyfrowej gospodarki i społeczeństwa. Zjawisko FinTech, oznaczające połączenie rynku 
usług finansowych ze światem technologii, znajdujące się na styku usług finansowych i jednolitego 
rynku cyfrowego, oznacza pojawianie się na nim nowych rodzajów usług finansowych (crowdfun-
ding, inwestowanie online, peer to peer lending) i podmiotów je oferujących lub dostarczających 
nowych technologii (Rutkowska-Tomaszewska, 2020b). Wzrost znaczenia i wykorzystania urządzeń 
mobilnych przyczynia się do zmiany sposobu komunikacji z klientem i jego preferencji w zakresie 
korzystania z usług finansowych (Rozkrut, 2017). FinTech, podobnie jak innowacje technologiczne 
w ogóle, są siłą napędową rozwoju sektora finansowego, oznacza jednak również występowanie 
wielu rodzajów ryzyka, zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, ochroną danych konsumentów 
i inwestorów oraz integralności rynku finansowego (Rutkowska-Tomaszewska, 2020b).

Choć obecność nowych technologii na rynku usług finansowych jest nieuchronna, wobec 
dynamicznego ich rozwoju i zastosowania, i może być korzystna, nie można zapominać o zwią-
zanych z nimi zagrożeniach. Najbardziej narażony na ryzyko nadużyć jest kanał online, w drugiej 
kolejności – kanał mobilny, same zaś nadużycia dotyczą przede wszystkim wyłudzeń kredytów 
i pożyczek – także w wyniku nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych konsumenta 
(kradzieży danych) przez osoby trzecie (tzw. fraudy), cyberataków oraz nieautoryzowanych trans-
akcji płatniczych dokonywanych najczęściej w wyniku działań hackerskich na rachunkach klientów 
(Rutkowska-Tomaszewska, 2020b; Wachnicka, 2019). 

„FinTech może stać się źródłem zwiększonego ryzyka rynku finansowego w różnych jego 
obszarach: kredytowym, rynkowym, płynności, operacyjnym i reputacyjnym, a nawet systemo-
wym” (Rutkowska-Tomaszewska, 2020b). Ryzyko operacyjne i cyberryzyko stanowią coraz więk-
sze zagrożenie dla stabilności rynku finansowego i podważają zaufanie do niego, co ma istotne 
znaczenie z punktu widzenia jego niezakłóconego funkcjonowania stanowiąc potężne wyzwanie 
dla całego sektora finansowego w kontekście bezpieczeństwa i integralności jednolitego rynku 
cyfrowych usług finansowych (cyberodporności operacyjnej sektora finansowego w UE i pań-
stwach członkowskich)11.

W numerze tym, przedstawiono także najważniejsze i niektóre regulacje mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony interesów konsumentów w wybranych obszarach rynku 
usług finansowych (zwłaszcza konsumenckich usług kredytowych, płatniczych i inwestycyjnych), 
ale także aktualne zjawiska i nadużycia na tym rynku, (jak m,in. misselling, wprowadzanie w błąd, 
stosowanie klauzul abuzywnych).

Siódmy numer konsumencki IKAR-a z 2021 r. uwzględniający tylko problemy ochrony konsu-
menta na rynku usług finansowych, prezentuje całe spektrum tych aktualnych problemów, które 

11 Z tych powodów na poziomie unijnym trwają prace nad odpowiednimiregulacjamiw tym zakresie – Proposal for a a regulation of the European 
Parliament and of the Council on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, 
(EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014, Brussels, 24.9.2020 COM(2020) 595 final 2020/0266 (COD https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52020PC0595&from=EN; Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on digital opera-
tional resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014, 
Committee on Economic and Monetary Affairs Billy Kelleher Source: European Union, 2021 – EP, 7 December 2021, https://euagenda.eu/news/627629; 
Document of Joint Committee of the European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA, ESMA – ESAs) of 9 February – JC 2021 07 – Legislative propo-
sal for a regulation on digital operational resilience for the financial sector https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/digital-finance-package
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zostały uporządkowane od tych, które poruszają zagadnienia natury ogólnej dotyczące ochrony 
konsumenta na rynku, do tych, które podnoszą kwestie bardziej szczegółowe. 

I tak o ochronie konsumentów z perspektywy unijnych organów nadzoru traktuje artykuł przy-
gotowany przez Magdalenę Fedorowicz. Autorka dokonuje w nim analizy standardu wzorca ochrony 
klienta na rynku finansowym, na podstawie aktów soft law EBA. Jest on wprawdzie wyznaczany 
przede wszystkim w aktach prawa rynku finansowego powszechnie obowiązującego, zarówno 
unijnego, jak i polskiego (rozporządzenia, dyrektywy, ustawy), ale uszczegóławiany i rozwijany 
także w aktach soft law EBA (wytyczne, zalecenia, opinie). Po kryzysie na rynku finansowym w ak-
tach prawnych stanowiących źródło prawa rynku finansowego akcent normatywny położony jest 
wprawdzie przez ustawodawców zarówno unijnego, jak i krajowych przede wszystkim na kwestie 
nadzorcze, niemniej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony nie tylko instytucji finansowych 
i rynku finansowego, lecz także sytuacji prawnej klienta rynku finansowego i przyjmowania takiej 
filozofii regulacyjnej, która najlepiej odzwierciedla jego interesy prawne na rynku finansowym. Jest 
to także efekt wymuszonej ostatnim kryzysem zmiany paradygmatu ochrony rynku finansowego 
i konsumenta (Rutkowska-Tomaszewska i Monkiewicz, 2019). Bezpieczeństwo rynku finanso-
wego nie może być traktowane odrębnie od bezpieczeństwa i ochrony konsumenta na nim jako 
najsłabszego jego uczestnika (Rutkowska-Tomaszewska, 2018), a nieuczciwe praktyki rynkowe 
instytucji finansowych wymierzone przeciwko jego interesom w zjawisku skali mogą także gene-
rować ryzyko systemowe (Rutkowska-Tomaszewska, 2020a; Rutkowska-Tomaszewska, 2019a) 
i tym samym mieć doniosłość dla nadzoru makroostrożnościowego.

W kolejnym artykule Paweł Czaplicki podejmuje problem missellingu na rynku finansowym 
w Polsce w kontekście obligacji emitowanych przez GetBack S.A. Zjawisko to polegające na 
oferowaniu i sprzedaży usług finansowych niedopasowanych do potrzeb konsumentów, zauwa-
żone zostało po kryzysie finansowym w wielu krajach. W Polsce zidentyfikowano je na: rynku 
ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. UFK), rynku kredytów 
hipotecznych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej przede wszystkim we fran-
kach szwajcarskich, rynku niebankowych kredytów konsumenckich (tzw. chwilówek), a także 
w analizowanym przez autora tego artykułu rynku obligacji. Misselling w dosłownym tłumaczeniu 
oznacza chybioną, nieczystą lub błędną sprzedaż usługi. Pomijając występujące w literaturze 
przedmiotu (szerzej: Sroczyński, 2016; Cichorska, 2017; Ganczar, 2016; Orlicka, 2015), różne 
sposoby określania tego pojęcia, wobec braku definicji legalnej (w prawie zarówno UE, jak i w pol-
skim), można uznać, że odniesieniu do usług finansowych będzie on polegał na proponowaniu 
zawarcia umów o nie, które nie są określonym konsumentom (pewnym ich grupom) potrzebne, 
a nawet są bezużyteczne i nie odpowiadają ich rzeczywistym potrzebom lub są niedopasowa-
ne do sytuacji osobistej, życiowej i finansowej, w jakiej się znajdują (Rutkowska-Tomaszewska, 
2020a). Misselling usług finansowych obejmuje zakres różnych działań (zaniechań) instytucji fi-
nansowych o charakterze marketingowym na etapie sprzedaży i samego proponowania produktu, 
których celem jest sprzedaż „za wszelką cenę” produktów finansowych bez względu czy są one 
potrzebne i przydatne konsumentowi. Oznaczać może także konstruowanie zbyt skomplikowa-
nych i ryzykownych, a przez to z góry nieodpowiednich, produktów oferowanych konsumentom, 
niezależnie od tego czy zostali oni wprowadzeni w błąd podczas ich oferowania i sprzedaży na 
etapie poprzedzającym zawarcie umowy (Rutkowska-Tomaszewska, 2020). 
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W polskim systemie prawnym ten nowy rodzaj praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsu-
mentów został określony w art. 24 w ust. 2 pkt 4 uokik12 wprowadzonym przez nowelizację ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów13. Wskazano w nim, że praktyka ta polega na „propono-
waniu konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsu-
mentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych 
konsumentów lub proponowaniu nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru”14. 

Zjawisko to jest niezwykle szkodliwe nie tylko dla samych konsumentów, lecz także dla całego rynku 
finansowego, godzi bowiem w podstawowe dobra, które powinny być na nim chronione, a zwłaszcza 
w zaufanie i bezpieczeństwo (Rutkowska-Tomaszewska, 2020a). Autor przedstawił w artykule cenne 
postulaty de lege ferenda w celu zwiększenia poziomu ochrony obligatariuszy przed missellingiem, 
w tym także w zakresie uszczelnienia regulacji prawnych dotyczących ochrony konsumentów na 
rynku obligacji poprzez nałożenie dodatkowych obowiązków na podmioty oferujące nabycie obligacji 
konsumentom oraz zaostrzenie kar za stosowanie nieuczciwych praktyk sprzedażowych.

Problematyce obecności nowych technologii na rynku usług płatniczych i odpowiedzialno-
ści za wykonanie transakcji płatniczej z podaniem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora 
na gruncie ustawy o usługach płatniczych poświęcony jest kolejny artykuł autorstwa Bartosza 
Wyżykowskiego. Autor bardzo wnikliwie zaprezentował niezwykle istotną dla prawidłowego 
przebiegu procesu wykonywania transakcji płatniczych, w tym także z udziałem użytkownika 
będącego konsumentem, problematykę zasad odpowiedzialności za wykonanie przez dostawcę 
(lub dostawców) usług płatniczych transakcji płatniczej i dochodzenia przez płatnika roszczeń 
o zwrot kwoty takiej transakcji wykonanej z podaniem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora. 
Swoją bardzo skrupulatną analizę przedmiotowego problemu przeprowadza na gruncie różnych 
regulacji prawnych (przede wszystkim na przepisach ustawy o usługach płatniczych15, znowelizo-
wanej w 2018 r. w związku z implementacją dyrektywy PSD 216 w sprawie usług płatniczych, ale 
także innych przepisów, w tym ustawy – Prawo bankowe17 i kodeksu cywilnego18), jak również 
bogatego orzecznictwa sądów polskich i niemieckich oraz TSUE. Omawiany problem dotyczy 
zazwyczaj takich sytuacji, gdy użytkownik, którym może być również konsument, inicjując trans-
akcję w zleceniu płatniczym, omyłkowo podaje nieprawidłowy unikatowy identyfikator i wyrazi tym 
samym zgodę na wykonanie autoryzowanej, a więc legalnej transakcji płatniczej. Autor analizuje 
także bardziej skomplikowane stany faktyczne w odniesieniu do przedmiotowej problematyki, gdy 
podmiana unikatowego identyfikatora następuje wskutek działania złośliwego oprogramowania, 
podszycia się przez przestępców pod docelowego odbiorcę transakcji i umyślnego wskazania 
płatnikowi numeru rachunku, z którego następnie środki zostaną wyprowadzone. Warto dodać, 
że w zakresie odpowiedzialności za przeprowadzanie transakcji płatniczych czy wprowadzonych 
prawnych mechanizmów ochrony użytkownika usług płatniczych, ustawa o usługach płatniczych 

12 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2021, poz. 275).
13 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 184).
14 Szerzej na temat charakterystyki tej praktyki zob.: Banasiński i Bychowska, 2015; Orlicka, 2015; Rutkowska-Tomaszewska, 2020a; Sroczyński, 
2016; Ganczar, 2016.
15 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 794). 
16 Dyrektywa PE i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 
2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (OJ L 337, 23.12.2015, p. 35–127).
17 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 2020, poz. 1896).
18 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1740). 
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wprowadza wiele istotnych rozwiązań stanowiących odstępstwa od klasycznych cywilnoprawnych 
zasad (Rutkowska-Tomaszewska, 2013a), wyznaczając niemalże wzorcowy standard sposobu 
regulowania mechanizmów ochrony klienta usług finansowych (Rutkowska-Tomaszewska, 2013b) 
i wprowadzania zróżnicowanego jego poziomu i zakresu, w zależności od kategorii chronionego 
podmiotu, od tego czy jest nim konsument, czy inny użytkownik nim niebędący. 

Dwa kolejne artykuły poświęcono istotnej dla prawa konsumenckiego problematyce ochrony 
przez informację kredytobiorcy-konsumenta na etapie przedkontraktowym.

Zagadnienie obowiązków informacyjnych i prawa konsumenta do informacji na rynku finanso-
wym (Mikłaszewicz, 2008; Węgrzyn, 2012; Mokrysz-Olszyńska, 2009; Lefevre i Chapman, 2017; 
Rutkowska-Tomaszewska, 2009; Rutkowska-Tomaszewska, 2019b) jest sprawą niezwykle donio-
słą i wciąż aktualną, zwłaszcza w odniesieniu do konsumenckich usług kredytowych (Pawłowska-
Szawara, 2020; Rutkowska--Tomaszewska i Paleczna, 2018; Czechowska, 2020). Informacje na 
rynku usług finansowych mają duże znaczenie dla klientów (Nausution, Nausution i Saidin, 2020) 
i wpływają na podejmowanie właściwych decyzji, mających wpływ na ekonomiczną sytuację kon-
sumenta. W prawodawstwie UE ochrona prawa konsumenta do informacji, także na rynku usług 
finansowych, jest jednym z ważniejszych sposobów zabezpieczania jego interesów i podstawową 
ideą ochrony konsumenta, a unijna polityka w tym obszarze oparta jest na paradygmacie przejrzy-
stości (transparency), wyrażającym się w tworzeniu warunków dla swobodnego wyboru i podejmo-
wania decyzji konsumenckich (Rutkowska-Tomaszewska, 2013a). Nacisk kładziony jest na sposób 
formułowania tekstów przeznaczonych dla przeciętnego odbiorcy, by był on czytelny, przejrzysty, 
zrozumiały (Rutkowska-Tomaszewska, 2019b; Rutecka-Góra i in., 2020), a poza tym – istotna jest 
także forma graficzna i rozplanowanie przestrzenne (Mikłaszewicz, 2008; Tereszkiewicz, 2015). 

Intensyfikacja ochrony informacyjnej wywołuje wiele problemów. Szczególnie naganne, 
a jednocześnie nagminne, jest wprowadzanie w błąd w odniesieniu do odpłatności poprzez 
stwarzanie pozoru, że usługa finansowa jest darmowa, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest 
(Rutkowska-Tomaszewska, 2014). Przeciętny konsument informowany jest jedynie o korzyściach 
wynikających z oferowanej usługi finansowej, z pominięciem informacji o zagrożeniach i rodzajach 
ryzyka z nią związanych, przekazywanych często w nieprzejrzysty, niekompletny i niejasny sposób 
(Rutkowska-Tomaszewska i Paleczna, 2018). Pracownicy instytucji finansowych i pośrednicy, mo-
tywowani osiągnięciem korzyści majątkowej w sposób nieetyczny i niezgodny z prawem, oferują 
i sprzedają usługi finansowe niedostosowane do potrzeb konsumentów pomimo posiadanych, 
niezweryfikowanych informacji (lub ich braku) o ich sytuacji finansowej, rodzinnej i zawodowej 
(Rutkowska-Tomaszewska, 2020a).

Nawet dobrze poinformowany konsument nie zawsze podejmuje racjonalne decyzje ze wzglę-
du na niedostateczną wiedzę, a także inne czynniki wskazywane przez specjalistów ekonomii 
behawioralnej (Rutkowska-Tomaszewska, 2020). Dlatego nie ma on możliwości pełnej oceny ry-
zyka wynikającego z nabycia określonego produktu. Podjęcie racjonalnej decyzji może być także 
niemożliwe ze względu na sytuację ekonomiczną samego konsumenta, który może być zmuszony 
z przyczyn zdrowotnych, finansowych lub społecznych do przyjęcia określonej oferty, nie mając 
de facto wyboru (Rutkowska-Tomaszewska, 2016).

Konsument z jednej strony jest niedostatecznie informowany, z drugiej zaś – nie można go 
„zarzucić” lawiną informacji, których nie będzie w stanie przyswoić, a tym bardziej wykorzystać 
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z powodu braku ich zrozumienia (Rutkowska-Tomaszewska, 2016). Rozbudowane obowiązki 
informacyjne instytucji finansowych, wskazane przez ustawodawcę mogą być sprzeczne z wy-
mogiem ich przejrzystości i zrozumienia dla konsumentów, a nawet powodować swoistą konku-
rencję i wątpliwość, który wymóg jest „ważniejszy” (Dziedzic, 2019). Informowanie konsumenta 
o treści umowy o usługę finansową będzie skutecznym sposobem jego ochrony tylko wówczas, 
gdy informacja ta w każdym przypadku będzie dla niego zrozumiała i będzie mógł na jej podstawie 
podjąć racjonalną decyzję co do zawarcia umowy (Campbell, 2016), tym samym będą dla niego 
zarówno umowa, jak i usługa odpowiednie (Rutkowska-Tomaszewska, 2019b). 

Stąd też, w niniejszym numerze IKAR-a obowiązkom informacyjnym w odniesieniu do usług 
finansowych poświęcone są dwa artykułu. Prezentują one zagadnienie w kontekście teorii asymetrii 
informacyjnej i idei ochrony konsumenta przez informację, właściwego przygotowania konsumen-
tów/kredytobiorców do świadomego uczestnictwa na rynku konsumenckich usług kredytowych 
i wyposażenia ich w odpowiednie mechanizmy oraz wiedzę na temat istoty tej usługi, ryzyka 
i kosztów z nią związanych, a także jego uprawnień. Jeden z nich, autorstwa Piotra Gałązki, przed-
stawia przedkontraktowe obowiązki informacyjne w świetle projektu nowej dyrektywy o kredycie 
konsumenckim19 i dotychczasowych regulacji unijnych20, wskazując na powody ich uchwalenia, 
także wynikające z szerokiej obecności na rynku kredytów konsumenckich nowych technologii. 
Autor analizuje treść przepisów projektu dyrektywy w odniesieniu do zakresu przedkontraktowego 
obowiązku informacyjnego kredytodawcy i dokonuje porównania z obowiązującymi wciąż prze-
pisami dyrektywy 2008/48 w tym zakresie, oceniając je pod kątem słuszności oraz skuteczności 
realizacji celów nowego projektu dyrektywy oraz wcześniejszych zapowiedzi Komisji Europejskiej 
jako projektodawcy. Natomiast Michał Walczak opisuje przedkontraktowe obowiązki informacyj-
ne kredytodawcy – ale wobec kredytobiorców, którymi zazwyczaj są osoby starsze poszukujące 
dodatkowych dochodów po zaprzestaniu aktywności zawodowej wobec niewystarczających kwot 
świadczeń emerytalnych. Autor analizuje regulacje zawarte w ustawie o odwróconym kredycie 
hipotecznym21, normujące przedkontraktowe obowiązki informacyjne kredytodawcy wobec po-
tencjalnego kredytobiorcy (które ograniczają się w zasadzie do przekazania formularza informa-
cyjnego) i dokonuje ich oceny, także w kontekście ich odpowiedniości wobec kredytobiorców. 

W takim świetle prezentowane są w tym numerze iKAR-a obowiązki informacyjne kredyto-
dawców wobec konsumentów, w tym także na etapie przedkontraktowym, które znajdują odzwier-
ciedlenie w najnowszych regulacjach prawnych. Przepisy dotyczące usług finansowych nakładają 
na instytucje finansowe (kredytodawców) coraz bardziej rozbudowywane obowiązki informacyjne 
wobec konsumenta, który stoi w obliczu dużej trudności przyswojenia i zrozumienia „natłoku” in-
formacji. Analiza orzecznictwa sądów i działań podejmowanych przez organy ochrony (Prezesa 
UOKiK i RzF) wskazuje na dużą skalę nadużyć w tym obszarze, a przez to niewielką skuteczność 
przepisów prawa nakładających obowiązki informacyjne (Rutkowska-Tomaszewska i Paleczna, 
2018; Rutkowska-Tomaszewska, 2019b). Oznacza to, że idea ochrony konsumenta przez infor-
macje może być iluzoryczna i jest także podważana przez środowisko praktyki rynkowej. 
19 Wniosek Komisji Europejskiej – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kredytów konsumenckich, Bruksela, 30.06.2021 r., COM(2021) 
347 final, 2021/0171 (COD), opracowany zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady – Nowy program na rzecz 
konsumentów – Poprawa odporności konsumentów na potrzeby trwałej odbudowy, Bruksela, 13.11.2020 r., COM(2020) 696 final.
20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrek-
tywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L nr 133 z 22 maja 2008 r., s. 66–92).
21 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 786 z późn. zm.).
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Podstawą unijnej ochrony konsumenta był dotychczas paradygmat przejrzystości informacji 
uzasadniony koniecznością stworzenia warunków swobody podejmowania decyzji konsumen-
ckich, bez zakłóceń ze strony nieuczciwych praktyk handlowych. Informacje mają być kompletne, 
adekwatne, przedstawione w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty, dostarczone w odpowied-
nim czasie zarówno przed, jak i w trakcie zawierania umowy (Rutkowska-Tomaszewska, 2019b). 
Rozwiązania te okazały się jednak niewystarczające, wzmocniono je przez obligatoryjne wyjaś-
nienia (obowiązek asysty) oraz wymóg zamieszczania ich w jednolitych dla wszystkich państw 
unijnych formularzach, odzwierciedlających przekazywane kredytobiorcom dane (Rutkowska- 
-Tomaszewska, 2019b). 

Aby informacja udzielona przez zobowiązaną do tego instytucję finansową przyniosła właści-
wy, odpowiedni czy oczekiwany skutek w postaci racjonalnej decyzji, potrzebny jest wystarczający 
poziom wiedzy lub świadomości finansowej konsumenta/klienta, który pozwala ocenić propono-
waną ofertę finansową w kontekście potencjalnych nie tylko zalet, lecz także zagrożeń (Agarwal 
i Bos, 2019; Rutkowska-Tomaszewska, 2020). Przykłady niepożądanych, wprowadzających w błąd 
działań to chociażby: łączenie umów w pakiety, uzależnienie zawarcia umowy od skorzystania 
z innych usług oferowanych przez kredytodawcę, obciążenie kredytobiorcy dodatkowymi kosztami 
w przypadku wcześniejszej spłaty lub wypowiedzenia umowy, brak informacji o RRSO czy planu 
spłaty kredytu (Ru i Schoar, 2020; Barker, 2020; Rutkowska-Tomaszewska, 2014; Rutkowska-
Tomaszewska i Paleczna, 2018). W konsekwencji takich działań podejmowane są błędne decyzje. 

W świetle ochrony prawa konsumenta do informacji, prosty i zrozumiały przekaz powinien 
stanowić podstawowy kanon prowadzenia polityki informacyjnej przez instytucje finansowe. 
Przejrzystości przekazu należy przestrzegać zarówno w dokumentach udostępnianych klientowi 
przed podpisaniem umów o konsumenckie usługi finansowe (na etapie przedkontraktowym), we 
wzorcach umownych (w tym tabelach opłat i prowizji), jak i w samych umowach. Dyrektywy unijne 
i krajowe przepisy podają wiele elementów dotyczących formy i treści przekazu, jednak nie za-
wsze określają wprost, na czym jasność i zrozumiałość tekstów informacyjnych miałaby polegać. 
Samo przekazywanie informacji, wypełnianie obowiązków informacyjnych poprzez przekazanie 
katalogu wymaganych informacji nie wystarcza (Rutkowska-Tomaszewska, 2019b). Równie ważna 
jest kwestia zrozumiałości i przejrzystości tych informacji adresowanych do konsumentów usług 
finansowych, zwłaszcza kredytowych (Rutkowska-Tomaszewska i Paleczna, 2018). 

Wprowadzenie stanu pandemii COVID-19 oraz ograniczeń z nią związanych w odniesieniu do 
prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania gospodarki doprowadziło w wielu przy-
padkach do pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstw domowych, i obniżenia zdolności regu-
lowania zobowiązań o charakterze kredytowym, szczególnie przez osoby, które straciły pracę lub 
źródło utrzymania. Oznaczało to także wyzwanie dla funkcjonowania rynku konsumenckich usług 
kredytowych i konieczność podejmowania przez ustawodawców, organy ochrony, a nawet kredyto-
dawców odpowiednich działań, których celem była ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa szeroko 
rozumianych interesów konsumentów (Rutkowska-Tomaszewska, Stanisławska i Trinh, 2021). 

Jest to na tyle palący problem, że w siódmym numerze IKAR-a, zostały mu poświęcone aż 
cztery z dziewięciu artykułów naukowych.

Pierwszym z nich jest artykuł autorstwa Krzysztofa Waliszewskiego, który z ogólnej perspek-
tywy wskazuje na problemy ochrony konsumenta na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce 
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w czasie pandemii COVID-19 i funkcjonowania tego rynku. Autor dokonał w nim analizy działań 
zmierzających do zapewnienia tej ochrony w wymiarze rzeczywistym przed zubożeniem w czasie 
pandemii, zwłaszcza w kontekście zaostrzenia regulacji antylichwiarskich dotyczących kredytu 
konsumenckiego i negatywnego wpływu na rynek pożyczkowy, z jednoczesnym dynamicznym 
wzrostem zainteresowania usługami lombardów. Zaproponował także pożądane zmiany i kształt 
dalszej regulacji sektora pożyczkowego w Polsce wraz z próbą oceny ich wpływu na ten sektor. 

W kolejnym artykule Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej i Artura Zwalińskiego zaprezentowano 
instytucję tzw. „wakacji kredytowych” zarówno tych komercyjnych proponowanych przez banki, 
jak i tych ustawowych – zawieszenia wykonywania umowy kredytowej, wprowadzonych na pod-
stawie ustawy nowelizującej ustawę COVID-1922, z uwagi na niewystarczającą ofertę rynkową 
w tym zakresie. Autorzy dokonali ich oceny z perspektywy praktyki Prezesa UOKiK i Rzecznika 
Finansowego, przez pryzmat skarg i zgłoszeń konsumentów oraz działań podejmowanych przez 
te instytucje, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami kredytodawców naruszających 
interesy konsumentów. 

Szczególne rozwiązania w związku z pandemią COVID-19 wprowadzone w tzw. pakiecie 
antykryzysowym w zakresie pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich w celu ochrony 
kredytobiorców-konsumentów przed nadmiernym zadłużeniem się spowodowanym jej wystąpie-
niem prezentuje w swoim artykule Magdalena Paleczna. Autorka dokonała analizy przepisów 
ustanowionych w marcu 2020 r. w zakresie nowych i tymczasowych limitów pozaodsetkowych 
kosztów kredytu wprowadzonych odrębnie dla kredytów o okresie spłaty nieprzekraczającym 
i dłuższym niż 30 dni oraz przedstawiła stanowiska polskiego prawodawcy oraz branży pożycz-
kowej w tym obszarze. 

W kolejnym artykule dotyczącym skutków COVID-19 w Polsce, Wanesa Choptiany prezentuje 
tę problematykę w kontekście nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej. Autorka dokonuje 
analizy zmienionych przepisów dotyczących postępowań o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej 
oraz wskazuje na początki ich funkcjonowania przypadające na okres trwania pandemii i dużych 
ograniczeń gospodarczych. Artykuł składa się z dwóch części: dogmatycznej i empirycznej, 
w ramach których przedstawione zostały nowo obowiązujące i planowane przepisy dotyczące 
ogłaszania upadłości konsumenckiej oraz statystyki i raporty w tym zakresie, gdyż celem Autorki 
było zbadanie czy wprowadzone przepisy sprawiły, że upadłość konsumencka stała się bardziej 
dostępną i wydolną instytucją, która umożliwia dłużnikom w kryzysowych sytuacjach finansowych 
egzekwowanie ich ochrony. 

Zachęcam również Czytelników do zapoznania się z zamieszczoną w tym numerze recenzją 
niezwykle ciekawej, znacząco wzbogacającej literaturę przedmiotu, monografii mającej istotną 
wagę dla problematyki ochrony konsumenta na rynku finansowym. Publikacja Grażyny Szustak, 
Witolda Gradonia i Łukasza Szewczyka pt.: „Ochrona nieprofesjonalnego rynku finansowego” jest 
nie bez znaczenia nie tylko dla dorobku nauk ekonomicznych, lecz także dla doktryny nauk praw-
nych, zwłaszcza w obszarze konsumenckiego prawa rynku finansowego, z uwagi na niezwykle 

22 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 
oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 1086 ze zm.).
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istotne dla tworzenia i stosowania prawa rynku finansowego podejście behawioralne, czerpiące 
z osiągnięć ekonomii i psychologii. 

Recenzentka, profesor Iwona Dorota Czechowska, podkreśliła jej walory wynikające z kom-
pleksowego podejścia do tej problematyki. Zaprezentowano w niej łącznie problemy i mechanizmy 
działania dotyczące różnych segmentów rynku finansowego, przedstawiane zazwyczaj w od-
rębnych publikacjach, z uwzględnieniem także zastosowania na tym rynku nowych technologii 
i problemu cyberbezpieczeństwa oraz kwestii klientów z pośrednikami na rynkach finansowych 
w czasie zagrożenia pandemią koronawirusa COVID-19, poprzez opis działań banków podejmo-
wanych w celu poprawy sytuacji klientów czy charakterystykę pakietu KNF. 

Dokonany przegląd problematyki poruszanej w artykułach zamieszczonych w tegorocznym 
siódmym numerze IKAR-a wskazuje na jej aktualność, żywotność i doniosłość dla teorii, ale rów-
nież dla praktyki, wpisuje się ona także w bieżące tendencje regulacyjne i wyzwania w zakresie 
stosowania i egzekwowania prawa ochrony konsumenta usług finansowych, zmierzające do za-
pewnienia skutecznej ochrony konsumentom na rynku finansowym, poprzez efektywny nadzór 
nad praktykami rynkowymi instytucji finansowych i przeciwdziałanie nadużyciom zmierzający 
również do zapobiegania ryzyku braku zgodności i efektywnej polityki compliance w instytucjach 
finansowych w tym obszarze. 

Ta krótka prezentacja treści artykułów zamieszczonych w tym numerze pozwala na stwier-
dzenie, że spora ich część dotyczy aktualnych problemów związanych z dynamicznym proce-
sem rozwoju nowych technologii na rynku usług finansowych wraz z koniecznością zapewnienia 
skutecznej ochrony konsumentom korzystającym z innowacyjnych usług finansowych, a także 
w związku z wprowadzeniem i trwaniem stanu pandemii COVID-19 i negatywnymi jego skutkami 
dla konsumenta na rynku usług finansowych. 

Wszystkim Czytelnikom życzę ciekawej lektury i mam nadzieję, że poruszane w tym numerze 
problemy będą nadal żywotne i staną się inspiracją do dalszych, nie mniej ciekawych rozważań 
naukowych i poszukiwań badawczych, doniosłych nie tylko z teoretycznego punktu widzenia, 
w celu podejmowania coraz bardziej skutecznych działań zmierzających do zapewnienia realnej 
i efektywnej ochrony uczestników nowoczesnego rynku usług finansowych. Wypada mieć także 
nadzieję, że staną się one pomocnym narzędziem dla praktyki stosowania przepisów konsu-
menckiego prawa rynku finansowego przez organy ochrony konsumenta na rynku finansowym, 
w tym dla sądownictwa, ale także dla instytucji finansowych zobowiązanych do ich przestrzega-
nia. Życzeniem byłoby także, by ten numer IKARA-a okazał się przydatny nie tylko w procesie 
dydaktycznym, ale spotkał się również z zainteresowaniem i był wykorzystywany przez szeroko 
rozumianą praktykę tworzenia i stosowania prawa rynku finansowego, w tym zwłaszcza prawa 
ochrony konsumenta usług finansowych.

Wrocław, 28 grudnia 2021 r. 

dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
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Znaczenie soft law EBA dla określania  
normatywnego standardu ochrony konsumenta  

na rynku finansowym

Spis treści
I. Uwagi wstępne – zarys problematyki 
II. Podstawy prawne dla wyznaczania standardu ochrony klienta na rynku finansowym przez EBA
III. Standard ochrony konsumenta na rynku finansowym i jego elementy – ujęcie teoretyczne
IV. Analiza konsumenckiego soft law EBA – ujęcie praktyczne, wybrane aspekty
V. Uwagi końcowe – wnioski

Streszczenie
W aktach prawa na rynku finansowym akcent normatywny został położony na kwestie nadzorcze 
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej klienta rynku finansowego i przyjmowania ta-
kiej filozofii regulacyjnej, która najlepiej odzwierciedla jego interesy prawne na rynku finansowym 
zarówno przez prawodawcę unijnego, jak i przez ustawodawców krajowych. Głównym celem 
opracowania jest analiza standardu, wzorca ochrony klienta na rynku finansowym, rekonstruo-
wanego z aktów soft law EBA. Standard ten wyznaczany jest przede wszystkim w aktach prawa 
powszechnie wiążącego (rozporządzenia, dyrektywy, ustawy), a uszczegóławiany i rozwijany 
w będących przedmiotem zainteresowania artykułu wybranych aktach soft law EBA (wytyczne, 
zalecenia, opinie).

Słowa kluczowe: rynek finansowy; ochrona konsumenta na rynku finansowym; nadzór bankowy.

JEL: K22, K23, K29

I. Uwagi wstępne – zarys problematyki
Rynek finansowy stał się szczególnym polem badawczym tak dla teorii prawa rynku finanso-

wego, jak i praktyki (Fojcik-Mastalska, 2016, s. 19 i n.; Kosikowski, 2016, s. 27; Jurkowska-Zeidler, 
2011, s. 82 i n.). Kryzys finansowy w latach 2006–2008 był szczególnym katalizatorem zmian 
legislacyjnych na poziomach UE i krajowym. Trwała wówczas debata nad pomysłami najbardziej 
optymalnego uregulowania spraw nadzoru bankowego, w ramach których akcentowana była 
m.in. konstrukcja modelu Twin Peaks (tzw. system dwóch wierzchołków), koncentrującego się 

* Profesor doktor habilitowany; Zakład Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu; ORCID https://orcid.org/0000-0002-5578-5170.
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z jednej strony na nadzorze ostrożnościowym, umiejscowionym w jednym organie nadzorczym, 
z drugiej zaś – na nadzorze, którego celem jest ochrona wolnego rynku i ochrona konsumenta 
na rynku finansowym, zakotwiczonym w drugim organie nadzorczym1.

W 2011 r. powstał Europejski System Nadzoru Finansowego, a w 2014 r. – Europejska 
Unia Bankowa. Sukcesywnie i ewolucyjnie modyfikowano regulacje w segmencie bankowym 
i usług płatniczych, kapitałowych i ubezpieczeniowych rynku finansowego Unii Europejskiej 
(m.in.: Jurkowska-Zeidler, 2015, s. 177 i n.; Zalcewicz, 2010, s. 232 i n.; Fedorowicz, 2013,  passim). 
Dobrym przykładem jest tu choćby regulacja z 2013 r. CRR2/CRD IV3 wprowadzająca zmiany 
w sektorze bankowym rynku finansowego UE, która została znowelizowana dalszym pakietem 
aktów prawnych UE: dyrektywą CRD V4 oraz rozporządzeniem CRR II5. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, implementującej te rozwiązania został 
uchwalony dnia 25 lutego 2021 r. i podpisany dnia 1 kwietnia 2021 r. (dalej: ustawa implementu-
jąca CRD V i zarazem wykonująca CRR II)67.

Punkt ciężkości regulacyjnej we wskazanych aktach prawodawca unijny i ustawodawcy kra-
jowi położyli na kwestie nadzorcze, zgodnie z dokonaną i podkreślaną w literaturze przedmiotu 
zmianą paradygmatu regulacyjnego na rynku finansowym na nadzorczy. W literaturze przedmiotu 
panuje jednak również zgoda co do potrzeby akcentowania tak w regulacjach, jak i w dyskursie 
naukowym sytuacji prawnej klienta rynku finansowego i przyjmowania takiej filozofii regulacyjnej, 
która najlepiej odzwierciedla jego interesy prawne na rynku finansowym (m.in. Nieborak, 2016).

Zmiany te można obserwować w płaszczyznach nadzorów mikroostrożnościowego (Olszak, 
2011, s. 156 i n.; Olszak i Olszak, 2014, s. 9 i n.) oraz makroostrożnościowego (Dobrzańska, 
2018, s. 52–68; Dobrzańska, 2015, s. 7–45; Fedorowicz, 2019a). Służą one osiągnięciu stanu 
stabilności i bezpieczeństwa finansowego z punktu widzenia systemu prawa finansowego jako 
całości (na ten temat szeroko Jurkowska-Zeidler, 2008, passim), w konsekwencji mają przyczy-
niać się także do osiągnięcia bezpieczeństwa i wzmocnienia ochrony klienta na rynku finansowym 
UE, gdyż ochrona klienta realizowana jest na poziomach UE i krajowym. W niniejszym artykule 
przeprowadzona zostanie analiza standardu, wzorca ochrony klienta na rynku finansowym, rekon-
struowanego z aktów soft law EBA. Oczywiście, standard ten wyznaczany jest przede wszystkim 
w aktach prawa powszechnie wiążącego (rozporządzenia, dyrektywy, ustawy), ale uszczegóła-
wiany i rozwijany także w będących przedmiotem zainteresowania artykułu aktach soft law EBA 
(wytyczne, zalecenia, opinie).

1 Wskazywano na model nadzoru trójfilarowego nad sektorami: bankowym, kapitałowym i ubezpieczeniowym, na model dwufilarowy, składający się 
z nadzorów ostrożnościowego i conduct of business oraz model nadzoru zintegrowanego (szerzej na ten temat zob. Wymeersch, 2006).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 2013.176.1 z 27.6.2013 ze zm).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do 
działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi (Dz. Urz. UE L 2013.176.338 z dnia 27.6.2013 r. ze zm.).
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów 
zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nad-
zorczych oraz środków ochrony kapitału (Dz. Urz. UE L 2019.150.253 z dnia 7.6.2019 r.); tzw. dyrektywa CRD V.
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesie-
niu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka 
kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowa-
nia, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 
2019.150.1 z 7.6.2019 r.); tzw. rozporządzenie CRR II.
6 http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/859_u/$file/859_u.pdf (5.04.2021).
7 https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,68,kwiecien-2021-r.html (5.04.2021).



2323 Magdalena Fedorowicz            Znaczenie soft law EBA dla określania normatywnego standardu ochrony konsumenta...

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 7(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.10.1

Uważać można, że akty soft law, mimo niewiążącego prawnie charakteru wzmacniają jeszcze 
bardziej standard ochrony wyznaczany przez akty prawa powszechnie wiążącego. Szczególna 
rola przypada w tym zakresie unijnym nadzorcom rynku finansowego, regulatorom tego rynku 
na poziomie UE (EBA, ESMA i EIOPA8), którzy mają kompetencję do wydawania aktów soft law 
(Nieborak, 2018, s. 41–52; Fedorowicz, 2013, s. 150 i n.). Jego analiza, w szczególności w wy-
branym do niniejszych rozważań sektorze bankowym, pozwala na wysunięcie twierdzenia, że 
unijni nadzorcy przyczyniają się do wyznaczania silnego standardu ochrony klienta na rynku fi-
nansowym. W konsekwencji rodzi to dalsze pytania o elementy składowe tego standardu ochrony 
klienta. Zagadnienia te zostaną rozwinięte w niniejszym artykule i będą podlegać ocenie z punktu 
widzenia znaczenia i funkcji soft law EBA dla wytyczania silnego standardu ochrony klienta na 
rynku finansowym. W szczególności na rynku nowych technologii, gdzie – jak trafnie podnosi 
się w literaturze – ochrona klienta jest w ostatnim czasie bardzo pożądana (Zalcewicz, 2020, 
s. 609–618). Przedmiotem analiz stanie się jednak wyłącznie sektor bankowy i analiza soft law 
z zakresu ochrony klienta współkształtowana czy konkretyzowana przez EBA.

II. Podstawy prawne dla wyznaczania standardu ochrony klienta 
na rynku finansowym przez EBA

W odniesieniu do będącego przedmiotem zainteresowania segmentu bankowego rynku finan-
sowego istotne jest wskazanie podstaw prawnych dla wyznaczania i konkretyzowania standardu 
ochrony klienta na rynku finansowym. 

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia o EBA (i podobnie pozostałych ESA), EBA działa w ramach 
uprawnień przyznanych rozporządzeniem o EBA i konkretyzowanych sektorowymi przepisami pra-
wa UE (rozporządzeniami i dyrektywami z zakresu materii prawa rynku finansowego). Co ważne 
jednak, jednym z celów działania EBA jest także wzmocnienie ochrony klientów, konsumentów 
na rynku finansowym. Posługuje się przy tym instrumentarium prawnym: wytycznymi i zalecenia-
mi, które choć nie mają charakteru prawnie wiążącego, jednak „wymuszają swoje stosowanie” 
i bardzo często stają się niezbędne dla zrekonstruowania normy prawnorynkowej, w tym również 
normy prawnorynkowej dotyczącej klienta na rynku usług finansowych. Wytyczne EBA są również 
inkorporowane do rekomendacji KNF, wskazywane jako akty do uwzględnienia w procesie nadzor-
czym, realizowanym przez KNF, np. art. 133 ust. 1a ustawy – Prawo bankowe (na ten temat zob. 
Fedorowicz, 2017, s. 29–44), a na poziomie UE soft law bywa także często przedmiotem swoistego 
„przejęcia” w wiążących regulacjach prawnych, np. w dyrektywach czy rozporządzeniach.

W art. 8 ust. 1 lit. a rozporządzenia o EBA wskazuje się, że EBA przyczynia się do ustanowienia 
wspólnych standardów oraz praktyk regulacyjnych i nadzorczych wysokiej jakości, w szczegól-
ności przez opracowywanie projektów regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych, 
wytycznych, zaleceń i innych środków, w tym opinii. Pytaniem stawianym w opracowaniu jest 
zatem pytanie o ów standard, wzorzec i jego obowiązujące i projektowane komponenty.

8 EBA – Europejski Organ Nadzoru Bankowego, ESMA – Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, EIOPA – Europejski Organ 
Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi. Pomimo faktu, że w polskim tłumaczeniu posłużono się w odniesieniu do 
wskazanych Europejskich Organów Nadzoru Finansowego sformułowaniem „Europejskie Urzędy Nadzoru Finansowego”, to angielski zwrot authority 
z uwagi na kompetencje Europejskich Organów Nadzoru Finansowego należy tłumaczyć jako organy. W art. 5 rozporządzenia o EONF wskazuje się, 
że Urzędy są organami unijnymi i posiadają osobowość prawną, zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznanym przez prawo krajowe osobom 
prawnym oraz zdolność procesową. Słusznie podkreśla się w piśmiennictwie niefortunne tłumaczenie wskazanego zwrotu (tak Nieborak, 2011, s. 322). 
Europejskie Orany Nadzoru Finansowego uznawane są za agencje UE.
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Dla wyznaczania normatywnego standardu ochrony konsumenta znaczenie mają również nowe 
postanowienia dodane do rozporządzenia o EBA. W art. 16a rozporządzenia o EBA stworzono 
możliwość składania przez EBA opinii PE, KE oraz Radzie w sprawie wszelkich kwestii dotyczą-
cych obszaru podlegającego jego kompetencjom. Nadto, w rozporządzeniu o EBA pojawiła się 
również możliwość, istotna z punktu widzenia ochrony konsumenta, który sam może w ramach 
instytucji „Pytań” z nowego art. 16b rozporządzenia o EBA zwrócić się z konkretnym pytaniem 
do EBA dotyczącym praktycznego zastosowania lub wykonania przepisów aktów sektorowych 
rynku finansowego, związanych z nimi aktów delegowanych i wykonawczych, jak i wytycznych 
oraz zaleceń przyjętych na mocy tych aktów ustawodawczych. Mogą być one kierowane do EBA 
przez każdą osobę fizyczną lub prawną, w tym właściwe organy oraz instytucje i organy unijne, 
w dowolnym języku urzędowym UE. Odpowiedzi EBA na te pytania nie są wiążące. Wskazane 
zmiany rozporządzenia o EBA (które weszły w życie 1 stycznia 2020 r.) wzmacniają realizację 
celu ochrony klienta przez EBA.

Bezpośrednie, gdyż za pomocą decyzji, korygowanie tego standardu możliwe jest zwłasz-
cza na podstawie art. 9 ust. 5 rozporządzenia o EBA, w którym EBA przyporządkowano również 
zadania związane właśnie z ochroną konsumenta na rynku finansowym (Fedorowicz, 2019b, 
s. 127–145). EBA może bowiem wprowadzić czasowy zakaz lub ograniczenie wprowadzania do 
obrotu, dystrybucji lub sprzedaży określonych produktów i instrumentów finansowych lub okre-
ślonej działalności finansowej, które mogą powodować istotne szkody finansowe u klientów lub 
konsumentów bądź też zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu i integralności rynków finanso-
wych lub stabilności całego systemu finansowego w Unii lub jego części, co oznacza bezpośrednią 
ingerencję w kształtowanie prawidłowego modelu ochrony klienta na rynku finansowym. EBA pełni 
również funkcję sygnalizacyjną i może oceniać potrzebę zakazania lub ograniczenia pewnych 
rodzajów działalności finansowej lub praktyk finansowych i w razie stwierdzenia tej potrzeby może 
informować KE i właściwe organy, aby ułatwić przyjęcie wszelkich takich zakazów lub ograniczeń.

Z kolei, zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia o EBA, EBA odgrywa fundamentalną rolę w pro-
pagowaniu przejrzystości, prostoty i uczciwości na rynku konsumenckich produktów i usług finan-
sowych całego rynku wewnętrznego, m.in. przez: gromadzenie i analizowanie informacji na temat 
trendów konsumenckich, np. kształtowania się kosztów i opłat z tytułu detalicznych usług i produk-
tów finansowych w państwach członkowskich; opracowywanie wskaźników ryzyka detalicznego 
umożliwiających odpowiednio szybką identyfikację potencjalnych przyczyn szkód ponoszonych 
przez konsumentów9 oraz wzmacnianie dalszego rozwoju w zakresie regulacji i nadzoru czy pro-
wadzenie przez właściwe organy działań z zakresu badań typu tajemniczy klient. EBA może rów-
nież wydawać ostrzeżenia, w tym również dla realizacji celu ochrony klienta i konsumenta na rynku 
usług bankowych. Zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia o EBA, EBA powołał komitet ds. innowacji 
finansowych i ochrony konsumentów dla skoordynowanego podejścia regulacyjnego i nadzorczego 
w stosunku do nowych lub innowacyjnych rodzajów działalności finansowej oraz udzielania porad 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji i które mogą mieć wpływ na projektowane regulacje. 

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia o EBA, EBA może wydawać wytyczne o niewiążącym cha-
rakterze, które należą do tzw. soft law EBA. Akty EBA (podobnie jak pozostałych ESA) stanowią 

9 Zmiana art. 9 ust. 1 lit. ab) dodana przez art. 1 pkt 6 lit. a ppkt ii rozporządzenia nr (UE) 2019/2175 z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.334.1) 
zmieniającego rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
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soft law nowej generacji i „wymuszają” swoje stosowanie (Fedorowicz, 2013, s. 150 i n.), przy 
czym ta forma działania EBA na rzecz ochrony konsumenta (o instytucjonalnych aspektach ochro-
ny klienta na poziomie krajowym zob. zwłaszcza: Jurkowska-Zeidler, 2017, passim) przyjmuje 
formę pośrednią (Fedorowicz, 2019b, s. 127–145). Wytyczne EBA kierowane są do wszystkich 
właściwych organów (które dokładają wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych 
i zaleceń, zgodnie z zasadą comply or explain10) lub instytucji finansowych (które jeżeli jest to 
wymagane w wytycznej lub zaleceniu, informują czy stosują się do tej wytycznej lub zalecenia). 
I jakkolwiek adresatami soft law EBA nie są bezpośrednio klienci, konsumenci na rynku usług, 
to z punktu widzenia zakresu treściowego aktów soft law można wskazywać ich znaczący wpływ 
na ochronę klienta rynku usług finansowych. Zdarza się bowiem i tak, że akty soft law EBA sta-
ją się następnie częścią dyrektyw czy rozporządzeń UE, a zatem normami wiążącymi prawnie. 
Wytyczne i rekomendacje ESA wchodzą też w skład zakresu przedmiotowego rekomendacji KNF.

Pośredni charakter ochrony klienta w działaniach EBA związany jest z tym, że skoro EBA 
wydaje wytyczne i zalecenia dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego 
instytucji finansowych, wpływa w ten sposób również na pozycję prawną klienta danego banku. 
Są to także akty dotyczące standardu wewnętrznych procedur i polityk zalecanych do wdroże-
nia i stosowania w bankach (instytucjach finansowych), których celem jest ograniczanie ryzyka 
w działalności bankowej. Wśród soft law EBA pośrednio chroniących klientów rynku finansowego 
można wskazać na takie, które dotyczą wewnętrznej organizacji instytucjonalnej banku, przeciw-
działania praniu pieniędzy, powoływania gremiów wewnętrznych banku do oceny wiarygodności 
kredytowej klienta, uszczegóławiania obowiązków informacyjnych banku względem klienta, po-
wodujących usprawnienia na linii kontaktów klientów z bankami oraz takie, które mają wymiar 
zewnętrzny, tzn. związane są z potencjalnymi skutkami oddziaływania banków na system ban-
kowy czy szerzej – finansowy. 

III. Standard ochrony konsumenta na rynku finansowym  
i jego elementy – ujęcie teoretyczne

Można wysunąć tezę, że ochrona konsumenta ma wymiar wielopłaszczyznowy, zgodnie 
z poglądami, że współczesny krajowo-unijny system prawny ma również charakter wielopłasz-
czyznowy (zob. m.in. Pernice, 1999, s. 703–750)11. Ta wielopoziomowość przyczynia się do okre-
ślenia standardów normatywnych, wzorców normatywnych uwzględnianych czy postulowanych 
w procesie tworzenia i stosowania prawa rynku finansowego, w tym przypadku dotyczącego 
ochrony konsumenta.

W ramach tego standardu można mówić o istnieniu pewnego multicentrycznego porządku 
prawnego (o mającej tu zastosowanie koncepcji multicentryzmu zob. Łętowska, 2005, s. 3 i n.), 
rozumianego jako zespół pewnych reguł postępowania (tu wpływających na ochronę klienta na 
rynku finansowym), funkcjonujących w obrocie prawnym na rynku finansowym UE i stanowiących 
swoisty pomocniczy (względem wiążących norm prawnych zawartych w przepisach sektorowych) 

10 W ciągu dwóch miesięcy od wydania wytycznej lub zalecenia każdy właściwy organ potwierdza czy stosuje się lub czy zamierza zastosować się do 
danej wytycznej lub danego zalecenia. Jeżeli właściwy organ nie stosuje się do nich ani nie zamierza się do nich zastosować, powiadamia o tym EBA, 
podając uzasadnienie.
11 Szerzej na temat praw konsumenta zob. m.in.: Łętowska, 2004, passim; Gnela, 2017, s. 87–106; Bagińska, 2017, s. 7 i n.; Osajda, 2019, passim; 
Jagielska, 2010, passim; Bagińska, 2017, s. 7 i n.
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budulec normatywny do konstruowania modelu ochrony klienta na rynku finansowym UE12. 
Charakterystyczne dla tego standardu jest przy tym, że pomocnicze źródła dookreślania tego 
wzorca, czyli właśnie soft law podlegają często przekształceniu w hard law czy są przejmowa-
ne do stosowania przez krajowe organy nadzorcze, stając się wiążącymi wzorcami procesów 
kontrolno-nadzorczych w instytucjach finansowych. Warto też zwrócić uwagę, że EBA (podobnie 
jak pozostałe ESA) choć nie są prawodawcami formalnymi BTS-ów i RTS-ów, to w istocie są ich 
prawodawcami faktycznymi (Fedorowicz, 2013, s. 170).

Na wskazany standard ochronny (model ochronny) konsumenta na rynku usług finansowych 
UE, składają się, jak można zaobserwować, rekonstruowane z soft law EBA (ESA)13 kryteria, okre-
ślające uniwersalne najbardziej pożądane, potrzebne instytucjonalnie, treściowo, funkcjonalnie, 
proceduralnie, a także aksjologicznie cechy regulacji odnoszących się zazwyczaj (w związku ze 
specyfiką soft law) pośrednio do klienta-konsumenta na rynku usług finansowych. Jedno z fun-
damentalnych kryteriów tego standardu wynika po pierwsze, z zasady proporcjonalności oraz 
reguł i wartości wspólnego rynku, po drugie zaś, z zasady bezpieczeństwa finansowego na rynku 
finansowym. W literaturze opisuje się również ujęcie aksjologiczne relacji rynek finansowy – klient 
(zob. m.in. Nieborak, 2016, passim oraz Nieborak, 2017, s. 161–174).

Szczególne miejsce w działaniach regulacyjnych EBA zajmuje soft law, które z uwagi na ob-
szar regulacyjny może być nazwane soft law konsumenckim. Chodzi tutaj o odwoływanie się do 
pozycji prawnej klienta na rynku usług finansowych, o ochronę jego praw czy obowiązków poprzez 
nakładanie obowiązków realizowanych przez instytucje finansowe na rzecz klienta (głównie obo-
wiązków informacyjnych za pomocą norm wiążących, jednak dookreślanych i konkretyzowanych 
przez soft law) czy sposobu realizacji praw i obowiązków instytucji określonych w wiążących ak-
tach prawa UE (także często dookreślanych przez soft law EBA) lub poprzez ograniczanie ryzyka 
na rynku finansowym za pomocą wiążących aktów sektorowych, ale – ponownie – dookreślanych 
i uszczegóławianych w soft law. Pośrednia ochrona klienta na rynku usług finansowych zawarta 
w soft law EBA wyraża się treściowo w tych aktach soft law, które poprzez wskazanie sposobu 
realizacji praw i obowiązków instytucji finansowych, czy adresowanych do krajowych organów 
nadzorczych, przyczyniają się do wzmocnienia pozycji prawnej klienta na tym rynku i są też istotne 
w procesie wykładni prawa rynku finansowego. 

Soft law EBA, podobnie jak i pozostałych ESA, związane z ochroną klienta na rynku usług 
finansowych UE formalnie nie są wiążące prawnie, jednak można zauważyć, że po pierwsze, 
normy stają się po pewnym czasie częścią dyrektyw czy rozporządzeń unijnych, a więc stają się 
normami wiążącymi prawnie; po drugie, soft law konsumenckie uzupełnia normy wiążące praw-
nie; po trzecie, akty soft law mają znaczenie z punktu widzenia procesu interpretacji norm na 
rynku finansowym, takiej interpretacji, która jest przyjazna konsumentom na tym rynku i wspiera 
bezpieczeństwo systemu finansowego jako całości. Nie jest to idea nowa, już wcześniej w lite-
raturze podkreślano bowiem znaczenie funkcjonalnych źródeł prawa bankowego (Kaszubski, 
2006, s. 45 i n.), teraz jednak wydaje się, że działalność regulacyjna EBA (ESA), w szczególności 

12 Odniesienie do zagadnień ochrony klienta rynku usług finansowych przeprowadzone zostało na podstawie uwag i analiz (zob. i por. Leszczyński, 
2001, s. 35). 
13 Czasami staje się potrzebne uwzględnienie specyfiki poszczególnych segmentów rynku finansowego, jednak przy istnieniu pewnego wspólnego 
ogólnego rdzenia tego wzorca, wykształconego głównie na rynku bankowym. Wzorzec ten, z uwagi na zmianę paradygmatu regulacyjnego na rynku 
finansowym na nadzorczy, także i w obszarze ochrony klienta ma charakter nadzorczy.
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w odniesieniu do soft law konsumenckiego wzmacnia te tendencje regulacyjne. W związku z po-
stępem technologicznym oraz kreowaniem nowych instrumentów finansowych, soft law EBA jest 
niejednokrotnie swoistą regulacyjną „forpocztą” przed ustanowieniem wiążących norm na poziomie 
unijnym czy krajowym. Przykładami takiego podejścia wydają się choćby: dyrektywa tzw. miesz-
kaniowa z 2014 r.14 czy projekty rozporządzeń z 2020 r.: DORA (Digital Operational Resilience 
Act, projekt rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej) oraz MiCA (Markets in 
Crypto-Assets Act, projekt rozporządzenia w sprawie organizacji rynku kryptoaktywów)15, których 
treści wyrażane były, są lub zapewne będą odpowiednio w rekomendacjach KNF16 oraz np. w usta-
wie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu 
hipotecznego i agentami17 czy w wytycznych EBA18.

IV. Analiza konsumenckiego soft law EBA  
– ujęcie praktyczne, wybrane aspekty

Analiza wytycznych EBA pozwala na sformułowanie wniosku, że w aktach tych wyróżnić można 
elementy proceduralne, treściowe, kompetencyjne i strukturalne odnoszące się do praw i obowiąz-
ków konsumentów, przy czym charakterystyczne jest to, że adresowane są one do nadzorców 
krajowych lub instytucji, którzy zapewnić mają za pomocą swoich działań kontrolno-nadzorczych 
zalecony standard postępowania. W wytycznych dotyczących ESMA i EBA w sprawie rozpatry-
wania skarg w sektorze papierów wartościowych (ESMA) i bankowości (EBA) z 4 października 
2018 r.19 dotyczących konsumenta, pojawiają się elementy proceduralne, w wytycznych tych za-
warte są bowiem wskazówki co do procedur odpowiadania na skargi oraz określania minimalnego 
poziomu konwergencji praktyk nadzorczych w UE w zakresie ustaleń przedsiębiorstw dotyczących 
rozpatrywania skarg. Chodzi tu w szczególności o zasady obsługi skarg, tworzenia stanowisk 
ds. obsługi skarg, rejestracji skarg, sprawozdawczości w zakresie skarg, wewnętrznej kontroli 
procedur rozpatrywania skarg, procedur odpowiadania na skargi. Organy i instytucje natomiast 
przestrzegają wytycznych poprzez odpowiednie włączenie ich do swoich praktyk nadzorczych 
(np. w drodze zmiany swoich ram prawnych lub procedur nadzorczych).

Treść wytycznych jest oczywiście każdorazowo zdeterminowana podstawami prawnymi za-
wartym w sektorowych aktach prawa rynku finansowego. Ważne jednak, że wytyczne EBA wpro-
wadzają np. pewien standard dotyczący zasad nadzoru nad produktami i ustalen zarządczych 
dla produktów bankowości detalicznej20. Wytyczne te (chociaż nie są źródłem prawa) można 
uważać za szczególnie ważne, ponieważ z punktu widzenia konsumenta produkty bankowości 

14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nierucho-
mościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz. Urz. UE L 60 z 28.2.2014, s. 34.
15 https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en (31.05.2021).
16 Uchwała nr 148/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji „S” dotyczącej dobrych prak-
tyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacja
_S_18_06_2013_34880._34880.pdf. Z kolei w odniesieniu do ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości, które nie są zabezpieczone hipo-
tecznie zob. rekomendację T: uchwała nr 59/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji T dotyczącej 
dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych: https://dziennikurzedowy.knf.gov.pl/DU_KNF/2013/11/akt.pdf.
17 T.j. Dz.U. 2020 Nr 1027.
18 Np. wytyczne z 28.11.2019 r. EUNB w sprawie zarządzania ryzykiem związanym z technologiami i bezpieczeństwem ICT, EBA/GL/2019/04
19 https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2381463/a49bd011-9230-4284-99a7-182657c48769/Joint%20Committee%20
Guidelines%20on%20complaints-handling%20(JC%202018%2035)_PL.pdf (28.10.2020).
20 https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1412678/b0bf150d-2f9d-4c52-ab45-5738e2e380be/EBA-GL-2015-18%20
Guidelines%20on%20product%20oversight%20and%20Governance_PL.pdf (28.10.2020).
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detalicznej są przedmiotem najczęściej zawieranych umów bankowych. EBA uszczegółowiły 
elementy nadzoru nad tymi produktami, aby nie generowały nadmiernego ryzyka dla konsu-
mentów i nie wprowadzały w błąd przy ich zakupie21. Przykładowo, aby projektowanie tych 
produktów i wprowadzanie ich na rynek pozwalało unikać potencjalnych szkód dla konsumentów, 
a urzeczywistniało interesy, cele i cechy konsumentów, producent powinien zapewnić, by zasa-
dy nadzoru i ustalenia zarządcze dotyczące produktów stanowiły w stosownych przypadkach 
integralną część jego ram zarządzania, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Wyrażone 
w tych wytycznych zalecenie testowania danego produktu, i to w warunkach skrajnych, znalazło 
swoje odzwierciedlenie w obowiązku banku z zakresu zarządzania ryzykiem, do którego należy 
również przeprowadzenie procesu przygotowawczego przed wprowadzeniem nowego produktu 
na rynek, polegające na identyfikacji m.in. istotnych rodzajów ryzyka związanych z produktem 
w ramach systemu zarządzania ryzkiem, analizę zgodności produktu ze strategią zarządzania 
bankiem i strategią zarządzania ryzykiem czy uwzględnieniu rodzaju produktu w stosowanych 
metodach identyfikacji, pomiaru lub szacowania ryzyka (§ 21 rozporządzenia Ministra Finansów 
z  dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej 
oraz polityki wynagrodzeń w bankach)22. Z obowiązkiem zgodnego z zasadą proporcjonalności 
testowania produktów korespondują obowiązki informacyjne nałożone na instytucje finansowe, 
które mają w ten sposób realizować zasadę ochrony klienta. Wskazane rozporządzenie Ministra 
Finansów z 2021 r. jest istotne dla zasad compliance i corporate governance oraz polityki wy-
nagrodzeń w bankach, a wszystkie wymienione składniki treściowe mają pośrednio wpływ 
na pozycję klienta na rynku usług finansowych poprzez ograniczenie różnego rodzaju ryzyka  
i moral hazard. 

Pośredniej ochronie klienta służą wytyczne EBA z 13 grudnia 2016 r. dotyczące polityki i prak-
tyk w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do sprzedaży i dystrybucji detalicznych produktów 
i usług bankowych23. Celem tych wytycznych jest zapewnienie ochrony konsumentów przed 
niepożądanymi, negatywnymi skutkami zasad wynagradzania pracowników sprzedaży. Chodzi 
o to, aby sposób, w jaki kredytodawcy i pośrednicy kredytowi wynagradzają swoich pracowników, 
nie utrudniał im postępowania w sposób uczciwy, bezstronny i profesjonalny, z uwzględnieniem 
praw i interesów konsumentów. Istotnymi wytycznymi co do zagwarantowania klientowi banku 
wzmocnionej ochrony są również wytyczne dotyczące silnego uwierzytelnienia klienta na rynku 
usług płatniczych24.

Z punktu widzenia przyszłych tendencji regulacyjnych EBA, można wskazać na projektowane 
wytyczne w sprawie zarządzania wewnętrznego w dyrektywie 2013/36/UE, które będą wprowa-
dzać zmiany odnośnych wytycznych z 2018 roku25. Zmiany te dotyczyć będą zwłaszcza wzmoc-
nienia przeciwdziałania zjawisku prania pieniędzy i finansowania źródeł terroryzmu jako elementu 
21 Wytyczne dotyczą ustanowienia zasad nadzoru nad produktami i ustaleń zarządczych w odniesieniu do zarówno producentów, jak i dystrybutorów jako 
integralnej części ogólnych wymogów organizacyjnych związanych z systemami kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw. Odnoszą się one do wewnętrznych 
procesów, funkcji i strategii mających na celu projektowanie produktów, wprowadzanie ich na rynek i dokonywanie ich przeglądu w całym ich cyklu życia 
i są stosowane do producentów i dystrybutorów produktów oferowanych klientom.
22 Dz.U. 2021, poz. 1045.
23 https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1693444/5ec7d185-a0a1-4f7e-98c2-5d62140ca8e0/Guidelines%20on%20
sales%20staff%20remuneration%20(EBA-GL-2016-06)_PL.pdf (28.10.2020).
24 Wytyczne EBA z 19 grudnia 2014 r. w sprawie bezpieczeństwa płatności internetowych, https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/
documents/10180/1004450/1e7252b3-f6c7-4224-8095-780c6b0a121c/EBA-GL-2014-12_PL_rev1%20GL%20on%20Internet%20Payments.pdf (1.11.2020).
25 Wytyczne EBA z 21.03.218 r. w sprawie zarządzania wewnętrznego, https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/ 
1c4d2b82-b044-42fa-8efa-e0867c0335aa/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20(EBA-GL-2017-11)_PL.pdf (1.11.2020).
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wewnętrznego systemu zarządzania w banku i zarządzania ryzykiem. Regulacja CRD V/ CRR II 
wyznacza nowe kierunki regulacyjne dla EBA (i również ESMA). Z punktu widzenia wyznaczania 
standardów ochronnych dla klienta-konsumenta, analiza materiału normatywnego pozwala wysu-
nąć następujące uwagi: po pierwsze, przepisy rozporządzenia CRR II i dyrektywy CRD V nie są, 
podobnie jak wcześniejsze, bezpośrednio adresowane do klienta, ochrona ta w tej regulacji ma 
zatem charakter pośredni i jest osiągana w ten sposób, że tworzy się bezpieczniejsze i bardziej 
stabilne otoczenie regulacyjne dla aktywności podejmowanych na rynku bankowym; po drugie, 
rozwijane są obowiązki informacyjne pomiędzy instytucjami i nadzorcami, aby w większym stopniu, 
dzięki przetwarzanej informacji, niwelować ryzyko na rynku bankowym oraz po trzecie, kształto-
wana jest polityka wynagrodzeń ograniczająca nadmiernie ryzykowne działania podejmowane 
przez pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji, 
tak by likwidować zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka.

Przyjęta przez KNF Rekomendacja Z, dotycząca „Zasad ładu wewnętrznego w bankach”26, 
zawiera również odniesienia do ochrony klienta realizowanej przez wymóg sprawdzenia w ofero-
wanych do sprzedaży nowych produktach bankowych istnienia klauzul abuzywnych czy klauzul, 
mimo odmiennej postaci językowej, podobnych do klauzul wpisanych do rejestru klauzul niedo-
zwolonych (rekomendacja nr 29.427). Rekomendacja ta została opracowana z uwzględnieniem 
wytycznych EBA i ESMA28. W rekomendacji Z zalecono bankom, aby przy tworzeniu wzorców 
umownych nie posługiwały się klauzulami, które mogłyby zostać uznane za abuzywne, a wpro-
wadzanie nowego produktu finansowego na rynek powinno angażować komórkę zarządzania 
ryzykiem i realizować warunki wynikające z przyjętej polityki compliance, dookreślanej zarówno 
w wytycznych i RTS-ach EBA, jak i rekonstruowanej z towarzyszących procesowi regulacyjnemu 
dokumentów EBA (raport EBA z 5 lipca 2019 r.)29. 

Wyzwaniem dla EBA jako regulatorów i nadzorców unijnych, a także krajowych, pozwalają-
cym wyznaczyć przyszłe tendencje regulacyjne, jest projekt rozporządzenia o digitalnej odporno-
ści operacyjnej w sektorze finansowym z 24 września 2020 r.30, w którym uregulowane zostaną 
instrumenty i sposoby przeciwdziałania jednemu z bardziej istotnych współcześnie rodzajów 
ryzyka – ryzyku ICT (Information and Communication Technology, ICT), ryzyku cyfrowemu oraz 
osiągania cyberbezpieczeństwa bankowego. Działalność regulacyjna EBA z tego zakresu będzie 
wymagała wydania kolejnych wytycznych i BTS-ów oraz RTS-ów przez EBA, które będą miały 
wpływ na ochronę klienta na rynku finansowym.

26 Uchwała KNF nr 289/2020 z 9.10.2020 r. w sprawie wydania rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.
27 Zgodnie z nią, Zarząd banku powinien opracować, uchwalić oraz wprowadzić w życie, sporządzoną w formie pisemnej i zatwierdzoną przez radę nad-
zorczą, politykę zatwierdzania nowych produktów (PZNP), która obejmuje rozwój nowych produktów, usług i rynków oraz istotne zmiany dotychcza-
sowych produktów, usług i rynków PZNP powinna w szczególności uwzględniać wytyczne EUNB dotyczące zasad nadzoru nad produktami i ustaleń 
zarządczych dla produktów bankowości detalicznej (EBA/GL/2015/18) z 22 marca 2016 r.
28 Wytyczne w sprawie zarządzania wewnętrznego (EBA/GL/2017/11) z 21 marca 2018 r. oraz Wytyczne w sprawie oceny odpowiedniości człon-
ków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2017/12) z 21 marca 2018 r. wytycznych Bazylejskiego Komitetu 
Nadzoru Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS): Corporate governance principles for banks (lipiec 2015 r.); wytyczne 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (The Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD): G20/OECD Principles of 
Corporate Governance (wrzesień 2015 r.) oraz dokumencie Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (The European Association 
of Co-operative Banks, EACB): Zarządzanie w Bankach Spółdzielczych. Kluczowe Zagadnienia (Corporate Governance in Co-operative Banks  
– Key Features) (2016 r.).
29 Chodzi tu np. o https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2855746/fd963ed8-c392-433c-9d5f-40e798659f24/EBA%20
Report%20on%20the%20application%20of%20the%20guidelines%20on%20POG%20arrangements.pdf?retry=1 (3.11.2020).
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:595:FIN&rid=1 (2.11.2020).
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Uwagi końcowe – wnioski
Funkcje konsumenckie soft law EBA powinny być wiązane z tworzeniem określonego, nor-

matywnego modelu ochrony konsumenta w UE, zalecanego do stosowania i egzekwowania 
w państwach członkowskich UE. Na model ten składają się normy proceduralne, materialne in-
stytucjonalne i kompetencyjne.

Konkretyzowany na poziomie UE przez EBA (za pomocą soft law) standard regulacyjny jest 
następnie uwzględniany w prawie krajowym w formie rekomendacji KNF, np. rekomendacja Z i S),  
lub w treści norm wiążących poprzez wprowadzenie do ustaw krajowych (np. ustawa z dnia 
23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego 
agentami) lub poprzez np. art. 133 ust. 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 
Są to soft law służące klientowi pośrednio, gdyż akty soft law adresowane są bezpośrednio do 
instytucji finansowych i nadzorcy krajowego, to jednak należy zauważyć, po pierwsze, znaczący 
przyrost regulacji odnoszących się do klienta na poziomach UE i krajowym, po drugie, znaczące 
uszczegółowienie tych regulacji. 

Konsumenckie soft law EBA pełni funkcję gwarancyjną, ochronną oraz stabilizacyjną. 
Gwarancyjną, gdyż instytucje finansowe pod wpływem działalności regulacyjnej unijnych i kra-
jowych nadzorców, na podstawie i w zakresie wiążących sektorowych przepisów prawa doo-
kreślanych i precyzowanych przez soft law, wdrażają także za pomocą m.in. funkcji compliance 
czy w ramach corporate governance instrumenty i struktury wewnątrzbankowe minimalizujące 
ryzyko dla klienta na rynku bankowym. Ochronna funkcja wyraża się przede wszystkim w tym, 
że na poziomie UE w wytycznych powstaje minimalny standard procedur określających relacje 
między konsumentem a instytucją finansową. Z kolei funkcja stabilizacyjna konsumenckiego soft 
law EBA wyraża się zwłaszcza w położeniu akcentu regulacyjnego na multiplikowalne zachowa-
nia klientów na rynku finansowym, co może mieć znaczenie dla ryzyk makroostrożnościowych  
i systemowych.

Uszczegóławiany w działalności regulacyjnej EBA (ESA) standard normatywny ochrony 
klienta powinien składać się z poniższych komponentów, które dopiero wspólnie rekonstruowane, 
stosowane i interpretowane tworzą kompleksowy i konstrukcyjnie spójny wzorzec.

Do elementów tych należą elementy proceduralne, czyli tworzenie uwzględnianego w soft law 
mechanizmu proceduralnego, stosowanego przez instytucje finansowe. Zwrócenie uwagi w soft 
law na element proceduralny oznacza wolę budowania modelu ochrony klienta nie tylko przez 
informację, lecz także przez rozbudowane procedury rozstrzygania spraw konsumenckich w ra-
mach struktur wewnętrznych tworzonych w tym celu w instytucjach finansowych i wyznaczanie 
minimalnego, proceduralnego standardu realizacji praw konsumenckich.

Elementem rekonstruowanego standardu są też elementy kompetencyjne, czyli tworzenie 
wzorca, opartego na transparentnym i przejrzystym wskazywaniu upoważnień dla organów nad-
zorczych, które w imię interesu publicznego, nadzorczego, istotnego tak mikroostrożnościowo, 
jak i makroostrożnościowo dbają o interes klienta-konsumenta. Jest to zresztą jedno z najważ-
niejszych i rodzących poważne dylematy zagadnień na rynku finansowym UE w ostatnich latach, 
a także wyraz wieloletniej dyskusji o „przenikaniu się” norm prawa prywatnego i publicznego. 
Powstają bowiem pytania, na ile i za pomocą jakich metod dopuszczalna jest proporcjonalna 
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i sprawiedliwa ingerencja w interes prywatny i zasadę swobody umów w imię ochrony interesu 
publicznego, postrzeganego w perspektywie tak mikroostrożnościowej, jak i obecnie makro-
ostrożnościowej31. Regulacje prawne i nadzór powinny uniemożliwiać klientowi podejmowanie 
nadmiernie ryzykownych i nieracjonalnych decyzji, szczególnie takich, które mogą poprzez efekt 
contagious („zarażenia”) być ryzykowne dla całego systemu finansowego, jednak nie oznacza to 
eliminacji istniejącej także po stronie konsumenta odpowiedzialności za podejmowane decyzje 
(Fedorowicz, 2019a, s. 53 i n.). Jest to zresztą szerszy problem, na ile swoboda umów może czy 
powinna być ograniczona przez uzasadniony interes systemowy, publiczny, a więc nadzorczy 
właśnie, gdzie są i gdzie powinny być granice ingerencji nadzorczej, tak aby prawidłowo (zgodnie 
z zasadą legalizmu), odpowiedzialnie (z uwzględnieniem zasady odpowiedzialności za podejmo-
wane działanie tak przez organy nadzoru, jak i przez konsumentów) i proporcjonalnie (zgodnie 
z zasadą proporcjonalności) a casu ad casum wyważać dwa wskazane interesy i zapewniać 
z jednej strony stabilność finansową, z drugiej zaś – wolność podejmowania przez konsumentów 
również ryzykownych decyzji na rynku, jeśli tego ryzyka są świadomi (Frątczak, 2015, s. 67–90). 
Natomiast strukturalnym elementem wyznaczanego modelu ochrony klienta na rynku finansowym 
za pomocą soft law EBA (ESA) jest wzmocnienie wewnętrznych struktur bankowych, które mają 
w sposób szczególny dbać właśnie o analizę ryzyka. 

Ochrona klienta przez informację na rynku finansowym (wyrażona w wiążących aktach praw-
nych) jest w soft law wzmacniana dzięki rozwijaniu funkcji ochrony klienta przez procedury i przez 
wzmocnienie uwrażliwienia instytucji finansowych na bezpieczeństwo klienta w ramach funkcji 
compliance czy za pomocą reguł corporate governance, również w ramach idei dopuszczalnej 
samoregulacji instytucji finansowych. Oczywiście następuje to wielotorowo, z jednej strony bo-
wiem w regulacjach wiążących (np. normy dopuszczalnego ryzyka, postanowienia buforowe), jak 
również w soft law na poziomie UE, z drugiej zaś – w regulacjach krajowych wiążących (ustawy 
implementujące) i niewiążących (np. rekomendacje KNF). 

Elementem wyznaczanego w działalność regulacyjnej EBA modelu ochrony klienta, swoi-
stym „niezbywalnym rdzeniu” znajdują się zatem regulacje dotyczące ochrony klienta poprzez 
procedury, poprzez informacje realizowane przez instytucje finansowe na rzecz klienta, poprzez 
nakazywanie instytucjom bezpośrednio lub pośrednio za pomocą norm nadzorczych tworzenia 
struktur wewnętrznych, kontroli ryzyka, proporcjonalnego prowadzenia polityki wynagrodzeń czy 
działań regulacyjnych ograniczających zjawisko moral hazard. W soft law, szczególnie ostatnio, 
EBA koncentruje się na minimalizowaniu ryzyka w działalności bankowej czy szerzej finansowej 
w celu ochrony klienta. 

Fundamentem treściowym regulacji słusznie staje się odszukiwanie w oferowanych do sprze-
daży nowych produktach finansowych, potencjalnych zagrożeń, klauzul abuzywnych, co podle-
ga kontroli wewnętrznej zarówno w banku, jak i przez nadzorców, tak krajowych, jak i unijnych. 
Najnowsza Rekomendacja Z KNF wydaje się realizować te tendencje regulacyjne. 

31 Komitet Stabilności Finansowej, krajowy organ nadzoru makroostrożnościowego, działający wyłącznie za pomocą niewiążących instrumentów jest 
proszony przez banki o podjęcie działań w sprawie sporów o kredyty frankowe, zanim Sąd Najwyższy wyda odnośne orzeczenie: https://www.money.
pl/pieniadze/banki-prosza-o-reakcje-w-sprawie-kredytow-frankowych-6572611448793984a.html (7.11.2020).
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Na marginesie tylko należy wspomnieć, że w najnowszych wzorcach jest też miejsce dla 
artykulacji prawa praw człowieka i praw socjalnych na rynku finansowym32, których obowiązek 
wdrożenia wynika z dyrektywy CRD V. Chodzi tu o politykę neutralnego pod względem płci pod-
chodzenia do wynagrodzeń wszystkich pracowników banku. Jest to zarazem realizacja posta-
nowień dyrektywy CRD V, którą wdrożono w Polsce w ustawie prbank. Dbałość o te założenia 
spoczywa również na KNF33, ale słusznie przewidziano również wpisanie stosownych zaleceń 
do wytycznych EBA, które powinny zostać uwzględnione w politykach wewnętrznych banków. To 
spowodowało w Polsce zmiany w zakresie rozporządzenia Ministra Finansów z 2021 r. wydanym 
do art. 9f ustawy prbank. Można więc zauważyć, że w odniesieniu może nie tyle do konsumenta, ile 
do pracowników instytucji kredytowych realizowane jest podejście wyrażające się w propagowaniu 
idei reprezentacji nauki praw człowieka i praw socjalnych na rynku finansowym, tu w zakresie praw 
antydyskryminacyjnych realizujących art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
art. 21 Europejskiej Karty Praw Podstawowych, a także w art. 84 dyrektywy CRD IV zmienianej 
w tym zakresie dyrektywą CRD V. W szczególności kwestie dotyczące neutralnej pod względem 
płci polityki wynagrodzeń instytucji kredytowych (§ 23 i § 25 pkt 11 rozporządzenia z 2021 r.), ich 
równej reprezentacji na stanowiskach menedżerskich oraz równych szans kariery zawodowej 
regulowane być mają w wytycznych EBA w sprawie neutralnej polityki wynagradzania pracowni-
ków pod względem płci. Ta materia wytycznych EBA stanowi nową na rynku usług finansowych 
materię regulacyjną, której urzeczywistnienie również za pomocą soft law wynika z dyrektywy 
CRD V. Można zatem wskazać, że jest to nowy element standardu normatywnego w prawie rynku 
finansowego i stanowi zarazem nawiązanie i w tym fragmencie do urzeczywistnienia idei silniej-
szego włączania prawa praw człowieka i praw socjalnych do prawa rynku finansowego, w tym 
przypadku istotnego dla pracowników banków.

Dążeniem prawodawców i regulatorów unijnych jest tworzenie we współpracy z prawodaw-
cami i regulatorami krajowymi jednego wspólnego wzorca (standardu) lub modelu ochrony klienta 
na całym rynku finansowym z pewnymi odrębnościami dla poszczególnych segmentów rynku. 
Standard ten nastawiony jest na zredukowanie zjawiska moral hazard i misselingu oraz przeciw-
działanie niebezpieczeństwom grożącym klientom w związku z nowymi technologiami na rynku 
finansowym, bitwalutą czy szerzej ryzykiem ITC. Powoduje to objęcie ochroną klienta w większym 
stopniu niż dotychczas działaniami nadzorczymi na unijnym i krajowym poziomach.

Charakterystyczne dla tego standardu (wzorca) jest coraz mocniejsze powiązanie treściowe 
w soft law EBA (ESA) między ryzykiem w działalności bankowej czy szerzej finansowej (w ramach 
„starych” materii: ryzyko związane z normami ostrożnościowymi, funduszami instytucji kredytowych, 
normami buforowymi, jak i „nowych” materii dotyczących ryzyka na rynku finansowym: FinTech, 
ryzyko ITC, bitwaluta), a ich wpływem na zachowania i decyzje klienta na rynku finansowym. 
Tworzony w ten sposób model ochronny podlega coraz mocniejszej normatywizacji. Przykładem 
takiego podejścia i nowych rodzajów ryzyka jest właśnie projekt rozporządzenia o digitalnej od-
porności operacyjnej w sektorze finansowym (DORA).

32 Projektowana rewizja wytycznych o zarządzaniu wewnętrznym w bankach (motyw 98 i 99) https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/
document_library/Publications/Consultations/2020/EBA%20launches%20consultation%20to%20revise%20its%20Guidelines%20on%20internal%20
governance%20%28EBA/CP/2020/20%29/898013/CP%20on%20Guidelines%20on%20internal%20governance%20under%20CRD_track%20changes.
pdf (1.11.2020). 
33 W projektach ustaw wdrażających CRD V przewidywano, że KNF ma gromadzić informacje na ten temat – powstaje jednak pytanie o to, czy samo 
gromadzenie przez KNF stosownych danych stanowi wystarczającą implementację tych postanowień dyrektywy CRD V.
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Paweł Czaplicki*

Zjawisko missellingu na polskim rynku obligacji  
– czego nauczył nas kazus GetBack S.A.?

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Czym jest misselling?
III. Misselling na rynku obligacji na przykładzie obligacji emitowanych przez GetBack S.A.
IV. Postulaty de lege ferenda mające na celu zwiększenie poziomu ochrony obligatariuszy przed 

zjawiskiem missellingu
V. Uwagi końcowe

Streszczenie
W artykule zaprezentowano zjawisko missellingu na polskim rynku obligacji na przykładzie obli-
gacji emitowanych przez GetBack S.A. Przedstawiono również postulaty de lege ferenda mające 
na celu zwiększenie poziomu ochrony obligatariuszy przed zjawiskiem missellingu. W artykule 
zastosowano metodę dogmatyczno-prawną oraz analizę danych zastanych. Kluczowym proble-
mem badawczym jest w jaki sposób należy doprecyzować regulacje prawne dotyczące ochrony 
konsumentów na rynku obligacji, aby obligatariusze nie stawali się ofiarami missellingu. Zgodnie 
z hipotezą postawioną przez autora przepisy prawa, obowiązujące w tym zakresie, wymagają 
uszczelnienia poprzez nałożenie dodatkowych obowiązków na podmioty oferujące nabycie obli-
gacji konsumentom, a także zaostrzenie kar za stosowanie nieuczciwych praktyk sprzedażowych.

Słowa kluczowe: misselling; obligacje; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Najwyższa 
Izba Kontroli.

JEL: K22

I. Wprowadzenie
Zjawisko missellingu dotknęło w ostatnich latach wiele sektorów rynków finansowych. Instytucje 

finansowe dopuściły się go m.in. przy oferowaniu konsumentom kredytów walutowych, ubezpie-
czeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz kredytów konsolidowanych. Do nieuczci-
wych praktyk sprzedażowych doszło również na rynku obligacji. Sztandarowym przykładem w tym 
zakresie było oferowanie konsumentom obligacji wyemitowanych przez GetBack S.A. W wyniku 
popadnięcia przez tę spółkę w stan niewypłacalności, wielu konsumentów straciło swoje środki 

* Doktor, asystent w Zakładzie Prawa Handlowego, Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; e-mail: 
p.czaplicki@uwb.edu.pl; ORCID https://orcid.org/0000-0002-9782-7252.
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zainwestowane w dłużne papiery wartościowe przez nią wyemitowane. Podstawowym problemem 
w tej sytuacji było oferowanie przez dystrybutorów obligacji GetBack S.A. inwestorom, którzy 
nie byli świadomi ryzyka związanego z inwestowaniem na rynku obligacji korporacyjnych, a tym 
bardziej, którzy nie godzili się na tak wysoki poziom ryzyka. Nieuczciwe praktyki sprzedażowe 
we wskazanym powyżej przypadku doprowadziły do poszkodowania bardzo wielu obligatariuszy.

Niniejszy artykuł ma na celu syntetyczne wyjaśnienie znaczenia zagadnienia missellingu, 
omówienie nieprawidłowości występujących w zakresie nieuczciwych praktyk sprzedażowych na 
rynku obligacji na przykładzie papierów wartościowych emitowanych przez GetBack S.A. oraz 
przedstawienie postulatów de lege ferenda, mających na celu zwiększenie poziomu ochrony obli-
gatariuszy przed zjawiskiem missellingu w przyszłości. Kluczowym problemem badawczym posta-
wionym w artykule jest, w jaki sposób należy doprecyzować regulacje prawne dotyczące ochrony 
konsumentów na rynku obligacji, aby obligatariusze nie stawali się ofiarami missellingu. Zgodnie 
z hipotezą postawioną przez autora przepisy prawa, obowiązujące w tym zakresie, wymagają 
uszczelnienia poprzez nałożenie dodatkowych obowiązków na podmioty oferujące nabycie obli-
gacji konsumentom, a także zaostrzenie kar za stosowanie nieuczciwych praktyk sprzedażowych.

II. Czym jest misselling?
Zgodnie z definicją prezentowaną w piśmiennictwie, misselling to w najprostszym ujęciu pro-

ponowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom (Cichorska, 
2017)1. W ustawodawstwie definicję missellingu można natomiast znaleźć w ustawie z dnia 16 lu-
tego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 4 przez 
„praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów” rozumie się godzące w nie sprzeczne 
z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności proponowanie 
konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów 
ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsu-
mentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru2. Na 
stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśniono dodatkowo, że „nieuczciwa sprze-
daż” jest pojęciem opisującym wątpliwy pod względem prawnym i etycznym sposób oferowania 
i sprzedaży produktów finansowych. Na nieuczciwą sprzedaż składać się mogą zarówno zacho-
wania, jak i procedury sprzedaży oraz działania marketingowe, które mają na celu wprowadzenie 
konsumentów w błąd (np. działanie agenta ubezpieczeniowego, który wprowadza konsumenta 
w błąd co do mechanizmu funkcjonowania oferowanego produktu, jego funkcji i zastosowania; 
reklama lub broszura pomijająca istotne informacje na temat danego produktu finansowego)3. 
Wskazać również należy, że pojęcie to wywodzi się z Wielkiej Brytanii, gdzie występuje w syste-
mie prawnym jako poważne naruszenie zasad rynkowych4.

1 Zob. także przegląd definicji missellingu zaprezentowanych w doktrynie przedstawiony w tym artykule, a także w: K. Nizioł (2019); J. Sroczyński 
(2016, s. 26–31); M. Paleczna (2019, s. 50–64); A. Butor-Keler (2017, s. 9–20); Rutkowska-Tomaszewska (2020).
2 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2021, poz. 275).
3 Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/faq_nieuczciwa_sprzedaz.php#faq2743 (20.11.2021).
4 Ibidem.
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III. Misselling na rynku obligacji  
na przykładzie obligacji emitowanych przez GetBack S.A.

Spółka GetBack S.A. była prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem w sektorze usług 
finansowych, związanym w obrotem wierzytelnościami. Spółka swój dynamiczny rozwój finanso-
wała m.in. dzięki funduszom pozyskiwanym na rynku z emisji obligacji korporacyjnych. W lipcu 
2017 r. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie 
wprowadzono jej akcje do publicznego obrotu. Niestety już 16 kwietnia 2018 r. obrót akcjami i ob-
ligacjami GetBack S.A. został zawieszony. Następnie w dniu 2 maja 2018 r. spółka GetBack S.A. 
złożyła w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu-Fabrycznej wniosek o otwarcie postępowania re-
strukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego. W dniu 22 stycznia 
2019 r. przegłosowano zawarcie układu, w ramach którego wierzytelności niezabezpieczone mają 
zostać spłacone w 25% ich wartości, w 16 ratach rozłożonych na osiem lat. W dniu 6 czerwca 
2019 r. Sąd zatwierdził powyższą propozycję układu. Natomiast 24 lutego 2020 r. układ zawarty 
z wierzycielami uprawomocnił się i jest aktualnie realizowany. Sama zaś Spółka z dniem 23 lipca 
2021 r. zmieniła swoją nazwę na Capitea S.A.

Kazus obligacji emitowanych przez GetBack S.A. został podsumowany w raporcie Najwyższej 
Izby Kontroli z dnia 19 grudnia 2019 roku (Najwyższa Izba Kontroli, 2019). W raporcie stwierdzono 
m.in., że część nabywców obligacji GetBack S.A. nieświadomie przyjmowała na siebie wysokie 
ryzyko związane z nabywaniem tego rodzaju papierów wartościowych. Ryzyko nabywania obliga-
cji było dodatkowo potęgowane przez agresywny model biznesowy emitenta. W raporcie zostały 
ponadto omówione sytuacje celowego wprowadzania nabywców obligacji w błąd, do których do-
chodziło w trakcie oferowania tych papierów wartościowych. Obligacje emitowane przez Spółkę, 
zaliczane zatem do kategorii dłużnych papierów wartościowych o charakterze korporacyjnym, były 
przedstawiane inwestorom jako produkt wręcz bezpieczniejszy od lokat bankowych i jednocześnie 
gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, co było jawną nieprawdą. Obligacje emi-
towane przez GetBack S.A. były oferowane jako instrumenty finansowe, gwarantujące wysokie 
odsetki, z którymi wiąże się jednocześnie całkowita ochrona inwestowanego kapitału. Za dzia-
łania szczególnie nieetyczne należy uznać wywieranie presji przez oferujących dłużne papiery 
wartościowe Spółki na potencjalnych nabywcach, poprzez uwypuklanie unikatowości oferowanej 
usługi finansowej oraz podkreślanie konieczności podjęcia szybkiej decyzji. Poza stosowaniem 
wskazanych powyżej agresywnych technik sprzedażowych, oferujący obligacje GetBack S.A. 
dopuszczali się także licznych przypadków łamania prawa. Przejawiało się ono w przekazywaniu 
bez zgody klientów ich danych osobowych chronionych tajemnicą domu maklerskiego podmiotom 
trzecim oraz podpisywaniu za klientów umów na objęcie obligacji bez ich zgody lub upoważnienia. 
Liczbę nabywców obligacji GetBack S.A., którzy zostali poszkodowani w wyniku nieuczciwych 
praktyk podmiotów je oferujących szacuje się na ok. 9 tys. osób.

Pokłosiem stosowania praktyk missellingowych przy oferowaniu i sprzedaży obligacji 
GetBack S.A. było kilka decyzji Prezesa UOKiK, nakładających kary na podmioty, które dopuści-
ły się nieuczciwych metod sprzedażowych. W pierwszej decyzji5 dotyczącej bezpośrednio tego 
typu praktyk, wydanej przeciwko Idea Bank S.A., Prezes UOKiK stwierdził, że bank wprowadzał 

5 Dec. częściowa Prezesa UOKiK z 1.08.2019 r., RGB – 13/2019. Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15662 (20.11.2011). 
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konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych GetBack S.A. poprzez roz-
powszechnianie nieprawdziwych informacji co do gwarancji zysku z obligacji poprzez informo-
wanie konsumentów o stałym, gwarantowanym oprocentowaniu w skali roku. Prezes UOKiK 
zarzucił również Idea Bank S.A. rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do gwarancji 
bezpieczeństwa obligacji korporacyjnych poprzez przekazywanie konsumentom informacji su-
gerujących, że wskazane powyżej papiery wartościowe są bezpieczne, tak jak lokata bankowa 
albo obligacje skarbowe bądź że emisje nadzorowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
W ocenie Prezesa UOKiK mogło to doprowadzić do podjęcia przez konsumentów decyzji odnoś-
nie do nabycia oferowanych obligacji, której nie podjęliby mając świadomość ryzyka związanego 
z tego typu inwestycją. Ukaranemu bankowi zarzucono również wprowadzanie konsumentów 
w błąd w zakresie ekskluzywności oferowanych obligacji korporacyjnych poprzez sugerowanie, 
że dostęp do nich jest limitowany i jest dużo chętnych inwestorów na ich nabycie lub oferta ma 
charakter niepowtarzalny. Bank wprowadzał konsumentów w błąd również poprzez informowanie 
o bardzo ograniczonej dostępności czasowej oferowanych obligacji. Zdaniem Prezesa UOKiK 
wskazane powyżej działania zmierzały do nakłonienia konsumentów do podjęcia natychmiasto-
wej decyzji dotyczącej umowy i pozbawienia ich tym samym możliwości świadomego wyboru 
produktu. Wszystkie przywołane powyżej praktyki Idea Bank S.A. zostały uznane za narusza-
jące zbiorowe interesy konsumentów. Konsekwencją wydania wskazanej powyżej decyzji przez 
prezesa UOKiK było nakazanie Idea Bank S.A. zaniechania stosowania wskazanych powyżej 
praktyk oraz opublikowania stosownych oświadczeń. W kolejnej decyzji wydanej przeciwko Idea 
Bank S.A.6, która została poddana już analizie także w piśmiennictwie (Urbanek, 2020), Prezes 
UOKiK zarzucił bankowi już wprost proponowanie konsumentom nabycia obligacji korporacyjnych 
w sytuacji, w której warunki emisji tych papierów wartościowych w zakresie ryzyka inwestycyj-
nego nie odpowiadały potrzebom tych konsumentów ustalonym na podstawie charakterystyki 
usług finansowych, z których korzystali oni dotychczas oraz oświadczeń składanych przez nich 
w toku oferowania im obligacji. Także działania w tym zakresie Prezes UOKiK uznał za praktykę 
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W swojej decyzji Prezes UOKiK nakazał bankowi 
zaniechanie jej stosowania oraz wypłatę co do zasady wszystkim obligatariuszom rekompensat 
w wysokości 20% liczonej od kwoty zainwestowanych środków. Prezes UOKiK zobowiązał rów-
nież bank do poinformowania obligatariuszy o wydanej przez niego decyzji i wynikających z niej 
konsekwencji. Dodatkowo bank został zobowiązany do opublikowania stosownych oświadczeń 
oraz zwrotu kosztów prowadzonego w jego sprawie postępowania.

Kolejna decyzja7 Prezesa UOKiK została wydana już przeciwko samemu emitentowi obligacji, 
tj. GetBack S.A. W decyzji tej Prezes UOKiK zarzucił emitentowi wprowadzanie konsumentów 
w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych 
informacji co do bezpieczeństwa inwestycji w te papiery wartościowe poprzez przekazywanie 
konsumentom informacji sugerujących, że cechują się one wysokim stopniem bezpieczeństwa, 
a utrata zainwestowanych środków jest mało prawdopodobna, co mogło spowodować podjęcie 
przez konsumentów decyzji odnośnie do nabycia oferowanych obligacji, której inaczej by nie podjęli. 
Prezes UOKiK zarzucił także emitentowi wprowadzanie konsumentów w błąd co do swojej sytuacji 

6 Dec. Prezesa UOKiK z 3.02.2020 r., RGB – 1/2020. Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16193 (20.11.2011).
7 Dec. Prezesa UOKiK z 27.04.2020 r., DOZIK – 4/2020. Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16378 (20.11.2011).
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finansowej poprzez przekazywanie im informacji, że jest ona stabilna. Emitent wprowadzał konsu-
mentów w błąd również poprzez informowanie ich o ekskluzywności swojej oferty i ograniczonej 
czasowo dostępności oferowanych obligacji. Wszystkie wymienione działania emitenta zostały 
uznane za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Skutkiem wydania wskazanej 
powyżej decyzji było nałożenie na GetBack S.A. obowiązku złożenia stosownego oświadczenia.

Ostatnia decyzja8 wydana przez Prezesa UOKiK obejmowała ocenę praktyk stosowanych 
przy sprzedaży obligacji GetBack S.A. przez Getin Noble Bank S.A. W ramach przeprowadzone-
go postępowania stwierdzono, że bank wprowadzał konsumentów w błąd co do bezpieczeństwa 
inwestycji i gwarancji zysku z obligacji korporacyjnych GetBack S.A. W ocenie Prezesa UOKiK 
mogło to spowodować podjęcie przez konsumentów decyzji o nabyciu tych obligacji, której ina-
czej by nie podjęli. Ponadto, Getin Noble Bank zarzucono proponowanie nabycia obligacji korpo-
racyjnych w sytuacji, w której ryzyko inwestycyjne z nimi związane nie odpowiadało potrzebom 
konsumentów, do których oferta była kierowana. Wskazane powyżej praktyki zostały uznane za 
naruszające zbiorowe interesy konsumentów. W decyzji Prezes UOKiK nakazał bankowi zanie-
chanie stosowania tego typu praktyk, dokonanie wypłaty wszystkim obligatariuszom, którzy nabyli 
za pośrednictwem banku obligacje GetBack S.A. rekompensaty w równej co do zasady wysoko-
ści 20 000 zł oraz powiadomienie obligatariuszy o wydanej decyzji i jej skutkach. Prezes UOKiK 
nałożył dodatkowo na bank obowiązek złożenia stosownych oświadczeń oraz pokrycie kosztów 
przeprowadzonego w jego sprawie postępowania.

Podsumowując należy wskazać, że sprawa obligacji wyemitowanych przez GetBack S.A. 
była jak do tej pory przypadkiem, w którym zjawisko missellingu na rynku obligacji unaoczniło się 
w najszerszym zakresie. Z uwagi na znaczną skalę i dużą grupę poszkodowanych inwestorów 
zyskała ona rozgłos medialny, co pośrednio przełożyło się także na zainteresowanie sprawą ze 
strony organów państwowych. Przyznać należy, że zarówno Najwyższa Izba Kontroli, jak i Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjęły stosowne działania. Była to jednakże reakcja na już 
zaistniałą sytuację i biorąc pod uwagę instrumenty przysługujące tym organom, nie przyniosła 
pełnego zaspokojenia roszczeń poszkodowanych podmiotów. Wskazać bowiem należy, że na-
wet kary nałożone na podmioty oferujące obligacje GetBack S.A., sprowadzające się do wypłaty 
inwestorom bezpośrednich rekompensat, nie doprowadziły do odzyskania przez nich zainwesto-
wanych środków w całości. 

IV. Postulaty de lege ferenda mające na celu zwiększenie poziomu 
ochrony obligatariuszy przed zjawiskiem missellingu

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w ostatnich latach ustawodawca czynił już sta-
rania dotyczące zwiększenia poziomu ochrony obligatariuszy (Martysz, 2020). Przykład obligacji 
wyemitowanych przez GetBack S.A. skłania jednak nieustannie do pogłębionej analizy w zakresie 
rozwiązań możliwych do wdrożenia na przyszłość. Podstawowym celem dalszych zmian regulacji 
w kontekście zapobiegania w przyszłości występowaniu zdarzeń o podobnym charakterze powin-
no być zwiększenie poziomu ochrony obligatariuszy sprofilowane na ochronę przed zjawiskiem 
missellingu.

8 Dec. Prezesa UOKiK z 23.10.2020 r., RWR 09/2020. Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16868 (20.11.2011).
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Godne rozważenia postulaty w tym zakresie pojawiły się choćby w przywoływanym już po-
wyżej raporcie NIK. Najwyższa Izba Kontroli zaproponowała m.in. wprowadzenie obowiązku na-
grywania rozmów związanych z oferowaniem i sprzedażą produktów finansowych o charakterze 
inwestycyjnym w placówkach sprzedażowych oraz wszelkich rozmów związanych ze świadcze-
niem usług doradztwa inwestycyjnego. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli zmiana ta pozwoli na 
ustalenie czy pisemne potwierdzenie klienta, że świadomie podjął decyzję o inwestycji, nie zostało 
podpisane pod wpływem wprowadzenia w błąd lub mimo faktycznego missellingu (Najwyższa 
Izba Kontroli, 2019). Rozwiązanie to należy uznać za w pełni uzasadnione. Niestety w obecnych 
realiach zderzamy się z problemem rozbieżności między treścią składanych przez konsumentów 
pisemnych oświadczeń, a rzeczywistym przebiegiem oferowania mu usług finansowych, które 
jak się później okazuje nie są dostosowane do jego potrzeb. Archiwizacja nagrania prezentują-
cego obraz i dźwięk z przeprowadzenia czynności sprzedażowych pozwalałaby jednoznacznie 
rozstrzygnąć, w jaki sposób dana usługa była przedstawiona konsumentowi i czy informacje mu 
zaprezentowane były kompleksowe i rzetelne.

W tym kontekście należałoby zastanowić się również nad umożliwieniem nakładania przez 
Prezesa UOKiK bardziej dotkliwych kar na podmioty dopuszczające się missellingu na rynku usług 
finansowych. Karom powinny podlegać zarówno same instytucje finansowe, jak i ich pracownicy 
dopuszczający się nieuczciwych praktyk. W ocenie autora pracownik instytucji finansowej, który 
z chęci uzyskania osobistej korzyści w postaci premii lub prowizji sprzedażowej, celowo wpro-
wadza konsumenta w błąd, nie przekazuje mu pełnej informacji albo nie przedstawia realnych 
konsekwencji wiążących się z nabyciem danej usługi finansowej, zasługuje w równym stopniu 
na nałożenie na niego stosownych dolegliwości, jak podmiot, który zlecił mu realizację tego typu 
działań. Drugim niezwykle istotnym aspektem w tym zakresie jest nakładanie na podmioty do-
puszczające się praktyk missellingowych na tyle dotkliwych kar w postaci obowiązku wypłaty 
konsumentom indywidualnych rekompensat, aby mogły one stanowić realne odszkodowanie za 
poniesione przez nich straty.

Kolejnym istotnym pomysłem Najwyższej Izby Kontroli, który mógłby przynieść korzyści w za-
kresie zwiększenia ochrony praw inwestorów, w tym obligatariuszy byłoby także wprowadzenie 
możliwości podania przez Prezesa UOKiK do publicznej wiadomości informacji o podejrzeniu 
praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów już na etapie postępowania wyjaśniające-
go (Najwyższa Izba Kontroli, 2019). Dawałoby to konsumentom dodatkowe szanse na uniknięcie 
nabycia usług finansowych, które nie są dostosowane do ich potrzeb. W obecnym stanie prawnym 
czas niezbędny do przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK pełnego postępowania doprowadza 
niejednokrotnie do sytuacji, w której konsument zyskuje szansę na uzyskanie informacji o nega-
tywnych skutkach nabycia określonej usługi finansowej, w tym obligacji określonej emisji, dopie-
ro w momencie, gdy skala danego problemu robi się na tyle duża, że zaczyna on funkcjonować 
w obiegu medialnym. Niestety w przypadku wielu inwestorów jest to zbyt późno, ponieważ w wy-
niku presji kreowanej przez przedstawicieli instytucji finansowej oferującej obligacje określonej 
emisji zdążą oni nabyć już te papiery wartościowe.

Na szczeblu instytucjonalnym (systemowym) równie ciekawym pomysłem pre-
zentowanym w piśmiennictwie jest koncepcja powołania „ciała zrzeszającego” istnieją-
ce organy i instytucje ochrony konsumenta. Zdaniem przedstawicieli doktryny mogłoby ono 
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przyjmować formułę Komitetu Ochrony Konsumenta Usług Finansowych czy Komitetu Stabilności 
Konsumenta Usług Finansowych. Organ taki zapewniałby współpracę oraz uporządkowa-
ne i systemowe działania w obszarze ochrony konsumenta na etapie wdrażania regulowa-
nych przez prawo mechanizmów ochrony w zakresie stosowania prawa i jego egzekwowania  
(Rutkowska-Tomaszewska, 2019). 

Wszystkie wskazane powyżej postulaty organów publicznych, przedstawicieli doktryny oraz 
autora znajdują uzasadnienie w potrzebie zwiększenia ochrony inwestorów na polskim rynku 
obligacji i zasługują na aprobatę. Tym samym, po ujęciu ich w ramy prawne i odpowiednim spre-
cyzowaniu należałoby rozważyć wdrożenie ich do rodzimego systemu prawa.

V. Uwagi końcowe
Sprawa GetBack S.A. dostarczyła dostatecznych argumentów dowodzących temu, że ze 

zjawiskiem missellingu mamy do czynienia również na polskim rynku obligacji. Skala osób po-
szkodowanych w wyniku nabycia obligacji wyemitowanych przez tę Spółkę pokazuje, że również 
w sektorze obligacji konieczne jest wzmocnienie ochrony prawnej inwestorów, którzy mogą stać 
się ofiarą nieuczciwych praktyk sprzedażowych. Analiza przebiegu sprawy GetBack S.A. oraz 
decyzji podejmowanych przez organy publiczne w reakcji na zaistniałą sytuację jednoznacznie 
wskazuje na potrzebę uszczelnienia przepisów prawa obowiązujących w zakresie oferowania 
obligacji konsumentom poprzez nałożenie dodatkowych obowiązków na instytucje finansowe 
funkcjonujące w tym obszarze. Szczególnie istotne w tym zakresie wydaje się wprowadzenie 
obowiązku nagrywania rozmów związanych z oferowaniem i sprzedażą usług finansowych o cha-
rakterze inwestycyjnym w placówkach sprzedażowych oraz wszelkich rozmów związanych ze 
świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Wzmocnienie ochrony prawnej obligatariuszy 
mogłoby przynieść zaostrzenie kar za stosowanie nieuczciwych praktyk sprzedażowych. W oce-
nie autora karom tym powinny podlegać zarówno same instytucje finansowe, jak i ich pracownicy 
dopuszczający się nieuczciwych praktyk.

Wskazać również należy, że poza działaniami ukierunkowanymi na konkretną, bezpośrednią 
relację między konsumentem a instytucją finansową niezbędne wydaje się również wzmocnienie 
kompetencji instytucji publicznych, które mają za zadanie czuwać nad ochroną konsumentów 
na rynku usług finansowych, w tym rynku obligacji. Uprawnienia pozwalające im na szybsze, 
sprawniejsze i dotkliwsze interweniowanie w sytuacjach noszących choćby znamiona naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów, mogą pozwolić na uchronienie wielu konsumentów przez 
utratą środków. Zwiększenie ochrony konsumentów przyniosłoby również z pewnością powołanie 
organu odpowiedzialnego za koordynację działań organów publicznych, do zadań których należy 
dbałość o stabilność i bezpieczeństwo rynku finansowego w Polsce. Podmiot taki dawałby również 
gwarancję w zakresie bardziej kompleksowego i skoordynowanego wdrażania regulacji prawnych 
służących ochronie inwestorów, w tym przyszłych obligatariuszy.
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Odpowiedzialność za wykonanie transakcji płatniczej  
z podaniem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora  

na gruncie ustawy o usługach płatniczych

Spis treści
I. Uwagi wprowadzające
II. Wyłączenie odpowiedzialności dostawców usług płatniczych za wykonanie transakcji płatniczej 

z podaniem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora 
 1.  Brak obowiązku dostawców usług płatniczych do weryfikacji spójności unikatowego 

identyfikatora z innymi danymi odbiorcy
 2.  Podanie nieprawidłowego unikatowego identyfikatora a możliwość powołania się przez 

płatnika na błąd co do treści czynności prawnej
III. Odpowiedzialność dostawcy usług płatniczych na podstawie umowy lub przepisów szczególnych 
IV. Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń przez płatnika 
 1. Roszczenie o zwrot środków na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu
 2. Podmioty obowiązane do zwrotu środków
V. Problematyka prounijnej wykładni art. 64 ustawy – Prawo bankowe
VI. Uwagi końcowe

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest problematyka dochodzenia przez płatnika roszczeń o zwrot kwoty trans-
akcji płatniczej wykonanej z podaniem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora. W tym celu 
przeprowadzano analizę przepisów ustawy o usługach płatniczych, która w 2018 r. została zno-
welizowana wskutek implementacji do polskiego porządku prawnego drugiej dyrektywy w sprawie 
usług płatniczych. Dokonano również przeglądu orzeczeń sądów wydanych w sprawach, w któ-
rych doszło do wykonania transakcji z podaniem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.

Słowa kluczowe: transakcja płatnicza; nieprawidłowy unikatowy identyfikator; użytkownik; do-
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I. Uwagi wprowadzające
Celem artykułu jest omówienie zasad odpowiedzialności za wykonanie przez dostawcę lub 

dostawców usług płatniczych1 transakcji płatniczej2 z podaniem nieprawidłowego unikatowego 
identyfikatora na gruncie ustawy o usługach płatniczych. Jest to sytuacja, w której użytkownik3, 
którym może być również konsument4, inicjując transakcję w zleceniu płatniczym5, omyłkowo6 
podaje nieprawidłowy unikatowy identyfikator (a więc identyfikator przypisany do innego odbior-
cy aniżeli tego, którego rachunek zgodnie subiektywną wolą płatnika miał być uznany) i wyraża 
zgodę na wykonanie takiej transakcji. Najczęstszym przykładem jest wykonanie tzw. „chybione-
go” polecenia przelewu (Kociucki, 2012). Przez unikatowy identyfikator rozumie się kombinację 
liter, liczb lub symboli określoną przez dostawcę dla użytkownika, która jest dostarczana przez 
jednego użytkownika w celu jednoznacznego zidentyfikowania drugiego biorącego udział w danej 
transakcji płatniczej użytkownika lub jego rachunku płatniczego7. Ustawa o usługach płatniczych 
stanowi, że przy wykonaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego uni-
katowym identyfikatorem jest numer rachunku bankowego, chyba że strony uzgodnią w umowie 
ramowej inny unikatowy identyfikator8. Na zasadzie wykładni per analogiam, należy uznać, że 
przy wykonaniu transakcji z wykorzystaniem rachunku płatniczego, niebędącego rachunkiem ban-
kowym unikatowym identyfikatorem jest numer rachunku płatniczego, chyba że strony uzgodnią 
inny identyfikator. 

Zasadniczo, transakcja wykonana z podaniem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora 
ma autoryzowany charakter, gdyż z dostawcą komunikuje się sam płatnik9, obiektywnie składa 
oświadczenie woli, zlecając transakcję i wyrażając zgodę na jej wykonanie. Wówczas pomyłka 
płatnika w przedmiocie parametrów zlecenia nie stanowi skutku nielegalnego działania, w tym 
manipulacji ze strony przestępców10. W praktyce zdarzają się jednak bardziej skomplikowa-
ne stany faktyczne. Przykładem może być sytuacja, gdy podmiana unikatowego identyfikatora 
następuje wskutek działania złośliwego oprogramowania (Köbrich, lit. A, pkt II)11. Inny przykład 
stanowić będzie podszycie się przez przestępców pod docelowego odbiorcę transakcji i umyśl-
ne wskazanie płatnikowi numeru rachunku, z którego następnie środki zostaną wyprowadzone. 
Okoliczność, że to płatnik złożył zlecenie płatnicze i, komunikując się z dostawcą, obiektywnie 
wyraził zgodę na wykonanie transakcji, przemawiałaby za przyjęciem, że w takich wypadkach 

 1 Katalog dostawców zawarty jest w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. 2020, poz. 794) (dalej: uup).
 2 Art. 2 pkt 29 uup. 
 3 Art. 2 pkt 34 uup. 
 4 Art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1740) (dalej: k.c.).
 5 Art. 2 pkt 36 uup.
 6 Niekoniecznie chodzi tu o błąd w tym podstęp w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, choć w konkretnych okolicznościach nie sposób wyklu-
czyć takiej kwalifikacji. 
 7 Art. 2 pkt 33 uup.
 8 Art. 143 ust. 3 uup. Co ciekawe, brakuje odpowiednika tego przepisu w dyrektywie PE i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 
oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (OJ L 337, 23.12.2015, p. 35–127) (dalej: PSD2).
 9 Art. 2 pkt 22 uup. 
10 Zwykle przyczyną mylnego oznaczenia numeru rachunku będzie własna pomyłka płatnika, niemniej może się również zdarzyć, że stanowić będzie 
skutek zachowania osoby trzeciej, np. odbiorcy (przy czym w omawianym wypadku nie chodzi o działania przestępcze czy też manipulację ze strony 
takiej osoby). Przykładowo może się zdarzyć, że kontrahent płatnika (domyślny odbiorca) z uwagi na własną pomyłkę lub pomyłkę jeszcze innej osoby 
przekaże płatnikowi błędny identyfikator (numer rachunku), na który ma być wykonana transakcja.
11 Na kanwie takiej sprawy wydany został wyr. SA w Białymstoku z 5 kwietnia 2019 r., I AGa 176/18, LEX nr 2716949.
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transakcja została przez płatnika autoryzowana. Ostateczna treść zlecenia stanowiła jednak sku-
tek nielegalnego działania (manipulacji) ze strony osób trzecich (atak typu man-in-the-middle), 
w efekcie czego zgoda płatnika była sprzeczna z jego rzeczywistymi (subiektywnymi) intencja-
mi. Przesądzenie tej kwestii ma kluczowe znaczenie dla ustalenia podstaw odpowiedzialności 
za wykonanie transakcji. Przyjęcie, że płatnik nie wyraził zgody na wykonanie transakcji ozna-
cza, że ma ona charakter nieautoryzowany i należy zastosować reżim przepisów regulujących 
odpowiedzialność z tytułu nieautoryzowanych transakcji, a w szczególności art. 46 uup. W re-
zultacie nie znajdą zastosowania przepisy o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu trans-
akcji, a w szczególności o art. 144 i nast. uup. Z kolei przyjęcie, że płatnik wyraził zgodę na 
wykonanie transakcji, oznacza, że ma ona charakter autoryzowany. Nie może być więc mowy 
o odpowiedzialności z tytułu transakcji nieautoryzowanych. Oznacza to również, że na gruncie 
ustawy o usługach płatniczych dostawca wykonał transakcję zgodnie z parametrami, w tym 
zgodnie z unikatowym identyfikatorem wskazanym przez płatnika w zleceniu płatniczym (nawet 
jeżeli był to identyfikator niezgodny z rzeczywistą intencją płatnika). Trudno więc  mówić o nie-
należytym wykonaniu transakcji przez dostawcę i jego odpowiedzialności z tego tytułu. Pomyłka 
w postaci wskazania nieprawidłowego unikatowego identyfikatora stanowi skutek zachowania 
płatnika, co ma miejsce na etapie inicjowania transakcji, nie zaś po stronie dostawcy na etapie  
wykonywania transakcji. 

Nieco inaczej sprawa wygląda na gruncie art. 64 ust. 1 pb12, który to przepis reguluje odpo-
wiedzialność banków za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
polecenia przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego. Do usług i transakcji płatniczych uregulowa-
nych w ustawie o usługach płatniczych13 stosowanie art. 64 ust. 1 pb wyłączone jest natomiast na 
mocy ust. 2 tego przepisu. Na gruncie art. 64 pb w brzmieniu od 1 maja 2004 r.14 – 23 października 
2011 r.15 Sąd Najwyższy (SN) przyjmował, że zarówno bank zleceniodawcy, jak i bank beneficjen-
ta zobowiązane są do realizacji polecenia przelewu zgodnie z jego treścią, a w razie stwierdze-
nia niezgodności w treści polecenia przelewu bank nie powinien go realizować16. Zdaniem SN 
wszystkie zatem banki uczestniczące w przeprowadzeniu rozliczenia obciążone są obowiązkiem 
sprawdzenia zgodności oznaczenia beneficjenta polecenia przelewu17. W takim ujęciu wykonanie 
transakcji zgodnie ze wskazanym przez płatnika unikatowym identyfikatorem, gdy jednak nie jest 
on zgodny z pozostałymi danymi odbiorcy, może być rozpatrywane jako nienależyte dokonanie 

12 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. 2020, poz. 1896) (dalej: pb). 
13 Zakres zastosowania ustawy o usługach płatniczych określa jej art. 5. 
14 Z tą datą w życie weszła ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. 2004 Nr 91, 
poz. 870). Przed dniem 1 maja 2004 r. brzmienie art. 64 pb było następujące: „Jeżeli polecenie przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego złożone 
przez posiadacza rachunku bankowego jest wykonywane przez kilka banków, każdy z tych banków ponosi wraz z pozostałymi solidarną odpowie-
dzialność wobec posiadacza rachunku za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem polecenia. Wolny od odpowiedzial-
ności jest bank, który udowodni, że szkoda nie powstała z jego winy”. Z dniem 1 maja 2004 r. uchylono zdanie drugie tego przepisu. Z kolei z dniem 
24 października 2011 r. w życie weszła ustawa o usługach płatniczych (art. 181 uup) i dotychczasową treść przepisu oznaczano jako ustęp pierwszy 
oraz dodano ustęp drugi na mocy którego wyłączono stosowanie ustępu pierwszego w odniesieniu do usług płatniczych uregulowanych w ustawie  
o usługach płatniczych. 
15 Data poprzedzająca dzień wejścia w życie ustawy o usługach płatniczych (art. 181 uup).
16 Wyr. SN z 17 grudnia 2008 r., I CSK 205/08, LEX nr 471143; wyr. SN z 25 czerwca 2015 r., V CSK 546/14, LEX nr 1753191. Inaczej wyr. SO w Lublinie 
z 25 sierpnia 2010 r., IX Ga 199/10, LEX nr 1218287, który na gruncie stanu faktycznego zaistniałego przed dniem 1 listopada 2009 r. przyjął, że nie 
ma przepisu, który nakładałby na banki obowiązek sprawdzania zgodności numeru rachunku bankowego z nazwą beneficjenta w ramach realizacji po-
lecenia przelewu. Inaczej również wyr. SA w Warszawie z 20 września 2019 r., I ACa 84/19, LEX nr 2736594 wydany w sprawie, w której zastosowanie 
znajdowały przepisy prawa bankowego obowiązujące równolegle do ustawy o usługach płatniczych. Zob. też wyr. SN z 19 marca 2004 r., IV CK 158/03, 
LEX nr 112921 wydany na gruncie art. 64 pb w brzmieniu tego przepisu przed dniem 1 maja 2004 r.
17 Wyr. SN z 17 grudnia 2008 r., I CSK 205/08, LEX nr 471143.
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rozliczenia pieniężnego przez bank lub banki. Aczkolwiek odpowiedzialność ta może być ograni-
czona, gdy posiadacz rachunku przyczynił się do powstania szkody (Kawulski, 2013, komentarz 
do art. 64)18. Pojawia się pytanie, czy takie stanowisko pozostaje aktualne na gruncie obecnej 
treści art. 64 ust. 1 pb. 

II. Wyłączenie odpowiedzialności dostawców usług płatniczych 
za wykonanie transakcji płatniczej z podaniem  

nieprawidłowego identyfikatora
1. Brak obowiązku dostawców usług płatniczych do weryfikacji spójności 

unikatowego identyfikatora z innymi danymi odbiorcy

Wskutek implementacji art. 74 PSD119 problematyka transakcji wykonanych z podaniem 
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora uregulowana została w przepisach ustawy o usłu-
gach płatniczych. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma art. 143 uup, który obecnie stanowi 
implementację art. 88 PSD220. Zgodnie z art. 143 ust. 1 uup, zlecenie płatnicze uznaje się za wy-
konane na rzecz właściwego odbiorcy, jeżeli zostało wykonane zgodnie z informacjami, o których 
mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 lub w art. 27 pkt 2 lit. b uup (wyszczególnienie informacji, które muszą 
być dostarczone przez użytkownika, aby zlecenie płatnicze mogło zostać prawidłowo zainicjowa-
ne lub wykonane albo informacji, że wystarczające jest podanie unikatowego identyfikatora)21, 
a w przypadku wskazania w treści zlecenia płatniczego unikatowego identyfikatora – jeżeli zo-
stało wykonane zgodnie z tym unikatowym identyfikatorem bez względu na dostarczone przez 
użytkownika inne informacje dodatkowe22. Omawianą normę uzupełnia art. 143 ust. 2 zd. 1 uup, 
zgodnie z którym, w przypadku, w którym unikatowy identyfikator podany przez użytkownika jest 
nieprawidłowy, dostawca nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 144–146 uup23. Ponieważ 
treść przepisu nie została zawężona do konkretnego dostawcy24, lege non distinguende nale-
ży przyjąć, że z odpowiedzialności zwolniony jest nie tylko dostawca płatnika, lecz także każdy 
z dostawców uczestniczący w łańcuchu inicjowania lub wykonywania transakcji25. Z odpowie-
dzialności zwolniony będzie zatem również dostawca świadczący usługę inicjowania transakcji  
płatniczej (PISP26). 

Treść art. 143 ust. 1 i 2 zd. 1 uup prowadzi do wniosku, że dostawcy nie mają obowiązku 
weryfikacji czy wskazany przez płatnika identyfikator istotnie przypisany jest do odbiorcy wskaza-
nego w zleceniu płatniczym, o ile takie dane w ogóle zostały podane (podobnie Krzysztofek, 2011), 

18 Tak stwierdził również SN w wyr. z 19 marca 2004 r., IV CK 158/03, LEX nr 112921. O przyczynieniu się przez posiadacza rachunku do szkody 
mowa jest również w wyr. SN z 17 grudnia 2008 r., I CSK 205/08, LEX nr 471143 oraz wyr. SN z 25 czerwca 2015 r., V CSK 546/14, LEX nr 1753191, 
aczkolwiek tylko w uzasadnieniach faktycznych tych orzeczeń. 
19 Dyrektywa 2007/64/WE PE i Rady z dnia 13 listopada 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 (OJ L 319, 5.12.2007, p. 1–36) (dalej: PSD1). Zob. też motyw 48 PSD1.
20 Zob. też motyw 88 PSD2. 
21 Na podstawie art. 16 uup dostawca i użytkownik niebędący konsumentem mogą uzgodnić, że art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 pkt 2 lit. b uup nie 
stosuje się w całości lub w części. Brakuje natomiast możliwości wyłączenia stosowania art. 143 uup. 
22 Obecnie art. 143 ust. 1 uup stanowi implementację art. 88 ust. 1 i ust. 5 PSD2.
23 Obecnie art. 143 ust. 2 zd. 1 uup stanowi implementację art. 88 ust. 2 PSD2. Należałoby uznać, że jeżeli strony uzależnią wykonanie transakcji 
od innych niż unikatowy identyfikator informacji, jeżeli informacje te podane przez płatnika są nieprawidłowego, to dostawcy nie ponoszą z tego tytułu 
odpowiedzialności (art. 143 ust. 2 zd. 1 uup oraz art. 88 ust. 2 PSD2 stosowane per analogiam). 
24 Analogicznie stanowił art. 74 ust. 2 zd. 1 PSD1, a obecnie stanowi art. 88 ust. 2 PSD2.
25 Analogicznie wyr. TSUE z 21 marca 2019 r. w sprawie C-245/18, ECLI:EU:C:2019:242, pkt 25.
26 Payment initiation service provider.
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ani żądania od użytkowników dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie (Kociucki, 2012)27. Obowiązany 
jest jedynie ustalić czy identyfikator ten spełnia wymogi dostawcy lub obowiązujące wymogi 
prawne (np. czy posiada wystarczającą liczbę cyfr), a także czy w ogóle istnieje i jest przypisany 
do jakiegokolwiek odbiorcy. W takim ujęciu to na płatniku spoczywa obowiązek weryfikacji czy 
podany przez niego unikatowy identyfikator rzeczywiście jest prawidłowy, tj. że jest przypisany 
do prawidłowego odbiorcy i to płatnik ponosi ryzyko ewentualnych nieprawidłowości w tym za-
kresie (Pacak, 2014, komentarz do art. 143). Sposób numeracji numerów rachunków bankowych 
określa zarządzenie nr 7/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lutego 2017 r. 
w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP, Warszawa, dnia 
30 sierpnia 2019 r., poz. 9)28. W przypadku rachunków płatniczych kwestie te uregulowane zostały 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów 
i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikato-
wych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców 
(Dz.U. 2017, poz. 1360). Przywołane akty rangi podustawowej nie regulują wprost problematyki 
odpowiedzialności za wykonanie transakcji z podaniem nieprawidłowego unikatowego identyfika-
tora. Zresztą, z założenia nie mogłyby zmieniać zasad określonych na mocy ustawy29. Stanowią 
jednak wskazówkę, w jaki sposób interpretować przepisy ustawowe. Nie dają one żadnej pod-
stawy do tego, by wywodzić, że na gruncie obowiązujących przepisów nazwa odbiorcy, bądź 
jakiekolwiek jego dane inne niż unikatowy identyfikator, stanowiące element zlecenia płatnicze-
go, wymagają weryfikacji przez dostawców pod kątem zgodności z unikatowym identyfikatorem 
przed wykonaniem transakcji30. Pewne regulacje dotyczące transakcji poleceń przelewu i pole-
ceń zapłaty w EUR w Unii, w tym unijną definicję IBAN zawiera rozporządzenie nr 260/201231. 
Jednak również przepisy tego aktu nie dają podstaw by wywodzić odpowiedzialności dostawców. 
Ponadto, nawet gdyby przyjąć, że na dostawcach spoczywa szerszy obowiązek weryfikacyjny, 
to wykrycie przez dostawcę błędu płatnika byłoby możliwe tylko w przypadku braku zgodności 
identyfikatora z danymi odbiorcy. Tymczasem może się okazać, że podany identyfikator będzie 
przypisany do właściwego odbiorcy, lecz pomyłka płatnika dotyczyć będzie obu kategorii danych 
(tj. będzie on miał mylne wyobrażenie o odbiorcy)32, choć trzeba przyznać, że taka sytuacja  
raczej będzie rzadka33. 

27 European Commission, Your questions on PSD, Payment Services Directive 2007/64/EC, Questions and answers, question no 151. https://ec.europa.
eu/info/sites/info/files/faq-transposition-psd-22022011_en.pdf (31 sierpnia 2021).
28 W wyr. z 28 czerwca 2000 r., K 25/99, LEX nr 41212, TK uznał, że uchwały zarządu NBP można uznać za akty prawa wewnętrznego w ramach 
wyróżnionego w doktrynie systemu prawa bankowego. Znaczenie może mieć również rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. 2019, poz. 957).
29 W wyr. SN z 25 czerwca 2015 r., V CSK 546/14, LEX nr 1753191, wydanym na gruncie art. 64 pb, SN stwierdził, że obowiązujące – w okresie, 
w którym wykonane zostały sporne w sprawie transakcje – zarządzenie Prezesa NBP nr 5/2002 z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji 
rachunków bankowych prowadzonych w bankach (Dz. Urz. NBP 2002, Nr 8, poz. 20 z późn. zm.), nie może zmieniać zasad odpowiedzialności wyra-
żonych w art. 64 pb.
30 Podstawy takiej nie dają również przepisy rozporządzenia PE i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących 
transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz. Urz. L 141, 5.6.2015, s. 1–18).
31 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń 
przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz. Urz. L 94, 30.3.2012, s. 22–37) (dalej: rozporządzenie  
nr 260/2012). 
32 Chodzi o sytuację, w której płatnik wskazał numer rachunku odbiorcy X, wiedząc kto jest posiadaczem tego rachunku i podając prawidłowo pozo-
stałe dane takiego odbiorcy (w związku z czym brak jest sprzeczności między unikatowym identyfikatorem a pozostałymi danymi odbiorcy), natomiast 
w istocie zamierzał zainicjować transakcję na rzecz odbiorcy Y. 
33 W takim wypadku nie może być mowy ani o nienależytym wykonaniu transakcji na gruncie przepisów ustawy o usługach płatniczych, ani o nie-
należytym przeprowadzeniu rozliczenia pieniężnego na gruncie art. 64 ust. 1 pb. Co najwyżej można rozpatrywać czy w konkretnych okolicznościach 
transakcja nie może być kwalifikowana jako nieautoryzowana.
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Ratio legis przepisów PSD1, a obecnie PSD2 polega na tym, aby co do zasady zwolnić 
dostawcę z obowiązku weryfikacji danych wskazywanych w zleceniu płatniczym (innych niż 
unikatowy identyfikator), celem przyspieszenia procesu wykonywania transakcji. Obecnie taki 
obowiązek można zatem rozpatrywać co najwyżej w kategorii postulatu de lege ferenda. Takie 
stanowisko dodatkowo znajduje potwierdzenie w treści preambuły PSD134 i PSD235. Prawodawca 
unijny w obu tych aktach wskazał, że państwa członkowskie mogą wprowadzić wymóg, zgodnie 
z którym dostawca płatnika powinien działać z należytą starannością i sprawdzić, o ile jest to 
możliwe z technicznego punktu widzenia i nie wymaga ręcznej ingerencji, spójność unikatowego 
identyfikatora, a w przypadku stwierdzenia braku spójności unikatowego identyfikatora – odmówić 
wykonania zlecenia płatniczego i powiadomić o tym płatnika36. Co ciekawe, w praktyce to właś-
nie dostawca odbiorcy będzie miał możliwość weryfikacji spójności unikatowego identyfikatora 
z pozostałymi danymi odbiorcy, niezależnie od tego czy jest jednocześnie dostawcą płatnika, czy 
też nie. Gdy dostawca płatnika i dostawca odbiorcy są odrębnymi podmiotami, dostawca płatnika 
musiałby weryfikować dane u dostawcy odbiorcy, zanim doprowadzi do uznania jego rachunku. 
De lege lata, wobec braku ściśle wyartykułowanego w przepisach obowiązku weryfikacyjnego, 
udostępnianie danych użytkowników między dostawcami wymagałoby analizy pod kątem zgodności 
takiego działania z przepisami RODO37, a także w kontekście obowiązku zachowania tajemnicy 
płatniczej38, bankowej39 lub innej prawnie chronionej40. Względnie dostawca odbiorcy powinien 
być obowiązany do zwrotu dostawcy płatnika środki, gdy po swojej stronie wykryje niezgodność 
identyfikatora z danymi odbiorcy. Mogłoby to jednak wydłużyć czas wykonywania transakcji. 
A tymczasem zasadą jest doprowadzenie przez dostawcę płatnika do uznania rachunku płatni-
czego dostawcy odbiorcy kwotą transakcji płatniczej zainicjowanej przez płatnika nie później niż 
do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia41. Dostawca odbiorcy, co do za-
sady, obowiązany jest udostępnić odbiorcy kwotę transakcji płatniczej natychmiast po uznaniu 
tą kwotą rachunku dostawcy odbiorcy42. Przepisy nie wyłączają natomiast prawa stron do tego, 
aby nałożyć na dostawcę umowny obowiązek weryfikacji spójności unikatowego identyfikatora 
z pozostałymi danymi odbiorcy. Brak wywiązania się z tego obowiązku mógłby skutkować kon-
traktową odpowiedzialnością danego dostawcy wobec użytkownika. 

34 Motyw 48 zd. 3 PSD1. 
35 Motyw 88 zd. 3 PSD2.
36 Na wynikające z motywu 48 PSD1 prawo (nie zaś obowiązek) państwa członkowskiego do tego, aby wprowadzić wymóg weryfikacji spójności uni-
katowego identyfikatora uwagę zwrócił SA w Warszawie w wyr. z 20 lutego 2015 r., VI ACa 546/14, LEX nr 1665165. Podobnie wyr. SA w Warszawie 
z 31 października 2014 r., I ACa 607/14, LEX nr 1563664, w którym sąd dodatkowo słusznie zwrócił uwagę, że motyw 48 PSD1 dotyczy tylko dostawcy 
płatnika. Analogicznie przewiduje motyw 88 zd. 3 PSD2. 
37 Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (OJ L 119, 
4.5.2016, p. 1–88) (dalej: RODO). 
38 Art. 11–13 uup.
39 Art. 104–105c pb.
40 Zob. np. art. 9e–9h ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. 2020, poz. 1643).
41 Art. 54 ust. 1 uup. 
42 Art. 59 ust. 2 in principio uup. Wyjątki od tej zasady przewiduje art. 59 ust. 2 pkt 1 i 2 uup. Obowiązek wynikający z art. 59 ust. 2 uup ma również 
zastosowanie do płatności w ramach jednego dostawcy (art. 59 ust. 2a uup). Z kolei zgodnie z art. 59 ust. 4 uup w przypadku transakcji płatniczych 
inicjowanych przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem (acquiring) dostawca odbiorcy lub odbiorca mogą uzgodnić dłuższy termin wykonania niż okre-
ślony w art. 59 ust. 2 uup. 
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2. Podanie nieprawidłowego unikatowego identyfikatora a możliwość powołania się 
przez płatnika na błąd co do treści czynności prawnej

Przepisy ustawy o usługach płatniczych wyłączają zatem odpowiedzialność dostawców 
w przypadku wykonania transakcji z podaniem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, co 
generalnie znajduje odzwierciedlenie w aktualnym orzecznictwie sądów powszechnych43, TSUE44 
i wypowiedziach doktryny (Hornowski, Janiszewski, Karkowska, Rudolf i Seweryniak, 2014, 
s. 44; Hornowski, Janiszewski, Rudolf i Seweryniak, 2014, s. 39; Grabowski, 2020, komentarz 
do art. 143, pkt II; Pacak, 2014, komentarz do art. 143; Torończak, 2019)45. Odmienne podejście 
do omawianej problematyki zaprezentował SA w Białymstoku w niedawnym wyroku z 2019 r., 
wydanym na kanwie sprawy, w której wskutek działania złośliwego oprogramowania doszło do 
nieprzewidzianej i niezamierzonej (przestępczej) modyfikacji numeru rachunku bankowego od-
biorcy wbrew rzeczywistej woli płatnika, w efekcie czego beneficjentem transakcji stał się posia-
dacz rachunku o podmienionym numerze46. Sąd uznał, że nie sposób uznać taką autoryzację 
za prawidłową, wywołującą skutki prawne, o których mowa w art. 40 ust. 1 uup47. Zdaniem sądu 
działanie płatnika związane z autoryzacją przedmiotowego przelewu można ocenić też jako błąd 
przewidziany w art. 83 § 1 k.c. (jak należy sądzić, sąd miał na myśli art. 84 § 1 lub 86 § 1 k.c., 
skoro wskazał na błąd, nie zaś na pozorną czynność prawną)48. W ocenie sądu, skoro autoryzacja 
jest kwalifikowana jako oświadczenie woli, które stanowi element czynności prawnej, i celem tej 
czynności było wywołanie określonych skutków prawnych związanych ze stosunkiem zobowią-
zaniowym, to powinna ona podlegać ocenie prawnej związanej z wadami oświadczeń woli49. Sąd 
ten przyjął zatem, że płatnik wyraził co prawda zgodę na wykonanie transakcji, działając jednak 
pod wpływem usprawiedliwionego a zarazem istotnego błędu, z czego sąd – poprzez zastoso-
wanie przepisów kodeksu cywilnego o wadach oświadczenia woli – wywiódł, że płatnik uchylił się 
od skutków złożonego oświadczenia woli, transakcja miała zaś charakter nieautoryzowany50. Co 
ciekawe stanowiska takiego nie podzielił SO w Łodzi, który stwierdził, że autoryzacja jest oświad-
czeniem wiedzy51. W tym zakresie stanowisko sądu łódzkiego uznać należy za chybione. Słusznie 
43 Na brak odpowiedzialności dostawcy wskazano np. w wyr. SA w Warszawie z 31 października 2014 r., I ACa 607/14, LEX nr 1563664; wyr. SO we 
Wrocławiu z 27 czerwca 2016 r., II Ca 860/15, LEX nr 2095208; wyr. SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z 14 grudnia 2015 r., I C 1248/15, 
LEX nr 2069743. Zob. również wyr. SO w Łodzi z 10 stycznia 2019 r., III Ca 2160/18, LEX nr 2670739, a także wyr. SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi: 
z 13 marca 2018 r., VIII C 1906/17, LEX nr 2470177; z 29 czerwca 2018 r., VIII C 2331/17, LEX nr 2576268; z 26 września 2018 r., VIII C 2205/17, LEX 
nr 2577183; z 5 grudnia 2018 r. VIII C 343/18, LEX nr 2607692; z 8 lutego 2019 r., VIII C 1018/18, LEX nr 2637131; z 13 lutego 2019 r., VIII C 2323/18, 
LEX nr 2637157; z 22 lutego 2019 r., VIII C 329/18, LEX nr 2637161; z 23 kwietnia 2019 r., VIII C 2523/18, LEX nr 2680652 oraz z 15 lipca 2019 r., VIII C 
14/19, LEX nr 2719975 – w orzeczeniach tych sądy przywołały wyr. SA w Warszawie z 31 października 2014 r., I ACa 607/14, stwierdzając, że w świetle 
obowiązujących przepisów bankowi nie można zarzucić niedochowania należytej staranności poprzez niesprawdzenie personaliów beneficjenta przelewu 
z danymi posiadacza rachunku. Inaczej np. wyr. SA w Białymstoku z 5 kwietnia 2019 r., I AGa 176/18, LEX nr 2716949. 
44 Wyr. TSUE z 21 marca 2019 r. w sprawie C-245/18, ECLI:EU:C:2019:242, pkt 30 i 31. 
45 Wydaje się, że inne stanowisko zajmuje B. Bajor, stwierdzając, że: „Wydaje się więc, że przyjęta interpretacja, według której dostawca nie ponosi 
odpowiedzialności i nie ma obowiązku sprawdzania, czy występuje zgodność unikatowego identyfikatora z pozostałymi danymi, jest wprawdzie zgodna 
z literalnym brzmieniem przepisów omawianej ustawy, niemniej trzeba się zastanowić, czy nie narusza podstawowych, ogólnych zasad prawa zobowią-
zań. Konieczność zachowania należytej staranności, szczególnie w przypadku podmiotu, który należy traktować jako profesjonalistę – w szczególności 
w relacjach z konsumentem – zdaje się przesądzać inaczej” (Bajor, 2021, komentarz do art. 143). Wypowiedź ta zdaje się nawiązywać do uzasadnienia 
wyr. SA w Białymstoku z 5 kwietnia 2019 r., I AGa 176/18, LEX nr 2716949. Stanowisko takie nie znajduje jednak odzwierciedlenia w obowiązujących 
przepisach ustawy o usługach płatniczych.
46 Wyr. SA w Białymstoku z 5 kwietnia 2019 r., I AGa 176/18, LEX nr 2716949.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Wyr. SO w Łodzi z 11 czerwca 2021 r., XIII Ga 833/20, LEX nr 3213079. Sąd ten wskazał co prawda na: „uzasadnienie wyr. Sądu Rejonowego 
w Białymstoku z dn. 5 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I AGa 176/18”, niemniej należy przyjąć, że jest to omyłka i intencją sądu było 
odwołanie się do wyr. SA w Białymstoku z 5 kwietnia 2019 r., I AGa 176/18, LEX nr 2716949. SO w Łodzi stwierdził, że nie podziela poglądu wyrażonego 
przez wspominany SA w Białymstoku, stanowiącego, że skoro autoryzacja jest kwalifikowana jako oświadczenie woli, które stanowi element czynności 
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się przyjmuje w doktrynie (Grabowski, 2020, komentarz do art. 40) i dotychczasowym orzeczni-
ctwie52, że zgoda na wykonanie transakcji (zlecenie) stanowi oświadczenie woli. Szczegółowa 
analiza problematyki powoływania się przez płatnika na wady oświadczenia woli, jakim jest zgoda 
na wykonanie transakcji lub zlecenie płatnicze wykracza poza ramy niniejszego opracowania. 
Niemniej, warto zasygnalizować kluczowe zagadnienia problemowe ujawniające się po lekturze 
uzasadnienia przywołanego orzeczenia SA w Białymstoku. 

Nie wykluczając a priori możliwości zastosowania przepisów kodeksu cywilnego regulujących 
wady oświadczenia woli do oświadczeń składanych w związku z inicjowaniem transakcji płatni-
czych, należy pamiętać, że instytucja uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli ure-
gulowana w art. 88 k.c. oznacza, że doszło do złożenia oświadczenia woli, choć nastąpiło to pod 
wpływem błędu, w tym błędu wywołanego podstępem lub wskutek groźby. W przeciwnym razie 
nie nastąpiłyby skutki, od których na gruncie przepisów kodeksu cywilnego można się uchylać. 
Tymczasem nieautoryzowana transakcja płatnicza ma miejsce wówczas, gdy płatnik nie wyraził 
zgody na jej wykonanie w sposób przewidziany w umowie, ewentualnie wycofał w odpowiednim 
czasie skutecznie zgodę na wykonanie transakcji (odwołał zlecenie płatnicze). Zastosowanie 
art. 88 k.c. nie zmienia więc okoliczności, że doszło do złożenia oświadczenia woli, a zatem do 
autoryzacji transakcji, w związku z czym na gruncie ustawy o usługach płatniczych wątpliwym jest 
twierdzenie, że ma ona charakter nieautoryzowany53. Możliwość powołania się na wady oświad-
czenia woli zasadniczo dotyczyć będzie więc wyłącznie autoryzowanych transakcji płatniczych, 
a więc takich, na wykonanie których płatnik wyraził zgodę. Przyjęcie, że doszło do wykonania 
nieautoryzowanej transakcji płatniczej oznacza, że płatnik nie wyraził zgody na jej wykonanie, 
a zatem z istoty sprawy nie ma substratu w postaci oświadczenia woli płatnika, na którego wadę 
można by się powołać i od którego skutków można by się uchylić.

Dla prawnej doniosłości błędu co do treści odpłatnej czynności prawnej, oprócz jego istotno-
ści błędu (art. 84 § 2 k.c.) dodatkowo koniecznym jest, aby towarzyszyła mu określona postawa 
adresata oświadczenia woli (art. 84 § 1 zd. 2 k.c.). Błąd nie musi mieć przy tym charakteru istot-
nego, gdy wywołany jest przez drugą stronę podstępnie (art. 86 § 1 k.c.). Przepis ten przewiduje 
również, że w takim wypadku błąd nie musi dotyczyć treści czynności prawnej. Dla odpłatnych 
czynności prawnych przepisy przewidują ograniczenie możliwości uchylenia się od skutków 
prawnych oświadczenia złożonego innej osobie tylko do sytuacji, gdy błąd co do treści czynności 
prawnej wywołany został przez tę osobę, chociażby bez jej winy albo gdy wiedziała ona o błędzie 
lub mogła z łatwością błąd zauważyć (art. 84 § 1 zd. 2 in fine k.c.). W doktrynie wskazuje się, 

prawnej, i celem tej czynności było wywołanie określonych skutków prawnych związanych ze stosunkiem zobowiązaniowym, to powinna ona podlegać 
ocenie prawnej związanej z wadami oświadczeń woli.
52 Wyr. SO w Łodzi z 19 grudnia 2016 r., III Ca 1401/16, LEX nr 2386618; wyr. SO w Gliwicach z 23 maja 2017 r., II C 421/16, LEX nr 2331891; posta-
nowieniu SN z 10 grudnia 2003 r., V CZ 127/03, LEX nr 136789; postanowieniu WSA z siedzibą w Poznaniu z 14 stycznia 2015 r., III SA/Po 1606/14, 
LEX nr 1811318.
53 Podobnie na gruncie prawa niemieckiego Amtsgericht Bonn w wyr. z 11 lutego 2015, 109 C 244/14 –, juris, pkt 31 i 32. Sąd wykluczył w sprawie 
możliwość podważenia autoryzacji z uwagi na istotny błąd. W sprawie płatnik wskutek manipulacji wyraził zgodę na wykonanie transakcji, wbrew su-
biektywnej woli. Sąd powołał się m.in. na art. 66 ust. 1 PSD1, który stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, aby użytkownik usług płatniczych 
nie mógł odwołać zlecenia płatniczego od momentu jego otrzymania przez dostawcę usług płatniczych płatnika, chyba że w niniejszym artykule okre-
ślono inaczej. Podobnie wyr. Landgericht Karlsruhe z 23 maja 2014, 20 O 24/13 –, juris., pkt 28 oraz wyr. Landgericht Köln z 16 października 2015,  
30 O 330/14 –, juris., pkt 20 i 21. Nieco inaczej należałoby natomiast traktować sytuację, w której wada oświadczenia woli prowadzi do jej nieważnoś-
ci Przykładem może być oświadczenie złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo 
swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli – art. 82 k.c. Wówczas zgoda na wykonanie transakcji płatniczej może być rozpatrywana jako nieważna, 
a w rezultacie transakcja jako nieautoryzowana (podobnie: Blocher i Iwański, 2020). Analogicznie należałoby przyjąć w przypadku oświadczenia woli 
złożonego drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru (art. 83 k.c.). Wychodząc z takich założeń, dla ustalenia odpowiedzialności stron należałoby zastosować 
reżim właściwy dla transakcji nieautoryzowanych.
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że oświadczenia składane innej osobie stanowią regułę ze względu na to, że umowy stanowią 
ogromną większość czynności prawnych w polskim systemie prawnym, a ponadto w przypadku 
rzadziej występujących czynności jednostronnych te zawierające oświadczenie nieskierowane 
do określonego adresata stanowią mniejszość (Jedliński, 2012, komentarz do art. 88). W związ-
ku z tym, należałoby przyjąć, że złożenie przez użytkownika zlecenia płatniczego czy też wy-
rażona przez płatnika w ramach autoryzacji zgoda, jako czynności jednostronne, składane są 
dostawcy. Tym samym ewentualny błąd co do treści czynności prawnej mógłby zostać uznany 
za relewantny prawnie tylko wówczas, gdyby dostawca ten jako adresat oświadczenia woli ów 
błąd wywołał, o nim wiedział lub miał możliwość z łatwością go zauważyć. Sytuacja, w której to 
dostawca wywołuje u płatnika błąd wydaje się mało prawdopodobna, choć nie jest niemożliwa 
(np. podanie klientowi nieprawidłowego numeru rachunku służącego do spłaty kredytu). Z kolei 
przyjmując założenie, że na gruncie przepisów ustawy o usługach płatniczych na dostawcy nie 
spoczywa obowiązek weryfikacji spójności unikatowego identyfikatora z danymi odbiorcy (choć 
teoretycznie można sobie wyobrazić taki obowiązek wynikający z umowy), co do zasady również 
trudno uznać, że dostawca wiedział o błędzie płatnika, bądź też z łatwością mógł go zauważyć54. 
Dotyczy to w szczególności dostawcy płatnika, który nie jest jednocześnie dostawcą odbiorcy. 
Taki dostawca z założenia nie będzie miał wiedzy o błędzie płatnika ani też nie będzie miał moż-
liwości z łatwością się o nim dowiedzieć. Nie będzie miał bowiem możliwości weryfikacji zgod-
ności danych osobowych odbiorcy z numerem rachunku – możliwość taką ma tylko dostawca 
odbiorcy. Gdy dostawca płatnika jest jednocześnie dostawcą odbiorcy, porównanie unikatowego 
identyfikatora z danymi odbiorcy wskazanymi w zleceniu płatniczym mogłoby pozwolić takiemu 
dostawcy na ustalenie, a przynajmniej podejrzenie popełnienia przez płatnika błędu. W wielu wy-
padkach byłby bowiem w stanie stwierdzić, że dane osobowe odbiorcy wskazane przez płatnika 
w zleceniu płatniczym nie są zgodne z unikatowym identyfikatorem. Przyjmując, że na dostawcy 
nie spoczywa ustawowy obowiązek w tym zakresie, a wręcz ustawa wyłącza odpowiedzialność 
za wykonanie transakcji z podaniem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, nieuprawnio-
nym byłoby wywodzenie dla dostawcy negatywnych skutków z uwagi na brak dokonania takiej 
weryfikacji55. Podsumowując, w przypadku transakcji wykonanej z podaniem nieprawidłowego 
unikatowego identyfikatora co do zasady brak będzie możliwości powołania się przez użytkownika 
na art. 84 lub art. 86 w zw. z art. 88 k.c. Nawet przyjmując, że błąd co do treści czynności prawnej 
miał charakter istotny, zwykle nie zostanie wywołany przez dostawcę jako adresata oświadcze-
nia woli, chociażby bez jego winy, dostawca nie będzie wiedział o błędzie ani też nie będzie miał 
możliwości z łatwością błąd zauważyć. Tymczasem są to niezbędne przesłanki umożliwiające 
powołanie się na tego rodzaju wady oświadczenia woli w przypadku odpłatnej czynności prawnej. 
Omawiane ograniczenie nie dotyczy jednak czynności prawnej nieodpłatnej, w związku z czym 
nie pozwala na kompleksowe wyjaśnienie problemu powoływania się przez płatnika na błąd co 
do treści czynności prawnej, w przypadku wyrażenia zgody na wykonanie transakcji płatniczej. 
54 Inaczej SA w Białymstoku w wyr. z dnia 5 kwietnia 2019 r., I AGa 176/18, LEX nr 2716949, który stwierdził, że: „Błąd ten był błędem istotnym i mógł 
bowiem z łatwością przez pozwany Bank dostrzeżony ponieważ zarówno powód, jak i rzeczywisty beneficjent przelewu mieli rachunki w tym Banku, 
dysponującym z pewnością środkami natychmiastowej weryfikacji obu stron tej dyspozycji”.
55 Takie podejście oznaczałoby również, że płatnik zlecający transakcję na rzecz odbiorcy, który jest klientem tego samego dostawcy znajduje się 
w lepszej sytuacji prawnej od płatnika, który zleca transakcje na rzecz odbiorcy będącego klientem innego dostawcy. W pierwszym scenariuszu można 
by bowiem wywodzić obowiązek dostawcy do weryfikacji spójności identyfikatora z danymi odbiorcy, w efekcie czego płatnik mógłby się powoływać na 
błąd co do treści czynności prawnej. Takiej możliwości nie mieliby natomiast płatnicy, których transakcje wykonywane są na rzecz odbiorców będących 
klientami innych dostawców. Tymczasem przepisy ustawy o usługach płatniczych a także PSD2 nie dają podstaw, które by uzasadniały takie zróżnicowanie.
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Ustawa o usługach płatniczych w zakresie, w jakim reguluje stosunki cywilnoprawne, stanowi normy 
o charakterze cywilnoprawnym (Grabowski, 2016; Grabowski, 2020, komentarz do art. 5, pkt VIII; 
Wyżykowski, 2021). Skoro zlecenie płatnicze i zgoda na wykonanie transakcji stanowią tradycyjne 
oświadczenia woli (Grabowski, 2020, komentarz do art. 40)56, nie należy z założenia wyłączać 
możliwości powoływania przez użytkownika na wady tych oświadczeń57. Jednocześnie należy 
pamiętać, że zasadniczo przepisy ustawy o usługach płatniczych mają charakter leges specialis 
wobec ogólnych przepisów o zobowiązaniach, w tym przepisów kodeksu cywilnego, a także wo-
bec przepisów ustawy – prawo bankowe (Krawczyk i Zdzieszyńska, 2013, s. 124; Walczak, 2017, 
pkt 3, s. 227). Pozostałe normy mają zastosowanie tylko w zakresie nieuregulowanym w ustawie 
o usługach płatniczych (Hornowski, Janiszewski, Karkowska, Rudolf i Seweryniak, 2014, s. 44)58. 
W rezultacie należałoby uznać, że w przypadku gdy zastosowanie znajdują art. 143 ust. 1 w zw. 
z ust. 2 zd. 1 uup, brakuje podstaw do tego, aby skutecznie kierować roszczenia wobec dostaw-
cy z powołaniem się na błąd co do treści czynności prawnej. Skoro polski ustawodawca, w ślad 
za prawodawcą unijnym, przesądził, że dostawca nie ponosi odpowiedzialności na podstawie 
art. 144–146 uup, jeżeli unikatowy identyfikator podany przez użytkownika jest nieprawidłowy, to 
przynajmniej w płaszczyźnie odpowiedzialności dostawcy, art. 143 ust. 1 w zw. z ust. 2 zd. 1 uup 
należy uznać jako mające pierwszeństwo przed art. 84–88 k.c. Za takim podejściem przemawia 
również – jak dostrzegł Amtsgericht Bonn – zasada nieodwołalności zlecenia płatniczego59, któ-
ra obecnie uregulowana jest w art. 80 PSD2, który to przepis implementowany został w art. 51 
uup, a od której jedyne dopuszczalne wyjątki przewiduje wyłącznie wspomniany art. 80 PSD260. 
Zgodnie z art. 107 ust. 1 PSD2, dyrektywa ta stanowi akt o charakterze pełnej harmonizacji, 
w związku z czym odstępstwa z zasady są niedopuszczalne, niezależnie czy wynikają z ogólnych 
przepisów prawa cywilnego danego państwa członkowskiego, i nawet gdyby miały być korzystne 
dla użytkowników (Steennot, 2021, pkt II, s. 170). 

Ustawa o usługach płatniczych nie wyklucza zatem per se możliwości powoływania się 
przez użytkowników na wady oświadczeń woli (takich jak zlecenie płatnicze lub zgoda na wy-
konanie transakcji płatniczej), w tym na błąd co do treści czynności prawnej, natomiast wyłącza 
odpowiedzialność dostawców w przypadku, gdy wada (błąd) polega na nieprawidłowym podaniu 
przez płatnika unikatowego identyfikatora. Za dopuszczalny wyjątek należałoby uznać zdarzenie, 
w którym to sam dostawca będzie bezpośrednio przysporzonym wskutek wykonanej transakcji61. 

56 Zob. też postanowienie SN z 10 grudnia 2003 r., V CZ 127/03, LEX nr 136789; postanowienie WSA z siedzibą w Poznaniu z 14 stycznia 2015 r., 
III SA/Po 1606/14, LEX nr 1811318; wyr. SO w Łodzi z 19 grudnia 2016 r., III Ca 1401/16 oraz wyr. SO w Gliwicach z 23 maja 2017 r., II C 421/16, LEX 
nr 2331891. 
57 Tak też Amtsgericht Bonn w wyr. z 11 lutego 2015, 109 C 244/14 –, juris, pkt 31. Choć jak wskazano wyżej, ostatecznie sąd wyłączył taką możliwość 
powołując się na niemieckie przepisy implementujące PSD1. 
58 Aczkolwiek w zakresie w jakim przepisy sektorowe określają bardziej szczegółowe wymogi, które nie pozostają sprzeczne z przepisami ustawy 
o usługach płatniczych, mogą one być rozpatrywane jako mające charakter szczególny wobec tej ustawy. Niekiedy zaś ustawodawca wprost przewiduje, 
że przepisy ustawy o usługach płatniczych ustępują innym przepisom szczególnym. Przykładem takiej regulacji jest art. 13 uup.
59 Wyr. Amtsgericht Bonn z 11 lutego 2015, 109 C 244/14 –, juris, pkt 32.
60 Art. 80 ust. 1 PSD2. 
61 Twierdzenie to stanowi pewne uproszczenie, gdyż przyjmuje się, że na podstawie umowy rachunku bankowego bank nabywa prawo własności do 
zdeponowanych pieniędzy, a posiadaczowi rachunku przysługuje jedynie roszczenie o zwrot zdeponowanej kwoty (zob. postanowienie SN z 28 kwiet-
nia 2016 r., I KZP 3/16, LEX nr 2053315; wyr. SN z 8 grudnia 2010 r., V CSK 163/10, LEX nr 784297; wyr. SN z 13 lutego 2004 r., IV CK 40/03, LEX 
nr 151636; wyr. SO w Warszawie z 19 grudnia 2016 r., I C 229/15, LEX nr 2244386; wyr. SA w Poznaniu z 27 października 2010 r., I ACa 733/10, LEX 
nr 756715; wyr. SN z 24 lutego 2021 r., III CSKP 59/21, LEX nr 3123136). Analogicznie należałoby przyjąć w przypadku rachunków płatniczych. Zresztą 
skutkiem transakcji, w przypadku której zaangażowany jest dostawca płatnika i dostawca odbiorcy są odrębnymi podmiotami, w pierwszej kolejności jest 
uznanie rachunku dostawcy odbiorcy, a dopiero następnie – rachunku odbiorcy. W tym sensie dostawca jest podmiotem przysporzonym w przypadku 
każdej wykonanej transakcji płatniczej.
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Przykładem może być sytuacja, w której skutkiem wykonania transakcji z podaniem nieprawid-
łowego unikatowego identyfikatora będzie uznanie rachunku technicznego62 prowadzonego 
przez dostawcę, który nie jest rachunkiem płatniczym. Sądzę, że nie jest również wykluczona 
możliwość powoływania się przez płatnika na błąd co do treści czynności prawnej i dochodze-
nia na tej podstawie zwrotu środków od odbiorcy, który przysporzony został wskutek wykonania 
transakcji. Niemniej, zasadniczo przyjmuje się, że w przypadku transakcji wykonanej z poda-
niem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, podstawę prawną dochodzenia roszczeń 
przez płatnika stanowią przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu63, co jest przedmiotem analizy  
w dalszej części artykułu. 

III. Odpowiedzialność dostawcy usług płatniczych  
na podstawie umowy lub przepisów szczególnych

W przywołanym wcześniej wyroku SA w Białymstoku, z jednej strony sąd ten dostrzegł, 
że w związku z wejściem w życie art. 143 uup w piśmiennictwie wyrażono pogląd, że zamyka 
on wątpliwości prawne dotyczące obowiązku banków weryfikowania podanych przez osobę 
zlecającą dokonanie przelewu danych odbiorcy z podanym numerem rachunku bankowego 
tego odbiorcy, w związku z czym poglądy wyrażone w omówionych wyżej wyrokach z SN 2004 
i 2008 r.64 utraciły aktualność65. Z drugiej zaś, stwierdził, że roszczenia przysługujące użytkow-
nikowi na podstawie art. 144–146 uup nie wyłączają jego dalej idących uprawnień, które mogą 
wynikać z umowy o usługę płatniczą lub z ogólnych przepisów prawa (art. 147 uup) – nie ozna-
cza to więc, iż użytkownik nie ma prawa do innych roszczeń, w szczególności na zasadach 
odpowiedzialności deliktowej (art. 415 i n. k.c.) czy też kontraktowej (art. 471 i n. k.c.)66. Sąd 
powołał się także na pogląd, wedle którego przyjęta interpretacja, według której dostawca nie 
ponosi odpowiedzialności i nie ma obowiązku sprawdzania czy występuje zgodność unikatowego 
identyfikatora z pozostałymi danymi, jest wprawdzie zgodna z literalnym brzmieniem przepisów 
ustawy o usługach płatniczych, niemniej trzeba się zastanowić czy nie narusza podstawowych, 
ogólnych zasad prawa zobowiązań67. W konsekwencji uznał, że nie wydaje się tak jednoznacz-
ne wyłączenie odpowiedzialności dostawcy wobec podania przez płatnika błędnie nieprawidło-
wego unikatowego identyfikatora, niezgodnego z pozostałymi danymi68. W ocenie sądu, w tym 
wypadku – mając na uwadze literalne brzmienie (jak należy sądzić sąd ma na myśli art. 143 
ust. 2 zd. 1 uup) – nie będą miały zastosowania rozwiązania przyjęte w art. 144 ust. 1 i art. 145 
ust. 1 uup, natomiast nie można wyłączyć odpowiedzialności odszkodowawczej dostawcy op-
artej na zasadach ogólnych69. W świetle powyższego wykonanie zlecenia płatniczego, zgodnie 
z treścią art. 143 uup, nie przesądza jeszcze o braku odpowiedzialności dostawcy płatnika, jeżeli 

62 W doktrynie słusznie się dostrzega, że rachunek techniczny o funkcji wyłącznie pomocniczej, służący użytkownikowi-kredytobiorcy jedynie do spła-
ty kredytu z wyłączeniem możliwości swobodnego dokonywania przez użytkownika innych transakcji płatniczych, nie będzie rachunkiem płatniczym 
(Rogoń, 2012). 
63 Z tego punktu widzenia powoływanie się na wady oświadczenia woli nie wydaje się konieczne, aczkolwiek z ostrożności płatnik może chcieć docho-
dzić roszczeń w oparciu o obie podstawy prawne, czego nie wyklucza art. 414 k.c.
64 Wyr. SN z 19 marca 2004 r., IV CK 158/03, LEX nr 112921; wyr. SN z 17 grudnia 2008 r., I CSK 205/08, LEX nr 471143.
65 Wyr. SA w Białymstoku z 5 kwietnia 2019 r., I AGa 176/18, LEX nr 2716949.
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem.
69 Ibidem.



5454 Bartosz Wyżykowski            Odpowiedzialność za wykonanie transakcji płatniczej...

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 7(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.10.3

uzasadnione okażą się w stosunku do tego dostawcy zarzuty naruszenia obowiązków wynika-
jących z tej ustawy bądź umowy70. W rozpatrywanej sprawie sąd wskazał na obowiązek banku 
wynikający z art. 43 ust. 1 uup, dotyczący zapewnienia, że indywidualne dane uwierzytelniające 
nie są dostępne dla osób innych niż użytkownik uprawniony do korzystania z tego instrumen-
tu71. Z przyjętych ustaleń wynikało natomiast, że bank nie zapewnił, aby uzgodniony między 
stronami zbiór procedur, składających się na instrument płatniczy, nie był dostępny dla osób 
trzecich72. W ocenie sądu stanowiło to nienależyte wykonanie umowy rachunku bankowego, po-
nieważ dostarczony został powodowi system obsługi internetowej transakcji, stanowiący instru-
ment płatniczy, umożliwiający podstawienie numeru rachunku bankowego przez osobę trzecią,  
bez udziału użytkownika73. 

Nie wchodząc w tym miejscu w szczegółowe rozważania o poziomie bezpieczeństwa sy-
stemów bankowości elektronicznej, nie sposób nie wyrazić krytycznej oceny wobec twierdzenia 
sądu, jakoby z faktu podmiany numeru rachunku wskutek przestępczych działań osób trzecich 
niejako automatycznie wywodzić winę i w konsekwencji odpowiedzialność dostawcy. Oczywiście 
można i należy wymagać od dostawców należytej (a być może nawet podwyższonej74) staran-
ności w tworzeniu systemów służących do inicjowania i wykonywania transakcji, a więc takich, 
które zmniejszają prawdopodobieństwo wykonania nieautoryzowanych transakcji. Niemniej, nie 
można ani z faktu wykonania przez dostawcę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, ani też 
z obecności na urządzeniu płatnika złośliwego oprogramowania lub innych przestępczych dzia-
łań osób trzecich, niejako a priori zakładać, że winę i odpowiedzialność z tego tytułu ponosi do-
stawca. Okoliczność, że osoby trzecie mogły ingerować w treść zlecenia płatniczego bez udziału 
płatnika nie może więc samo przez się świadczyć o nienależytym wykonaniu zobowiązania przez 
dostawcę (Wyżykowski, 2020)75. 

Wracając do istoty problemu, sąd orzekł, że płatnik wyraził zgodę na wykonanie transakcji, 
działając pod wpływem usprawiedliwionego błędu, a w konsekwencji, na gruncie art. 46 ust. 1 uup 
należy przyjąć, że wystąpiła nieautoryzowana transakcja płatnicza uprawniająca płatnika do żąda-
nia od jego dostawcy zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej76. Pomijając omówione 
wcześniej wątpliwości co do takiego podejścia77, sąd zamiast konsekwentnie zastosować przepisy 
o nieautoryzowanych transakcjach (skoro przyjął taką kwalifikację transakcji), uznał, że w sprawie 
co do zasady znajdzie zastosowanie art. 143 uup, co jednak w ocenie sądu nie wyklucza możli-
wości przypisania bankowi odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Tymczasem, przyjęcie, że 

70 Ibidem.
71 Ibidem.
72 Ibidem.
73 Ibidem. 
74 Zob. wyr. SN z 19 lutego 2003 r., V CKN 1680/00, LEX nr 583917.
75 Również w sprawie rozpatrywanej przez Oberlandesgericht Oldenburg, sąd ten stwierdził, że nie było żadnych konkretnych podstaw do przyjęcia 
by to centrum danych dostawcy zostało zhakowane lub zmanipulowane (postanowienie Oberlandesgericht Oldenburg z 21 sierpnia 2018, 8 U 163/17 –,  
juris., pkt 3). W sprawie doszło do zainstalowania złośliwego oprogramowania na komputerze płatnika. 
76 Wyr. SA w Białymstoku z 5 kwietnia 2019 r., I AGa 176/18, LEX nr 2716949.
77 Zastosowanie art. 84 lub art. 86 w zw. z art. 88 k.c. oznacza, że doszło do złożenia – choć pod wpływem błędu – oświadczenia woli (zgody na wy-
konanie transakcji), a zatem do autoryzacji transakcji. W przeciwnym razie nie nastąpiłyby skutki od których można się uchylać. W art. 88 k.c. mowa 
jest bowiem o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli, nie zaś o uchyleniu samego oświadczenia woli. W związku z tym wysoce wątpliwym jest 
twierdzenie, że wskutek zastosowania art. 88 k.c. transakcja, na którą płatnik wyraził zgodę, działając pod wpływem błędu, może być kwalifikowana jako 
nieautoryzowana. Z kolei, gdy transakcja rzeczywiście okaże się nieautoryzowana, to brak podstaw do stosowania przepisów o wadach oświadczenia 
woli, wobec tego, że brakuje zgody (a więc oświadczenia woli), od którego skutków płatnik miałby się uchylać. 
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zastosowanie znajduje art. 143 uup jest równoznaczne z uznaniem, że transakcja nie ma nieau-
toryzowanego charakteru (tzn. że płatnik wyraził zgodę na jej wykonanie). Z kolei przyjęcie, że 
doszło do wykonania nieautoryzowanej transakcji wyklucza możliwość zastosowania art. 143 uup 
oraz pozostałych przepisów Działu IX uup, które regulują odpowiedzialność za wykonanie trans-
akcji płatniczych78. Z kolei, gdyby w ocenie sądu transakcja miała charakter autoryzowany, lecz 
wykonana została z podaniem przez płatnika nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, to na 
gruncie art. 143 uup, należałoby uznać, że obecnie odpowiedzialność dostawcy z tego tytułu co 
do zasady jest wyłączona na podstawie tego przepisu. Istotnie, art. 147 uup nie wyłącza roszczeń 
użytkownika wynikających z umowy zawartej z dostawcą oraz z przepisów prawa właściwego dla 
tej umowy. Aktualnie brakuje jednak przepisów, które uchylałyby zasadę wynikającą z art. 143 
ust. 1 w zw. z ust. 2 uup, w związku z czym ewentualny obowiązek weryfikacji zgodności danych 
odbiorcy z unikatowym identyfikatorem można by wywodzić co najwyżej z treści obowiązującej 
strony umowy. Tymczasem z analizowanego orzeczenia nie wynika, aby sąd ustalił, że tego rodzaju 
postanowienie znajdowało się w umowie między występującymi w sprawie stronami i nakładało 
na bank kontraktowy obowiązek weryfikacji danych odbiorcy przelewu. Artykuł 147 uup nie uchyla 
per se zasady braku odpowiedzialności dostawcy za wykonanie transakcji z podaniem nieprawid-
łowego unikatowego identyfikatora. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dostawca oraz użytkownik 
w wiążącej strony umowie uzgodnią, że na dostawcy spoczywa obowiązek weryfikacji danych 
odbiorcy, a w razie wykrytej nieprawidłowości obowiązek niewykonania transakcji. Działanie takie 
polepsza sytuację prawną użytkownika i nie stoi w sprzeczności z przepisami ustawy o usługach 
płatniczych, a wręcz należy je uznać za wprost dopuszczalne na gruncie art. 147 uup. Obowiązek 
taki istnieć będzie jednak tylko w relacji dostawca – płatnik lub dostawca – odbiorca, w zależno-
ści od tego, w której z umów zawarto odpowiednie postanowienia. Zasadniczo umowa zawarta 
między danym dostawcą a użytkownikiem nie będzie wywierać bezpośrednich skutków na prawa 
i obowiązki innego użytkownika oraz innych dostawców uczestniczących w łańcuchu inicjowania 
i wykonywania transakcji.

Jako nietrafne należy również ocenić rozstrzygnięcie SO w Łodzi w niedawnym wyroku 
z 2021 r.79. Sąd ten z jednej strony stwierdził, że transakcja została przez płatnika autoryzowana 
i wykluczył możliwość powołania się przez płatnika na błąd w rozumieniu art. 83 § 1 k.c.80. Z dru-
giej zaś, w ocenie sądu nie można było przyjąć, że płatnik doprowadził do podmiany rachunków 
bankowych umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa, w związku z powyższym, zgodnie 
z art. 46 ust. 1 uup, bank był zobowiązany niezwłocznie przywrócić obciążony rachunek płatniczy 
do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miały miejsca sporne transakcje płatnicze z rachunku płatnika81. 
Jest to podejście błędne. Jeżeli w ocenie sądu transakcja miała autoryzowany charakter to brak 
było podstaw do stosowania art. 46 ust. 1 uup. Na gruncie obowiązujących przepisów oznacza 
to jednocześnie, że odpowiedzialność za transakcję z podaniem nieprawidłowego unikatowego 
identyfikatora ponosi płatnik.

78 Wyjątek stanowią art. 148 zd. 2 i art. 149 uup, które również znajdują zastosowanie do transakcji nieautoryzowanych.
79 Wyr. SO w Łodzi z 11 czerwca 2021 r., XIII Ga 833/20, LEX nr 3213079.
80 Ibidem.
81 Ibidem. 
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IV. Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń przez płatnika

1. Roszczenie o zwrot środków na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu

Przyjmuje się, że osobie, która w sposób omyłkowy zleciła wykonanie transakcji płatniczej, 
a więc podając nieprawidłowy identyfikator (numer rachunku) odbiorcy, przysługuje, na podstawie 
art. 405 w zw. z art. 410 k.c. roszczenie o zwrot przelanej kwoty tytułem bezpodstawnego wzbo-
gacenia (Janiak, 2002)82. W praktyce skuteczne wniesienie takiego powództwa będzie jednak 
niemożliwe, jeżeli składający zlecenie płatnicze nie znajduje się w posiadaniu danych osobowych 
odbiorcy transakcji83. Kodeks postępowania cywilnego84 wymaga bowiem od wnoszącego pozew 
wskazania w pozwie m.in. imienia i nazwiska (lub nazwy) pozwanego85, oznaczenia jego miejsca 
zamieszkania lub siedziby86, a także numeru PESEL lub NIP87 w przypadku osób fizycznych oraz 
numeru w KRS lub NIP w przypadku innych niż osób fizycznych podmiotów88. PSD1, mimo że 
wprowadziła zasadę braku odpowiedzialności dostawców za wykonanie transakcji z podaniem 
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, nałożyła na dostawcę płatnika obowiązek podjęcia 
stosownych starań, aby odzyskać środki zaangażowane w transakcję płatniczą89. Dyrektywa ta, 
a w ślad za nią ustawa o usługach płatniczych90, pierwotnie nie wspominała jednak o obowiązkach 
dostawcy odbiorcy w tym zakresie91. Przepisy te nie upoważniały też żadnego z dostawców do 
tego, aby ujawnić płatnikowi dane odbiorcy-beneficjenta omyłkowej transakcji. W tym stanie rze-
czy dostawcy nie tylko nie byli więc obowiązani, ale ponadto nie jest oczywiste, że byli uprawnieni 
do podejmowania dalej idących kroków w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej 
z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora92. W konsekwencji skuteczność działań 
podjętych w celu odzyskania przez płatnika środków bardzo często zależała de facto tylko od 
woli odbiorcy-posiadacza rachunku, na którego rachunek środki trafiły93. Braki w regulacji PSD1 
w omawianym zakresie dostrzegł prawodawca unijny, który w PSD2 zawarł w tej materii odmienne 
niż w PSD1 uregulowania94. PSD2 utrzymała zasadę braku odpowiedzialności dostawców w tym 

82 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2225, Sejm 
RP VIII kadencji, s. 4 https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2225 (30 czerwca 2021). 
83 Ibidem, s. 4.
84 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2020, poz. 1575) (dalej: k.p.c.).
85 Art. 187 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.p.c.
86 Art. 187 w zw. z art. 126 § 2 pkt 1 k.p.c. Zob. też uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektó-
rych innych ustaw, druk sejmowy nr 2225, Sejm RP VIII kadencji, s. 4.
87 Art. 187 w zw. z art. 126 § 2 pkt 2 k.p.c. Przy czym zgodnie z art. 2081 k.p.c.: „Sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną, 
jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku 
jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właś-
ciwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania”.
88 Art. 187 w zw. z art. 126 § 2 pkt 3 k.p.c.
89 Art. 74 ust. 2 zd. 1 i 2 PSD1. 
90 W wyr. SO w Warszawie z 22 maja 2015 r., V Ca 2498/14, LEX nr 2385538, sąd ten na gruncie ustawy o usługach płatniczych w brzmieniu przed 
implementacją PSD2 stwierdził, że przepis art. 143 uup nie nakłada na bank występujący w roli dostawcy odbiorcy przelewu obowiązku podejmowania 
jakichkolwiek działań zmierzających do odzyskania kwoty transakcji płatniczej. Bank odbiorcy przelewu może jedynie – na zgłoszenie dokonane przez 
bank płatnika – poinformować swojego klienta o zaistniałym zdarzeniu. W wyr. SO we Wrocławiu z 27 czerwca 2016 r., II Ca 860/15, LEX nr 2095208, 
sąd ten stwierdził, że dostawca płatnika jest obowiązany podjąć działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej. 
91 Art. 74 ust. 2 zd. 2 PSD1 stanowił jedynie, że: „Dostawca usług płatniczych płatnika podejmuje jednak stosowne starania, aby odzyskać środki za-
angażowane w transakcję płatniczą”. 
92 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2225, Sejm RP 
VIII kadencji, s. 3–4. Zob. też II Rekomendacja Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich i Zespołu ds. Regulacji Płatniczych w sprawie 
wybranych problemów interpretacyjnych ustawy o usługach płatniczych z 18 września 2012 r., pytanie 2, ad 2. 
93 Ibidem, s. 4. 
94 Ibidem, s. 4. 
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zakresie95 i analogicznie do PSD1 nałożyła na dostawcę płatnika obowiązek podjęcia rozsądnych 
działań, aby odzyskać środki pieniężne będące przedmiotem transakcji płatniczej96. Przy czym 
PSD2 – inaczej niż PSD1 – dodatkowo nałożyła na dostawcę odbiorcy obowiązek współpracowa-
nia w podejmowaniu tych działań, również w drodze przekazywania dostawcy płatnika wszystkich 
stosownych informacji na potrzeby pobrania środków pieniężnych97. Ponadto przewiduje, że w przy-
padku gdy odzyskanie środków pieniężnych okaże się niemożliwe, dostawca płatnika dostarcza 
płatnikowi, na jego pisemny wniosek, wszystkie informacje dostępne dla dostawcy płatnika i dla 
niego istotne, aby mógł on zgłosić roszczenie prawne w celu odzyskania środków pieniężnych98. 

W Polsce implementacja tych przepisów nastąpiła na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. 
o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 864), 
której projekt przedłożony został Sejmowi przez Prezydenta RP, który uwzględnił w tym zakresie 
propozycję zainicjowania zmian przedstawionych przez Rzecznika Finansowego99. Utrzymano 
więc zasadę braku odpowiedzialności dostawców za wykonanie transakcji z podaniem nieprawid-
łowego unikatowego identyfikatora. Dostawca płatnika obowiązany jest jednak podjąć działania 
w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowe-
go identyfikatora, w szczególności w trybie i na zasadach określonych w art. 143a–143c uup100. 
Jeżeli dostawca płatnika nie prowadzi rachunku odbiorcy, obowiązek ten spoczywa również na 
dostawcy odbiorcy101. Szczegółowe rozwiązania przyjęte na mocy wspomnianej ustawy wycho-
dzą poza minimalny zakres ochrony przewidziany w art. 88 PSD2. Bardzo precyzyjnie określają 
prawa płatnika, a także obowiązki dostawcy płatnika, dostawcy odbiorcy oraz konsekwencje dla 
odbiorcy-beneficjenta (bezpodstawnie przysporzonego). Procedura ta nie będzie przedmiotem 
szczegółowej analizy w pracy, gdyż ma charakter techniczny i znajduje zastosowanie, gdy doszło 
do wykonania transakcji z podaniem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora (szerzej zob. 
Torończak, 2020). Jej podstawowym celem jest doprowadzenie do otrzymania przez płatnika zwro-
tu kwoty mylnie zleconej transakcji bez konieczności angażowania sądu, a więc do polubownego 
rozwiązania zaistniałej sytuacji. Zarazem zapewnia, że w razie braku dobrowolnego dokonania 
zwrotu środków przez odbiorcę, płatnik otrzyma niezbędne dane odbiorcy umożliwiające mu do-
chodzenie swoich roszczeń przed sądem. Omawiane przepisy nie przesądzają więc w żaden spo-
sób, której stronie – płatnikowi czy też odbiorcy – przysługuje tytuł prawny do środków. Stwarzają 
jedynie ramy proceduralne do tego, aby sprawa mogła zostać rozpatrzona przez sąd z inicjatywy 
płatnika. De lege ferenda rozwiązania te należałoby również implementować w przepisach prawa 
bankowego, aby zapewnić ochronę płatników również w zakresie, w jakim zgodnie z art. 5 uup 
ustawa ta nie znajduje zastosowania. 

 95 Art. 88 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 PSD2. 
 96 Art. 88 ust. 3 zd. 1 PSD2. 
 97 Art. 88 ust. 3 zd. 2 PSD2. 
 98 Art. 88 ust. 3 zd. 3 PSD2. 
 99 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2225, Sejm 
RP VIII kadencji, s. 5.
100 Art. 143 ust. 2 zd. 2 uup. 
101 Ibidem. Zgodnie z art. 143 ust. 2 zd. 3 uup: „Strony mogą zastrzec w umowie, że dostawca płatnika ma prawo pobrać od płatnika opłatę za odzy-
skanie środków” (podobnie art. 88 ust. 4 PSD2, aczkolwiek w przepis ten pozwala na pobranie opłaty każdemu dostawcy, nie zaś wyłącznie dostawcy 
płatnika, w związku z czym wątpliwości budzi zgodność art. 143a ust. 3 zd. 2 uup z art. 88 ust. 4 PSD2). 
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2. Podmioty obowiązane do zwrotu środków 

Płatnik może w sposób skuteczny kierować swoje roszczenie do odbiorcy będącego benefi-
cjentem wykonanej transakcji102. Szczególne wątpliwości pojawiają się w sytuacji, w której doszło 
do komorniczego zajęcia wierzytelności z rachunku odbiorcy i przekazania środków wierzycielowi, 
wskutek czego odbiorca (dłużnik) nie będzie mógł ich zwrócić103. Okoliczność, że wierzytelność 
z rachunku została zajęta, z dużym prawdopodobieństwem oznacza, że odbiorca (dłużnik) może 
nie mieć innych środków, które mógłby zwrócić płatnikowi. W tym kontekście warto przywołać 
niedawny wyrok SN z 2021 r., w którym sąd rozstrzygał sprawę, w której komornik zajął wierzy-
telność z rachunku bankowego odbiorcy transakcji wykonanej z nieprawidłowym podaniem uni-
katowego identyfikatora prowadzonego w banku spółdzielczym na rzecz wierzyciela posiadacza 
tego rachunku (dłużnika)104. Wierzycielem był z kolei inny bank spółdzielczy105. Problem polegał 
na tym, że zajęcie wierzytelności skutkowało przekazaniem wierzycielowi przez komornika środ-
ków znajdujących się na rachunku dłużnika-odbiorcy, które obejmowały środki przelane na ten 
rachunek omyłkowo, wskutek wykonania transakcji z podaniem przez płatnika nieprawidłowego 
unikatowego identyfikatora106. Innymi słowy, nie były one należne dłużnikowi. Płatnik zdecydował 
się dochodzić odszkodowania od banku spółdzielczego, który był wierzycielem dłużnika i który 
finalnie otrzymał środki od komornika107. SN stwierdził, że na gruncie przepisów o bezpodstawnym 
wzbogaceniu należy przyjąć istnienie zasady bezpośredniości transmisji majątkowej108. Zgodnie 
z nią, przesunięcie majątkowe powinno następować z jednego majątku do drugiego, a zatem 
bezpośrednio109. Chodzi w tym przypadku o jedność zdarzenia wywołującego wzbogacenie 
i zubożenie, nie zaś o tożsamość podmiotów110. Wartość ma „wywodzić się” z majątku solvensa 
i „przejść” do majątku accipiensa, który uzyskuje w ten sposób korzyści (wzbogacenie). Oznacza 
to, że zdaniem sądu zwrotu nienależnego świadczenia można dochodzić jedynie bezpośrednio od 
osoby, która takie świadczenie otrzymała, tj. od odbiorcy-dłużnika, który jest posiadaczem rachunku 
uznanego kwotą transakcji wykonanej z podaniem przez płatnika nieprawidłowego unikatowe-
go identyfikatora111. W praktyce oznacza to, że ryzyko niewypłacalności odbiorcy ( beneficjenta 
transakcji) obciąża płatnika. 

102 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2225, 
Sejm RP VIII kadencji, s. 4.
103 W wyr. SA w Krakowie z 13 grudnia 2018 r., I AGa 322/18, LEX nr 2701479, sąd rozpatrywał sprawę, w której dostawca wykonał transakcję z po-
daniem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, sama zaś szkoda bezpośrednio wynikała z braku możliwości odzyskania tej należności wobec 
komorniczego zajęcia rachunku bankowego, jak też niemożliwości wyegzekwowania świadczenia od osoby, na rzecz której należność ta została przela-
na. W sprawie tej płatnik dochodził roszczenia od dostawcy, lecz z uwagi na to, że dostawca wykonał transakcję mimo wcześniejszego wycofania przez 
płatnika zgody i odwołania zlecenia płatniczego. 
104 Wyr. SN z 24 lutego 2021 r., III CSKP 59/21, LEX nr 3123136.
105 Ibidem. 
106 Ibidem.
107 Ibidem.
108 Ibidem.
109 Ibidem.
110 Ibidem.
111 Warto jednak odnotować, że z istoty wykonywania transakcji płatniczych wynika, że przynajmniej jeden dostawca pośredniczy w transferze środ-
ków. Co więcej w przypadku, gdy wykonanie transakcji wiąże się z uznaniem rachunku dostawcy odbiorcy (a więc w sytuacji, w której dostawca płatnika 
i dostawca odbiorcy są odrębnymi podmiotami), bezpośrednim odbiorcą świadczenia jest dostawca odbiorcy, nie zaś odbiorca (pomija się udział ewen-
tualnych innych podmiotów pośredniczących w wykonaniu transakcji). Idąc tokiem rozumowania SN i przyjmując bardzo ścisłe rozumienie bezpośred-
niego charakteru transferu środków między solvensem a accipiensem, wcale nie jest oczywistym, że w przypadku wykonywania transakcji płatniczych, 
odbiorca jest uzyskującym bezpośrednią korzyść accipiensem. 
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V. Problematyka prounijnej wykładni art. 64 ustawy  
– Prawo bankowe

Niezwykle ciekawe okazuje się podejście polskich sądów powszechnych do wykładni art. 64 
pb w odniesieniu do stanów faktycznych zaistniałych w okresie od 1 listopada 2009 r. 112 – 23 paź-
dziernika 2011 r. włącznie113, a więc w okresie, w którym ustawa o usługach płatniczych jeszcze 
nie obowiązywała, lecz upłynął już termin na implementację PSD1. Prounijna wykładnia art. 64 
pb pozwoliła sądom wywieść, że za zdezaktualizowane – w stosunku do stanów faktycznych, 
zaistniałych od 1 listopada 2009 r., do których zastosowanie znalazłaby ustawa o usługach płat-
niczych – uznać należy poglądy orzecznictwa stanowiące, że bank odpowiada za szkody wynika-
jące z przesłania pieniędzy na nieprawidłowo podany rachunek, niezgodny z określeniem nazwy 
podmiotu wskazanego w poleceniu przelewu114. Choć zdarzały się również sądy niepodzielające 
takiego podejścia115. Na potencjalną konieczność prounijnej wykładani art. 64 pb wskazał również 
SN w wyroku z 2015 r.116. W stanie faktycznym sprawy chodziło jednak o transakcje zainicjowane 
przed datą, w której należało implementować PSD1, w związku z czym SN za bezzasadne uznał 
szersze odniesienie się do tej kwestii117. Jest to swego rodzaju paradoks, gdyż jednym z głów-
nych celów PSD1 i PSD2 jest zwiększenie ochrony użytkowników w tym konsumentów (podobnie 
Rutkowska-Tomaszewska 2013a, 2013b; Zahrte, 2018, pkt III.3), a tymczasem w omawianym 
zakresie poziom tej ochrony okazuje się niższy, aniżeli standard wynikający z wykładni przepisów 
krajowych dokonywanej przez SN przez wprowadzeniem PSD1. Oczywiście istnieje małe prawdo-
podobieństwo, aby w przyszłości do sądów trafiały sprawy dotyczące transakcji inicjowanych czy 
wykonanych przed wejściem w życie PSD1. W każdym razie, takich spraw będzie coraz mniej. 
Z tej perspektywy wspomniane orzeczenia mają znaczenie historyczne. Niemniej stanowią istotną 
wskazówkę, w jaki sposób interpretować krajowe przepisy w przypadku nieterminowej lub niepra-
widłowej implementacji prawa unijnego. Obecnie zagadnienie to może mieć kluczowe znaczenie 
w związku z nieterminową implementacją przez polskiego ustawodawcę PSD2. Chodzi o trans-
akcje zainicjowane lub wykonane w okresie między 13 stycznia 2018 r. (data, w której należało 
zaimplementować PSD2 i stosować nowe przepisy)118 a 19 grudnia 2018 r. (dzień poprzedzający 
datę, w której dostawcy prowadzący działalność w dniu 20 czerwca 2018 r.119 mieli się dosto-
sować do nowych przepisów)120. Dostawcy, którzy rozpoczęli działalność po dacie 20 czerwca 
112 Data, w której zgodnie z art. 94 ust. 1 PSD1 należało implementować przepisy PSD1. W przywołanym przepisie prawodawca posłużył się niefor-
tunnym sformułowaniem, wskazując, że: „Państwa członkowskie wprowadzają w życie przed dniem 1 listopada 2009 r. przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów”. W efekcie 
nie jest jasnym, czy implementacja miała nastąpić najpóźniej w dniu 1 listopada 2009 r., czy też 31 października 2009 r. Jak sądzę chodzi o datę 1 listo-
pada 2009 r. Od godz. 00:00 tego dnia powinny były zatem obowiązywać przepisy krajowe odzwierciedlające normy wynikające z PSD1. 
113 Data poprzedzająca dzień wejścia w życie ustawy o usługach płatniczych. 
114 Wyr. SO w Warszawie z 30 grudnia 2013 r., XXV C 35/13, LEX nr 2385536 utrzymany wyr. SA w Warszawie z 20 lutego 2015 r., VI ACa 546/14, 
LEX nr 1665165. Zobacz też wyr. SA w Warszawie z 31 października 2014 r., I ACa 607/14, LEX nr 1563664. Konkluzje tego sądu należy jednak 
uznać jako bardzo daleko idące, gdyż dokonał on prounijnej wykładni art. 64 pb nawet w odniesieniu do stanów faktycznych, które wystąpiły w okresie, 
w którym nie minął jeszcze termin na implementację PSD1, ale ponadto w okresie, w którym dyrektywa ta nawet nie obowiązywała. Z kolei do stanów 
faktycznych zaistniałych od dnia 24 października 2011 r. w ogóle brak było podstaw do stosowania art. 64 ust. 1 pb, jeżeli zastosowanie znajdowała 
ustawa o usługach płatniczych.
115 Wyr. SA w Warszawie z 23 lutego 2018 r., VII AGa 178/18, LEX nr 2522739.
116 Wyr. SN z 25 czerwca 2015 r., V CSK 546/14, LEX nr 1753191.
117 Podobnie SO w Gliwicach w wyr. z 28 lutego 2014 r., X Ga 373/13, LEX nr 1897548 pominął uregulowania zawarte w PSD1 na kanwie sporu do-
tyczącego stanu faktycznego dotyczącego okresu 2007–2008 r. 
118 Art. 115 ust. 1 i 2 PSD2. 
119 Data wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1075) 
– art. 27 tej ustawy. 
120 Art. 12 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1075).
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2018 r. (włącznie) od początku obowiązani byli stosować przepisy ustawy o usługach płatniczych 
w brzmieniu wynikającym z implementacji PSD2. 

Również obecnie mogą pojawić się stany faktyczne, w przypadku których zastosowanie znaj-
dzie art. 64 ust. 1 pb. Będzie tak wówczas, gdy to bank przeprowadzać będzie bankowe rozlicze-
nie pieniężne, a zarazem na podstawie art. 5 uup nastąpi wyłączenie stosowania tejże ustawy121. 
Pojawia się ciekawe pytanie, czy dla określenia odpowiedzialności banku należy kierować się 
prounijną wykładnią art. 64 ust. 1 pb, co by oznaczało, że banki nie są obowiązane weryfikować 
spójności unikatowego identyfikatora (numeru rachunku bankowego) z innymi danymi odbiorcy. 
W takim kierunku orzekł SA w Warszawie w wyroku z 2019 r., na kanwie sporu dotyczącego trans-
akcji zainicjowanej (przelewu zleconego) 23 lipca 2015 r. (a więc w okresie obowiązywania ustawy 
o usługach płatniczych, lecz przed przyjęciem PSD2)122. Sąd dokonał wykładni art. 64 ust. 1 pb, 
uwzględniając treść przepisów PSD1 oraz ustawy o usługach płatniczych w sprawie, w której 
ustawa ta nie znajdowała zastosowania123. Sąd uznał, że bankowi, w świetle art. 64 ust. 1 pb, 
nie można zarzucić niedochowania należytej staranności poprzez niesprawdzenie personaliów 
beneficjenta przelewu z pozostałymi danymi posiadacza rachunku124. Zaletą takiego, w ocenie 
autora słusznego, podejścia byłoby stosowanie jednolitych zasad odpowiedzialności zarówno na 
gruncie ustawy o usługach płatniczych, jak i na gruncie przepisów prawa bankowego. Przyznać 
jednak trzeba, że formalnie brakuje jednak podstaw do takiej wykładni, skoro w zakresie, w jakim 
zastosowanie znajduje art. 64 ust. 1 pb, nie mamy do czynienia z obszarem uregulowanym na 
mocy PSD2. Z tego punktu widzenia jako aktualną należałoby uznać prokliencką wykładnię tego 
przepisu zgodną z treścią przywołanych wcześniej wyroków SN z lat 2008125 i 2015126. W takim 
ujęciu brak by było również podstaw do prounijnej wykładni art. 64 pb, w odniesieniu do stanów 
faktycznych zaistniałych w okresie od 1 listopada 2009 r. – 23 października 2011 r., do których 
ustawa o usługach płatniczych nie znalazła by zastosowania, nawet gdyby weszła w życie w dacie 
zapewniającej terminową implementację PSD1. Sygnalizowane wątpliwości interpretacyjne każą 
się zastanowić czy docelowo wszelkie usługi płatnicze i transakcje płatnicze (rozliczenia pienięż-
ne) nie powinny być przedmiotem w pełni jednolitej regulacji na podstawie ustawy o usługach 
płatniczych, niezależnie od statusu dostawcy. 

VI. Uwagi końcowe
Przepisy ustawy o usługach płatniczych wyłączają odpowiedzialność dostawców w przypadku 

wykonania transakcji z podaniem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora127, co generalnie 
znajduje odzwierciedlenie w aktualnym orzecznictwie sądów powszechnych i wypowiedziach 
doktryny. Lege non distinguende należy przyjąć, że z odpowiedzialności zwolnieni są nie tylko 
dostawca płatnika, lecz także każdy inny dostawca, w przypadku gdy w inicjowanie lub wykonanie 
121 Art. 64 ust. 2 pb – rozumowanie na zasadzie a contrario.
122 Wyr. SA w Warszawie z 20 września 2019 r., I ACa 84/19, LEX nr 2736594.
123 Ibidem.
124 Ibidem. Wydaje się, że taki wariant interpretacyjny dopuścił również SA w Warszawie w przywołanym wcześniej wyr. z 31 października 2014 r., I ACa 
607/14, LEX nr 1563664, stwierdzając, że art. 64 ust. 1 pb wymaga prounijnej wykładni przez pryzmat art. 143 uup. Wydaje się, że za takim wariantem 
opowiedziano się również w II Rekomendacji Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich i Zespołu ds. Regulacji Płatniczych w sprawie 
wybranych problemów interpretacyjnych ustawy o usługach płatniczych z 18 września 2012 r., pytanie 1.
125 Wyr. SN z 17 grudnia 2008 r., I CSK 205/08, LEX nr 471143.
126 Wyr. SN z 25 czerwca 2015 r., V CSK 546/14, LEX nr 1753191.
127 Art. 143 ust. 1 w zw. z ust. 2 zd. 1 uup. Zob. też motyw 88 oraz art. 88 PSD2.
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transakcji zaangażowany jest więcej niż jeden dostawca. Ratio legis przepisów PSD2 polega na 
tym, aby co do zasady zwolnić dostawców z obowiązku weryfikacji danych wskazywanych w zle-
ceniu płatniczym (innych niż unikatowy identyfikator), w celu przyspieszenia procesu wykonywania 
transakcji. Dyrektywa ta daje państwom członkowskim możliwość wprowadzenia dalej idących 
wymogów w tym zakresie, na co nie zdecydował się jednak polski ustawodawca. Przepisy ustawy 
o usługach płatniczych nie wyłączają natomiast prawa stron do tego, aby nałożyć na dostawcę 
umowny obowiązek weryfikacji spójności unikatowego identyfikatora z pozostałymi danymi od-
biorcy. Brak wywiązania się z tego obowiązku mógłby skutkować kontraktową odpowiedzialnością 
dostawcy wobec użytkownika, w przypadku wykonania transakcji z podaniem przez użytkownika 
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora. Obowiązek taki istnieć będzie jednak tylko w danej 
relacji umownej użytkownika z dostawcą, która przewiduje takie zastrzeżenie. Płatnik, który zlecił 
transakcję wykonaną z podaniem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, może dochodzić 
swoich roszczeń od odbiorcy na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Nie jest 
również wykluczone dochodzenie zwrotu środków na podstawie przepisów kodeksu cywilnego 
o wadach oświadczenia woli. Bezzasadne będzie jednak żądanie kierowane wobec dostawców 
z uwagi na to, że art. 143 ust. 1 w zw. z ust. 2 zd. 1 uup wyłączają odpowiedzialność dostawców 
w takim wypadku.
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Streszczenie
Komisja Europejska, reagując na postulaty nowelizacji, przedstawiła w czerwcu 2021 roku projekt 
nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim. Jednym z zagadnień, zapowiadanym jako element 
zmian była kwestia informacji dla konsumenta przedstawianej przez kredytodawcę przed zawar-
ciem umowy. W artykule przeanalizowano treść projektu w zakresie przedkontraktowej informacji 
dla konsumenta, porównując zaproponowane przepisy z dotychczas obowiązującymi i oceniając je 
pod kątem słuszności oraz skuteczności realizacji celów nowego projektu dyrektywy oraz wcześ-
niejszych zapowiedzi Komisji Europejskiej jako projektodawcy.

Słowa kluczowe: kredyt konsumencki; usługi finansowe; Unia Europejska; obowiązek informacyjny.

JEL: G51, G40, G23, G21, K22

I. Wstęp
Dyrektywa o kredycie konsumenckim1 (dalej: Dyrektywa) funkcjonuje w obrocie prawnym od 

ponad 12 lat. Pomimo upływu czasu, ocena funkcjonowania jej przepisów i wpływu na sytuację 
konsumenta w charakterze kredytobiorcy pozostaje wysoka – jej przepisy to ważny krok w kie-

* Magister, adwokat, doktorant na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwent WPIA Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Cambridge 
and University of Warsaw British Law Centre; e-mail: p.galazka@gmail.com; ORCID https://orcid.org/0000-0002-7945-8422.
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrek-
tywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L nr 133 z 22 maja 2008 r., s. 66–92).
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runku harmonizacji przepisów w zakresie ochrony konsumenta oraz ujednolicenia wśród państw 
członkowskich obowiązków kredytodawcy w umowie o kredyt konsumencki, w szczególności w za-
kresie stworzenia definicji umowy o kredyt konsumencki, zakreślenia obowiązków informacyjnych 
i uprawnień kredytobiorców2. Przepisy Dyrektywy zmieniane były w tym czasie cztery razy3, lecz 
żadna z tych zmian nie stanowiła nowelizacji co do istoty jej treści – były to zmiany dostosowujące 
do nowych aktów prawnych, w celu zachowania spójności systemu prawnego. 

Zmiany na rynku detalicznych usług finansowych, mające istotny wpływ na otoczenie regu-
lacyjne i warunki rynkowe w zakresie ofert kredytu konsumenckiego, takie jak rozwój cyfryzacji 
usług finansowych, nowe kanały obsługi klienta i podążająca za tym ewolucja praktyk rynko-
wych, spowodowały, że obecna sytuacja udzielania kredytów konsumentom jest odmienna od 
tej z 2008 roku (Gałązka, 2019). Stanowiło to podstawę i uzasadnienie rozpoczęcia prac legisla-
cyjnych przez Komisję Europejską w zakresie nowej dyrektywy, które zakończyły się przyjęciem 
i opublikowaniem przez Komisję projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
kredytów konsumenckich (dalej: Projekt)4. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza nowo zaproponowanych przez Komisję Europejską 
w ww. projekcie przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych realizowanych na rzecz 
kredytobiorcy przez kredytodawcę w materiałach reklamowych oraz na etapie przed zawarciem 
umowy o kredyt konsumencki. Punktem wyjścia są obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie 
w treści Dyrektywy – projektowane przepisy zostaną porównane z nimi i ocenione pod względem 
uzasadnienia potrzeby nowelizacji, a także proporcjonalności nowych obowiązków kredytodaw-
ców wobec korzyści dla kredytobiorców, w oparciu o prawno-porównawczą metodę badawczą 
oraz metody prawno-dogmatyczną i teoretyczno-prawną.

II. Geneza nowych przepisów o kredycie konsumenckim
Komisja Europejska w listopadzie 2020 roku ogłosiła nowy program działań Unii Europejskiej 

na rzecz konsumentów (New Consumer Agenda)5. Program ten ma umożliwić konsumentom 
w Unii Europejskiej odgrywanie aktywnej roli w transformacji ekologicznej i cyfrowej. Zakładane 
działania legislacyjne i nielegislacyjne Komisji Europejskiej, w dużym zakresie obecnie realizo-
wane, nie są ograniczone jedynie do usług finansowych, lecz stanowią jeden z elementów zmian, 
których celem jest rozbudowa ram prawnych ochrony konsumenta i budowanie wyższej odpor-
ności konsumentów na nagłe zmiany rynkowe i zewnętrzne. Widać zatem, że program działań 
stanowi w pewien sposób odpowiedź Komisji Europejskiej na wyzwania, wobec których stanęli 

2 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws, regulations and administrative provisions of 
the Member States concerning credit for consumers. COM/2002/0443 final – COD2002/0222 (Dz. Urz. UE E nr 331 z 31.12.2002 r.).
3 Nowelizacje Dyrektywy na podstawie: (a) dyrektywą Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca część II załącznika I do dyrektywy 
2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierającą dodatkowe założenia do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania; (b) art. 46 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomoś-
ciami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010; (c) art. 57 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finanso-
wych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie 
(UE) nr 596/2014; (d) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1243 z dnia 20 czerwca 2019 r. dostosowujące niektóre akty prawne 
przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4 Wniosek Komisji Europejskiej – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kredytów konsumenckich, Bruksela, 30.06.2021 r., COM(2021) 
347 final, 2021/0171 (COD).
5 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady – Nowy program na rzecz konsumentów – Poprawa odporności konsumentów 
na potrzeby trwałej odbudowy, Bruksela, 13.11.2020 r., COM(2020) 696 final.
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konsumenci w obliczu pandemii koronawirusa, a które dotychczas nie były właściwie uregulowane 
w przepisach prawa Unii Europejskiej.

W odniesieniu do konsumentów usług finansowych Komisja zapowiedziała w programie 
nowelizację dwóch akt prawnych – Dyrektywy oraz dyrektywy dotyczącej sprzedaży usług fi-
nansowych na odległość6 – które to zmiany zawarto w części dotyczącej wzmocnienia pozycji 
konsumentów w ramach transformacji cyfrowej. Wybór tych dwóch dokumentów uzasadniono 
w szczególności tym, że w okresie pandemii znacząco wzrosły statystyki sprzedaży towarów 
i usług za pośrednictwem kanałów zdalnych, w szczególności przez Internet. Ponadto rośnie też 
zadłużenie z tytułu kredytów konsumenckich, szczególnie biorąc pod uwagę nowe modele bizne-
sowe w ramach kredytu konsumenckiego, takie jak opóźniona płatność (tzw. buy now, pay later). 
Z informacji prezentowanych przez europejskie organy nadzoru bankowego wynika, że często 
całość procedury przyznawania kredytu konsumenckiego przeprowadzana jest obecnie w formie 
zdalnej za pośrednictwem Internetu7. Dlatego też Komisja Europejska w ramach New Consumer 
Agenda zadeklarowała, iż „przepisy powinny zapewniać konsumentom możliwość zapoznania się 
z właściwościami produktów oraz porównywania i przyjmowania ofert online, co z kolei przyczyni 
się do zwiększenia innowacyjności i poziomu zaufania konsumentów”8.

W tym kontekście prace legislacyjne Komisji Europejskiej zakreślone były w ramach czterech 
głównych celów, wyznaczonych jeszcze przed ogłoszeniem ww. planu działania, z których jednym 
było zagadnienie treści i sposobu przedstawiania konsumentowi informacji przed zawarciem umowy 
kredytu konsumenckiego9. Stwierdzono tam, że „wymogi dotyczące udzielania informacji w rekla-
mach i na etapie poprzedzającym zawarcie umowy nie odzwierciedlają rosnącego wykorzystania 
urządzeń cyfrowych (tabletów, smartfonów) w umowach kredytowych. Ponadto niektóre praktyki 
stosowane przez dostawców kredytów (np. zaznaczanie pól wyboru i udostępnianie produktów 
kredytowych za pomocą jednego kliknięcia) mogą wykorzystywać uprzedzenia behawioralne, 
skłaniając konsumentów do dokonywania niekorzystnych wyborów. Informacje przekazywane 
konsumentom zgodnie z dyrektywą są często zbyt skomplikowane, aby można je było zrozumieć 
(…) zamiast umożliwiać im porównanie ofert i wybranie najbardziej odpowiedniej” [tłum. aut.]10. 
Należy uznać za istotne zwrócenie uwagi na to zagadnienie przez Komisję Europejską jako in-
stytucję UE mającą inicjatywę prawodawczą w zakresie prawa wtórnego UE ze względu na fakt, 
iż ochrona informacyjna w dziedzinie umów o usługi finansowe pełni zasadniczą funkcję jako 
instrument ochrony klienta (Tereszkiewicz, 2015, s. 40). 

Można zatem wysnuć wniosek, że w zakresie przedkontraktowych obowiązków informa-
cyjnych przy zawieraniu umowy kredytu konsumenckiego, Komisja Europejska zidentyfikowała 
trzy główne problemy wymagające interwencji legislacyjnej. Po pierwsze, brak specyficznych 
przepisów dotyczących zawierania umów online przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych 
małych rozmiarów, których charakterystyka (m.in. mały ekran, niewielka czcionka, które utrudnia-
ją analizę rozbudowanych dokumentów informacyjnych) wymaga innego formatu informacji dla 
 6 Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na 
odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. Urz. UE L 271, z 9 października 2002 r., s. 16–24).
 7 EBA Consumer Trends Report 2020/21, 10.03.2021 r., s. 21.
 8 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady – Nowy program na rzecz konsumentów – Poprawa odporności konsumentów 
na potrzeby trwałej odbudowy, Bruksela, 13.11.2020 r., COM(2020) 696 final, s. 16.
 9 Inception Impact Assessment – Review of the Consumer Credit Directive (2008/48/EC), Ref. Ares(2020)3256802, 23 czerwca 2020 r.
10 Ibidem, s. 1.
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konsumenta. Po drugie, niedostosowanie przepisów obecnie obowiązujących do praktyk kredy-
todawców, którzy „zbytnio” ułatwiając zaciągnięcie zadłużenia z tytułu kredytu konsumenckiego, 
narażają konsumenta na nadmierne zadłużenie budżetu domowego. Po trzecie, wysoki poziom 
skomplikowania i duża objętość informacji prezentowanej konsumentowi, która jest dla niego 
nieprzystępna i wymaga proporcjonalnego ograniczenia jedynie do zagadnień najistotniejszych 
z punktu widzenia ochrony jego interesów. Uznać należy, że ww. kwestie – uznawane prima facie 
jako istotne i ważkie z punktu widzenia ochrony konsumenta kredytowych usług finansowych – 
stanowić winny punkt odniesienia przy ocenie nowych przepisów zaproponowanych w Projekcie 
przez Komisję Europejską. 

III. Dotychczasowe przepisy Dyrektywy  
o obowiązkach informacyjnych

Istota ochrony informacyjnej zakłada, że dane przepisy prawa nakładają na jedną ze stron 
umowy – zazwyczaj tę materialnie silniejszą i profesjonalną – obowiązek zapewnienia określonego 
przekazu informacyjnego na rzecz drugiej strony (uznawanej za słabszą, wymagającą ochrony) 
w związku z zawieraną umową, co pozwolić ma na świadome podjęcie decyzji o jej faktycznym 
zawarciu (Tereszkiewicz, 2015, s. 25; Rutkowska-Tomaszewska, 2013). Od rozstrzygnięcia czy 
dana strona wymaga ochrony będzie zależała kwestia zakwalifikowania tejże jako konsumenta, 
gdyż w przypadku umów między instytucjami finansowymi a konsumentami przewaga nad tymi 
drugimi jest na tyle istotna, iż mechanizmy rynkowe stają się zawodne w regulacji stosunków 
między nimi (por. Rutkowska-Tomaszewska, 2013, s. 28–29). Ze względu na powyższe i specy-
fikę umów o usługi finansowe, w tym umów o kredyt konsumencki, kwestia ochrony konsumenta 
w tychże umowach ma prymat nad swobodą umów (Łętowska, 2002, s. 3). Dlatego treść Preambuły 
Dyrektywy stanowi, że „w celu umożliwienia konsumentom podejmowania decyzji przy pełnej zna-
jomości faktów powinni oni przed zawarciem umowy o kredyt otrzymać odpowiednie informacje 
na temat warunków i kosztów kredytu oraz swoich zobowiązań, które konsument może zabrać ze 
sobą i je rozważyć” (Dyrektywa, motyw 19 Preambuły), a także iż „przed zawarciem umowy o kre-
dyt konsumentowi należy udzielić kompleksowej informacji” (Dyrektywa, motyw 24 Preambuły), 
oraz może on „jeszcze potrzebować dodatkowej pomocy w celu podjęcia decyzji, która umowa 
o kredyt spośród proponowanych produktów jest dla niego najodpowiedniejsza z punktu widzenia 
jego potrzeb i sytuacji finansowej” (Dyrektywa, motyw 27 Preambuły). Założenia i cele ustawo-
dawcy europejskiego zostały zrealizowane i sprecyzowane w rozdziale II Dyrektywy (Informacje 
i postępowanie poprzedzające zawarcie umów o kredyt). 

Artykuł 4 Dyrektywy (Standardowe informacje podawane w reklamie) określa standard 
informacyjny, którego obowiązany jest przestrzegać kredytodawca prezentujący swoją ofer-
tę kredytową w formie reklamy. Standard ten stanowi, iż reklama winna określać informacje 
w sposób „jasny, zwięzły i widoczny”, używając reprezentatywnego przykładu, uwzględniając 
w szczególności informacje, takie jak stopa oprocentowania kredytu ze wskazaniem czy jest ona 
stała, czy zmienna; szczegóły opłat; całkowita kwota kredytu w rozumieniu definicji z art. 3 lit. l) 
Dyrektywy. Warto nadmienić, że zagadnienie prawidłowego wykonania dyspozycji tego prze-
pisu, implementowanego do polskiego porządku prawnego na mocy art. 7 ustawy o kredycie  
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konsumenckim11, stanowiła przedmiot sporu między przedstawicielami rynku a Urzędem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. W konsekwencji Prezes UOKiK wydał szereg decyzji w tym zakre-
sie12, natomiast przedstawiciele sektora finansowego opracowali wspólne zasady stosowania 
przepisu, by ograniczyć ryzyko prawne13.

Artykuł 5 Dyrektywy natomiast określa zakres obowiązku informacyjnego spoczywającego 
na kredytodawcy oraz w stosownych przypadkach, na pośredniku kredytowym wobec konsumen-
ta. Informacje te powinny być przekazane na podstawie „warunków kredytu zaproponowanych 
przez kredytodawcę, a także, w stosownych przypadkach, zgodnie z preferencjami określonymi 
przez konsumenta i informacjami przez niego przekazanymi” w celu umożliwienia konsumento-
wi podjęcia świadomej decyzji czy zawrzeć umowę o kredyt o treści zgodnej z ofertą, a także 
w celu porównania danej oferty z innymi ofertami kredytów. Zwrócić należy uwagę, że przepis 
Dyrektywy nie określa konkretnego terminu, na ile przed zawarciem umowy informacje rzeczone 
powinny być przedłożone konsumentowi, poprzestając na stwierdzeniu „w stosownym czasie 
przed związaniem się (…) umową”. Informacje winny być także przedstawione w formie pisemnej 
bądź przy użyciu trwałego nośnika14, przy wykorzystaniu standardowego europejskiego arkusza 
informacyjnego (Standard European Consumer Credit Information, SECCI), którego wzór określa 
załącznik II do Dyrektywy. 

Co do zakresu wymaganej informacji, art. 5 ust. 1 Dyrektywy lit. a) do s) szczegółowo określa 
kategorie danych, z których warto m.in. nadmienić: rodzaj, okres i całkowitą kwotę kredytu, stopę 
oprocentowania i sposób jej obliczania, RRSO15, częstotliwość spłaty i wartość rat, koszty zwią-
zane z zawarciem umowy, uprawnienia konsumenta (takie jak prawo do wcześniejszej spłaty czy 
prawo do odstąpienia od umowy) oraz ostrzeżenia o skutkach braku spłaty i wymagane zabez-
pieczenia. Dodatkowo, oprócz SECCI, kredytodawca bądź pośrednik przedkłada konsumentowi, 
na mocy ust. 4, projekt umowy o kredyt. 

W dalszej kolejności ust. 2–3 w rzeczonym artykule stanowią o obowiązkach informacyjnych 
przy kontakcie telefonicznym, z jednoczesnym obowiązkiem przedstawienia konsumentowi pełnych 
informacji udzielanych przed zawarciem umowy niezwłocznie po zawarciu umowy o kredyt przy 
zastosowaniu formularza standardowego europejskiego arkusza informacyjnego dotyczącego kre-
dytu konsumenckiego, jeśli takowe przedstawienie informacji było niemożliwe przed jej zawarciem. 

Obowiązek informacyjny z art. 5 uzupełnia ponadto jego ust. 6 stanowiący, iż kredytobiorcy 
i pośrednicy kredytowi zobowiązani są udzielać „wyjaśnień, (…) przez objaśnienie informacji udzie-
lanych przed zawarciem umowy (…), głównych cech proponowanych produktów oraz konkretnych 
skutków dla konsumenta, (…) w tym konsekwencji zaległości w spłacie, tak aby konsument mógł 
ocenić, czy proponowana umowa o kredyt jest dostosowana do jego potrzeb i sytuacji finansowej”. 
Jest to konkretne urzeczywistnienie postulatu zakreślonego w wyżej wspomnianym motywie 27 
Preambuły Dyrektywy, zapewnienia wyjaśnień co do treści przedstawionych konsumentowi informacji. 

Zwrócić należy uwagę, że przepis ten nie nakłada na kredytodawcę ani pośrednika kredy-
towego obowiązku doradztwa w stosunku do konsumenta czy też dopasowywania do jego stanu 

11 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1083).
12 Dec. Prezesa UOKiK Nr DDK 3/2016, DDK 4/2016, DDK 5/2016, DDK 6/2016, DDK 7/2016 z 9 marca 2016 r. (za: Śliwa i Sadowska, 2017).
13 W ten sposób: Związek Banków Polskich, 2016.
14 Zgodnie z definicją w art. 3 lit. m) Dyrektywy.
15 Zgodnie z definicją w art. 3 lit. i) Dyrektywy.
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majątkowego konkretnego produktu, lecz wymaga od ww. podmiotów wyjaśnienia informacji za-
wartej w zakresie obowiązkowych informacji przedkontraktowych bądź w treści projektu umowy 
o kredyt konsumencki (Białek, 2020, s. 4). Oznacza to, że ani kredytodawca, ani pośrednik nie są 
zobligowani do wyrażania rad na rzecz konsumenta w zakresie tego czy proponowany produkt 
jest zgodny z jego potrzebami bądź wskazywania, iż w sytuacji danego konsumenta inny produkt 
kredytowy będzie dla niego odpowiedniejszy (Czech, 2018, art. 11 pkt 10). Przepis ten nie zwal-
nia konsumenta z odpowiedzialności za podjęcie decyzji o zawarciu umowy o kredyt konsumen-
cki i konsekwencje tejże decyzji (Czech, 2018, art. 11 pkt 3; Mikłaszewicz, 2008, s. 292 i nast.; 
Szpringer, 2009, s. 79 i nast.). 

Artykuł 6 Dyrektywy jest analogicznym przepisem do art. 5, stanowiącym o zakresie obowiąz-
ku informacyjnego przed zawarciem szczególnych umów o kredyt konsumencki, tj.:
─ umowy o kredyt w rachunku bieżącym, który podlega spłacie na żądanie lub w terminie trzech 

miesięcy; 
─ umowy o kredyt zawieranych przez organizację utworzoną dla korzyści wzajemnych jej człon-

ków, która nie przynosi zysków innym niż członkowie osobom, a także realizuje cel społeczny 
przewidziany w ustawodawstwie krajowym i przyjmuje wyłącznie od swoich członków i zarzą-
dza ich oszczędnościami, a także udostępnia tym osobom źródła kredytowania; udzielając 
kredytu w oparciu o RRSO, która jest niższa niż stopy powszechnie stosowane na rynku;

─ umowy o kredyt dotyczących odroczenia płatności lub sposobu spłaty, w sytuacji gdy konsu-
ment zalega już ze spłatą zadłużenia wynikającego z pierwotnej umowy o kredyt.
Zakres informacji, do przedstawienia których obowiązani są kredytodawca i pośrednik kredyto-

wy, jest nieznacznie węższy, lecz nadal zawiera najistotniejsze z danych określonych w art. 5 ust. 1 
Dyrektywy, takie jak rodzaj, kwotę i okres kredytu, stopę oprocentowania kredytu w tym RRSO. 

Zasadniczo jednak należy stwierdzić, że norma dotycząca zakresu obowiązku informacyj-
nego na etapie przed zawarciem umowy kredytu w tych trzech kategoriach jest co do zasady 
łagodniejsza. Warto przykładowo wskazać, że przepis art. 6 ust. 1 in fine Dyrektywy nie nakłada 
obowiązku, lecz jedynie możliwość zastosowania formularza SECCI; w odniesieniu do umowy 
o kredyt w rachunku bieżącym, który podlega spłacie na żądanie lub w terminie trzech miesięcy, 
państwa członkowskie mogą zdecydować o wyłączeniu obowiązku podawania RRSO. Artykuł 6 
nie zawiera również odpowiednika przepisu art. 5 ust. 6 Dyrektywy, który stanowi o obowiązku 
udzielania wyjaśnień przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego.

IV. Proponowane przepisy Projektu w zakresie informacji 
przedkontraktowej

1. Obowiązek bezpłatności informacji 

Analizę nowo proponowanych przepisów w ramach Projektu zacząć należy od jego Preambuły, 
która w motywie 24 stanowi, że „Informacje dla konsumentów, takie jak informacje udzielane przed 
zawarciem umowy lub informacje ogólne, powinny być udzielane bezpłatnie”16. Odpowiadająca temu 
motywowi norma znajduje się w art. 517, który stanowi, iż państwa członkowskie są zobligowane 
16 Projekt, motyw 24, s. 21.
17 Ibidem, art. 5, s. 42.
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do zapewnienia, aby informacje przedstawiane konsumentom zgodnie z Projektem były udostęp-
niane bezpłatnie. 

To istotne uszczegółowienie w stosunku do treści dotychczasowej Dyrektywy budzi jednak 
wątpliwości co do zakresu przedmiotowego przepisu. Nie ma pewności czy obowiązek braku 
odpłatności za udzielane informacje rozciąga się zarówno na okres przed, jak i po zawarciu 
umowy kredytu konsumenckiego, a ponadto, czy owa bezpłatność dotyczy wszystkich informacji 
wynikających z Projektu, czy mamy tutaj do czynienia z ograniczonym zakresem bezpłatnych in-
formacji w postaci „informacji udzielanych przed zawarciem umowy” (nie budzących wątpliwości 
i zdefiniowanych w art. 3 pkt 13) i „informacji ogólnych” (określanych w art. 9 Projektu). Większą 
szczegółowością charakteryzuje się tu Preambuła niż sama treść normatywna przepisu, w którym 
projektodawca nie zastosował żadnego kwantyfikatora. 

2. Informacje reklamowe i marketingowe

Preambuła projektu w odniesieniu do zagadnienia informacji zawieranych w reklamach 
i materiałach marketingowych dotyczących ofert kredytowych stanowi w motywie 29, że „należy 
ustanowić przepisy szczegółowe dotyczące zarówno reklam umów o kredyt (…), jak i określonych 
standardowych informacji, które konsumenci powinni otrzymywać, w szczególności aby mieć 
możliwość porównania różnych ofert”18. Jest to o tyle istotne, że reklama produktów finansowych, 
w tym kredytu konsumenckiego, stanowi pierwsze stadium relacji między kontrahentami, w którym 
formułowane są oczekiwania co do treści i jakości przedmiotu przyszłego świadczenia – zadaniem 
przepisów regulujących treść przekazu reklamowego staje się zatem odzwierciedleniem faktycznej 
jakości danego produktu finansowego (Tereszkiewicz, 2015, s. 43). 

Przepisami, które regulują to zagadnienie są art. 7–8 Projektu19. Pierwszy z tych przepisów 
wprowadza zasadę stanowiącą, iż wszelkie informacje o charakterze reklamowym i komunikaty 
marketingowe powinny być uczciwe, klarowne i nieprowadzające w błąd, zakreślając ponadto 
wytyczną, aby unikać sformułowań, które mogą stwarzać fałszywe oczekiwania po stronie kon-
sumenta w odniesieniu do dostępności bądź kosztu kredytu. 

Zwrócić należy uwagę w tym miejscu na dwie kwestie dotyczące treści przepisu art. 7 Projektu. 
Po pierwsze, jest to przepis zawierający bardzo dużo klauzul generalnych (np. „fałszywe ocze-
kiwania”), których wypełnienie faktyczną i ostrą definicją normatywną będzie wymagało czasu 
w celu ukształtowania się odpowiedniego orzecznictwa sądowego i organów odpowiedzialnych 
za ochronę konsumenta, a w konsekwencji ujednolicenia praktyki kredytodawców. Możliwe bę-
dzie posiłkowanie się orzecznictwem opartym na dotychczasowym art. 4 Dyrektywy, jednakże 
nie zawiera on aż tyle wytycznych natury ogólnej i jakościowej, skupia się bowiem bardziej na 
ostrym zakreśleniu zakresu danych niezbędnych do przedstawienia konsumentowi. Po drugie, 
wątpliwość budzi również tłumaczenie Projektu na język polski – w dotychczasowych przepisach 
Dyrektywy używano pojęcia „jasne” w odniesieniu do informacji przedstawianych konsumento-
wi, podczas gdy w Projekcie pojęcie clear tłumaczone jest jako „klarowne”. Stanowi to jednakże 

18 Projekt, Preambuła, motyw 29, s. 21.
19 Projekt, art. 7–8, s. 43–44.
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ujednolicenie pojęć z analogicznym przepisem art. 10 Dyrektywą o kredycie hipotecznym20, które 
należy uznać za pożądane. 

Drugi przepis – art. 8 Projektu – określa standardowe informacje podawane w reklamie za-
wierającej stopę oprocentowania lub inne dane liczbowe odnoszące się do kosztów kredytu pono-
szonych przez konsumenta. Podobnie jak w treści Dyrektywy, zdanie drugie art. 8 ust. 1 wyłącza 
stosowanie, jeśli „prawo krajowe wymaga podawania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 
w reklamach dotyczących umów o kredyt lub usług w zakresie pożyczek społecznościowych, 
w których nie podaje się stopy oprocentowania lub innych danych liczbowych dotyczących wszel-
kich kosztów kredytu ponoszonych przez konsumenta”. Utrzymanie przez projektodawcę w mocy 
tego przepisu należy ocenić pozytywnie, jako pozwalającego na odpowiednią elastyczność prze-
pisów implementujących Projekt, a wcześniej Dyrektywę, lecz także dającego dodatkową ochronę 
konsumentom przed reklamami, które będą prezentowały jedynie wybrane aspekty pożyczki, bez 
wskazywania szczegółów co do kosztów21. 

Porównując dotychczasowy art. 4 ust. 2 Dyrektywy oraz art. 8 ust. 2 Projektu, uznać moż-
na, że przepisy te są bardzo podobne. Widać też wyraźnie, że art. 8 jest znacząco wzorowany 
na art. 11 Dyrektywy o kredycie hipotecznym. Zmiany faktycznie są niewielkie, lecz mogą mieć 
istotne znaczenie w praktyce kredytodawców. Po pierwsze przepis Projektu zawiera dodatkową 
wytyczną co do formy, jaką przybrać powinna informacja w reklamie określającą, iż standardowe 
informacje muszą być „wyraźnie czytelne lub wyraźnie słyszalne i dostosowane do technicznych 
ograniczeń nośnika wykorzystywanego do reklamy”. Bez wątpienia jest to istotne doprecyzowa-
nie dyspozycji przepisu, który w nowej wersji pozwoli na mniejsze rozbieżności w ocenie praktyki 
reklamowej kredytodawców przez organy ochrony konsumentów i sądy w poszczególnych pań-
stwach członkowskich. Warto nadmienić, że dodatkowe wytyczne interpretacyjne daje motyw 29 
Preambuły, stanowiąc, że informacje te powinny być „czytelne i dostosowane do ograniczeń 
technicznych określonych nośników, takich jak ekrany telefonów komórkowych”. Stanowi to także 
realizację postulatu czy też wytycznej określonej w doktrynie, która stanowiła, iż wszelkie istotne 
elementy składające się na przekaz reklamowy w przypadku kredytu konsumenckiego powinny 
być dostosowane do specyfiki medium wykorzystywanego do jego rozpowszechniania (Ofiarski, 
2014, art. 7 pkt 2). Po drugie, w art. 8 ust. 2 pkt c) Projektu, odnoszącego się do obowiązku poda-
nia wartości RRSO z wykorzystaniem reprezentatywnego przykładu, nie znalazła się możliwość 
wyłączenia przez ustawodawcę krajowego tegoż obowiązku z przypadku umowy o kredyt odna-
wialny w rachunku (określony w art. 2 ust. 3 Dyrektywy). Z jednej strony jest to urzeczywistnienie 
zapowiedzi Komisji Europejskiej co do zawężenia liczby opcji krajowych, w celu zapewnienia jak 
najwyższego poziomu harmonizacji22, z drugiej zaś – wynika z wyłączenia odmiennego traktowa-
nia umów o kredyt w rachunku bieżącym – objęcie zakresem przedmiotowym takowego kredytu, 
który musi być spłacany w ciągu jednego miesiąca23 oraz zaprzestanie wybiórczego stosowania 
przepisów wobec kredytu w rachunku bieżącym podlegającego spłacie na żądanie lub w terminie 

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2017 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nierucho-
mościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010.
21 Rządowy projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Druk sejmowy nr 1210, 2017, 
s. 51–52. Pozyskano z: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1210.
22 Por. Projekt, Preambuła, pkt 13–14, s. 18. 
23 Por. art. 2 ust. 2 lit. e) Dyrektywy. 
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trzech miesięcy24. Trzecia zmiana to wprowadzenie pewnej dodatkowej elastyczności w zakresie 
wymaganych informacji w reklamie poprzez możliwość ograniczenia zakresu informacji poprzez 
wyłączenie dwóch kategorii danych – ceny gotówkowej przy kredycie na zakup towaru lub usługi 
oraz całkowitej kwoty do zapłaty i wysokości rat – w przypadku, gdy nośnik danej reklamy lub 
materiału marketingowego nie pozwala na wizualne przedstawienie informacji. To ważne, aby 
ograniczać ilość informacji prezentowanej potencjalnemu kredytobiorcy do niezbędnego mini-
mum, tak by zechciał zapoznać się z najważniejszymi informacjami niż zalewać go zbyt wieloma 
informacjami, których w krótkim czasie przyjmowania reklamy do wiadomości i tak nie zapamięta. 

Na marginesie należy zwrócić uwagę, że w tym przepisie pojęcie clear odnoszące się do wy-
tycznej w zakresie sposobu przedstawienia informacji zostało przetłumaczone jako „jasne”, czyli 
tak, jak w przepisach dotychczasowych. Należy zatem wysnuć postulat dokonania odpowiedniej 
poprawki ujednolicającej stosowane słownictwo w polskiej wersji językowej, w celu zachowania 
odpowiednio wysokiego standardu techniki legislacyjnej, zgodnie z zasadą „jedno pojęcie – jedno 
znaczenie”. 

3. Informacje ogólne

Istotnym novum w Projekcie – zainspirowanym przepisem art. 13 Dyrektywy o kredycie hi-
potecznym – w porównaniu z Dyrektywą i jej dotychczasowymi przepisami jest jego art. 925, który 
określa obowiązek po stronie kredytodawcy do zapewnienia klarownych i zrozumiałych informacji 
ogólnych o umowach o kredyt, które mają być udostępniane konsumentom w każdym momencie 
w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku.

Z jednej strony rozwiązanie to można krytykować, argumentując, że informacje zawierane 
w reklamach i materiałach marketingowych wynikające z art. 8 oraz informacje ogólne z art. 9 
Projektu będą pełniły zasadniczo podobną funkcję, zapewnienia konsumentowi informacji na te-
mat oferty produktu kredytu konsumenckiego na wczesnym etapie przedkontraktowym, gdy dany 
konsument nie decyduje się jeszcze na konkretną ofertę, lecz „bada” rynek i dokonuje porównania 
dostępnych produktów. Z drugiej strony należy jednak pochwalić projektodawcę za stworzenie tych 
dwóch kategorii informacji przedkontraktowej, gdyż stworzenie tych dwóch osobnych przepisów 
stanowi urzeczywistnienie zasady proporcjonalności w przepisach prawa UE, a także jest realizacją 
zapowiedzi pewnego ograniczania zakresu informacji przedstawianych konsumentowi. Zakładać 
należy, że praktyka kredytodawców będzie taka, iż informacje prezentowane w ramach reklam 
będą spełniały założenie zwięzłości informacji i zawierały adnotację o tym, że informacje ogólne 
dotyczące danego produktu dostępne są w oddziałach kredytodawcy w formie papierowej bądź 
na jego stronie internetowej na trwałym nośniku. Pozwoli to na większą przejrzystość informacji 
dla konsumenta, a także da kredytodawcom możliwość ograniczenia ryzyka przy opracowywaniu 
materiałów reklamowych. W konsekwencji stworzy to możliwość zapewnienia znajomości praw 
i obowiązków u konsumenta zaciągającego kredytowy stosunek umowny, będącą warunkiem 
skuteczności ochrony klienta usług finansowych (Rutkowska-Tomaszewska, 2014, s. 85).

Porównując zakres informacji z art. 8 i art. 9, znaleźć można potwierdzenie powyższej tezy 
odnośnie do komplementarności obu tych informacji. Pierwsza informacja zawiera informacje 

24 Por. art. 2 ust. 3 Dyrektywy. 
25 Projekt, art. 9, s. 44–45.
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podstawowe dotyczące zagadnień najważniejszych przy rozważaniu możliwości zaciągnięcia zo-
bowiązania kredytowego, takie jak całkowita kwota i okres kredytu, stopa oprocentowania, RRSO, 
druga zaś (z art. 9) zawiera nieco rozszerzony katalog informacji, w tym dane o kredytodawcy, 
możliwy okres kredytowania i wariantów spłat, jeśli jest możliwość wyboru, całość informacji op-
artej na przykładzie reprezentatywnym oraz ostrzeżenie o skutkach braku spłaty. Wątpliwe tylko 
czy konieczne na tym etapie jest wskazywanie celu kredytowania, szczególnie biorąc pod uwagę 
fakt, że kredyt konsumencki jest najczęściej konsumpcyjnym. 

4. Informacje przed zawarciem umowy 

Kolejnym elementem obowiązku informacyjnego przedkontraktowego jest art. 10 Projektu, 
stanowiący odpowiednik dotychczasowego art. 5 Dyrektywy. Stanowi on o obowiązku dostar-
czenia konsumentowi informacji przed zawarciem umowy potrzebnych „do porównania różnych 
ofert w celu podjęcia, przy pełnej znajomości faktów, decyzji, czy zawrzeć umowę o kredyt lub 
umowę o świadczenie usług w zakresie pożyczek społecznościowych, na podstawie warunków 
kredytu zaproponowanych przez kredytodawcę lub dostawcę usług w zakresie pożyczek spo-
łecznościowych, a także, w stosownych przypadkach, zgodnie z preferencjami określonymi przez 
konsumenta i informacjami przez niego przekazanymi”26. Informacje te stanowią podstawę do 
zapewnienia ochrony konsumenta na etapie przedkontraktowym przez urzeczywistnienie postu-
latu odpowiedzialnego pożyczania – odpowiednie i odpowiedzialne zachowanie obu stron umowy 
kredytu konsumenckiego, przy zapewnieniu jak najszerszej wiedzy tychże obu stron o treści sto-
sunku umownego, do zawarcia którego dążą, jest punktem wyjścia dla ograniczenia potencjalnie 
negatywnych skutków prawnych i ekonomicznych danego kredytu (Rutkowska-Tomaszewska 
i Paleczna, 2018, s. 42).

Zasadniczo więc ogólne wytyczne co do zarówno celu przedstawiania informacji, jak i spo-
sobu ich opracowania pod względem merytorycznym (na podstawie oferty, biorąc pod uwagę 
preferencje konsumenta etc.) nie zmieniają się względem dotychczas obowiązujących przepisów. 
Nie zmienia się również forma przedstawiania informacji – pisemnie bądź na trwałym nośniku – 
jednakże nowe przepisy doprecyzowują, iż „wszystkie informacje podane w tym arkuszu muszą 
być jednakowo widoczne.”27. 

Nowością jest doprecyzowanie terminu, w jakim informacje te muszą zostać konsumentowi 
przedstawione. Dotychczasowe przepisy stanowiły o obowiązku ich przedłożenia „w stosownym 
czasie przed związaniem się konsumenta umową”. Projekt jest w tym względzie o wiele bardziej 
precyzyjny, określając, że informacje „należy dostarczyć konsumentowi co najmniej na jeden dzień 
przed związaniem się przez niego umową o kredyt”28. Drugi akapit w tym samym ustępie łagodzi 
w pewien sposób tę regułę, określając, że w przypadku, gdy wymagane informacje przekazane 
będą na krócej niż jeden dzień (zakładać należy, że termin trzeba interpretować jako co najmniej 
24 godziny) przed zawarciem umowy, konieczne jest przedstawienie przypomnienia o możliwości 
odstąpienia od umowy przez kredytodawcę najpóźniej jeden dzień po zawarciu umowy – w formie 
pisemnej lub na trwałym nośniku. 

26 Projekt, art. 10 ust. 1, s. 45.
27 Por. art. 10 ust. 2 Projektu.
28 Art. 10 ust. 1 akapit pierwszy in fine Projektu. 
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Trudno jest zrozumieć założenia projektodawcy w tym zakresie. Po pierwsze, wymaga się, 
aby informacja została przedstawiona co mniej jeden dzień przed zawarciem umowy, co w zało-
żeniu ma dać konsumentowi czas na zastanowienie, z drugiej zaś – daje się możliwość obejścia 
tego terminu poprzez przedstawienie dodatkowej informacji o możliwości odstąpienia od umowy. 
Jest to działanie niespójne i nieznajdujące też uzasadnienia – za rozsądne uznać można wpro-
wadzenie czasu na zastanowienie się, lecz okres 24 godzin wydaje się stanowczo za długi, gdy 
weźmie się pod uwagę obecną praktykę oferowania niektórych kredytów konsumenckich. Okres 
15 minut wydaje się rozsądny na przemyślenie przez konsumenta chęci zaciągnięcia zobowiązania 
i rozważenie warunków oferty kredytowej. Po drugie, dodawanie kolejnej informacji o odstąpieniu, 
w sytuacji gdy zmiany miały na celu ograniczenie niepotrzebnego zakresu danych, wydaje się 
być niezgodne z założeniami nowelizacji.

Zakres danych pozostał praktycznie ten sam jak w dotychczas obowiązujących przepisach. 
Nowe kategorie danych dotyczą kwestii ustalenia ceny indywidualnie dla danego konsumenta 
na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania, a także informacji 
o czasie związania informacjami przez kredytodawcę oraz o możliwości skorzystania z pozasą-
dowego mechanizmu reklamacyjnego i odwoławczego29. Oznacza to, że w ocenie projektodawcy 
dotychczasowy zakres informacji przed zawarciem umowy kredytu był zasadniczo prawidłowy. 
Biorąc pod uwagę fakt doprecyzowania przepisów dotyczących formy i terminu na jej przedstawie-
nie, wątpliwości budził zatem sposób jej prezentowania konsumentowi – to rozwiązanie słuszne, 
które będzie ujednolicało praktykę rynkową w tym zakresie. 

Niejasne jest jednakże założenie przepisu art. 10 ust. 430 określającego nowy obowiązek 
przedstawienia konsumentowi skróconego standardowego europejskiego arkusza informacyj-
nego dotyczącego kredytu konsumenckiego (SECCO). Ten skrócony arkusz winien być przed-
łożony jednocześnie z przedstawieniem standardowego arkusza, o którym mowa była powyżej. 
Skrócony arkusz zawiera jedynie sześć kategorii danych, m.in. kwotę i okres kredytu, stopę 
oprocentowania i RRSO, towar lub usługę nabywaną za kwotę kredytu oraz koszty w wyniku  
opóźnienia w spłacie. 

Skrócony arkusz stanowi zatem powtórzenie wybranych, w ocenie projektodawcy najważniej-
szych dla konsumenta, informacji dotyczących zaciąganego kredytu. Trudno znaleźć uzasadnienie 
dla kolejnego materiału informacyjnego dla konsumenta, który nie przynosi dodatkowej informa-
cji, lecz powtarza jedynie przedstawione już informacje. Oznacza to, że projektodawca – wbrew 
wstępnemu założeniu przyświecającemu nowelizacji regulacji kredytu konsumenckiego w postaci 
optymalizowania zakresu informacji – decyduje się rozszerzać zakres informacji i zwiększenie licz-
by dokumentów wymaganych w ramach informacji przedkontraktowej. Niestety jako niekorzystne 
ocenić należy powtórzenia tych samych kategorii informacji dla konsumenta.

Ważne i cenne natomiast są wytyczne wskazane w ustępie 5, który stanowi o formie obu ar-
kuszy informacyjnych, określając, iż powinny być „czytelne i uwzględniać ograniczenia techniczne 
nośnika”, a także muszą być przedstawione „w odpowiedni sposób na różnych kanałach komu-
nikacyjnych”. Jest to cenne doprecyzowanie, które zapewnić ma jednolity standard jakości formy 
tych informacji, choć postulatem, który nie został w pełni spełniony, jest opracowanie jednolitych 

29 Art. 10 ust. 3 lit. t) – v) Projektu.
30 Art. 10 ust. 4 Projektu, s. 48.
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standardów wyświetlania skróconych informacji w ramach SECCO poprzez określenie wielkości 
czcionek czy np. minimalnego czasu wyświetlania informacji na ekranie tabletu bądź telefonu 
komórkowego. Byłoby to zgodne z zasadą opracowaną w poprzednim ustępie, który mówi o za-
pewnieniu konsumentowi czasu na zastanowienie się nad decyzją o zaciągnięciu zobowiązania 
kredytowego. W praktyce będzie to oznaczać, że faktyczny standard informacji przy korzystaniu 
ze zdalnych i mobilnych kanałów obsługi konsumentów będzie opracowywany przez organy kra-
jowe ochrony konsumentów i sądy krajowe. 

Pozostałe ustępy w art. 10 zasadniczo nie zmieniają dotychczas obowiązujących przepisów 
Dyrektywy.

Warto nadmienić, że art. 11 określający obowiązek informacyjny w przypadku kredytu udziela-
nego przez organizację na rzecz swoich członków oraz kredytu dotyczącego odroczenia płatności 
lub sposobu spłaty, w przypadku gdy konsument zalega już ze spłatą zadłużenia wynikającego 
z pierwotnej umowy o kredyt31, jest analogicznym przepisem do art. 10, określający jednakże 
okrojony zakres informacji, który należy przedstawić konsumentowi w ramach standardowe-
go arkusza oraz wymaga także przedstawienia arkusza skróconego o takim samym zakresie,  
jak w art. 10. 

5. Wyjaśnienia dla konsumenta

Istotną zmianą normatywną wprowadzoną w Projekcie jest art. 12, stanowiący o obowiązku 
przedstawienia odpowiednich wyjaśnień konsumentowi w związku z proponowaną umową o kre-
dyt konsumencki. Wyjaśnienia te mają w założeniu Projektu na celu umożliwienie konsumentowi 
oceny, „czy proponowane umowy (…) są dostosowane do jego potrzeb i sytuacji finansowej”32. 
Na gruncie art. 16 dyrektywy o kredycie hipotecznym, wyjaśnienia te zdefiniować można jako 
element dodatkowej asysty przedkontraktowej dla konsumenta stanowiącej zbiorcze określenie 
dla komunikacji kierowanej przez przedsiębiorcę do konsumenta, która uzupełniać ma pozostałe 
obowiązki informacyjne wynikających z przepisów implementujących Dyrektywę w państwach 
członkowskich (Osajda, 2019, art. 18 pkt 1 i 4). 

Dotychczasowe przepisy Dyrektywy zakładały obowiązek udzielania wyjaśnień w art. 5 ust. 6 
określanych jako „objaśnienie informacji udzielanych przed zawarciem umowy zgodnie z ust. 1, 
głównych cech proponowanych produktów oraz konkretnych skutków dla konsumenta, jakie mogą 
one za sobą pociągać, w tym konsekwencji zaległości w spłacie, tak aby konsument mógł ocenić, 
czy proponowana umowa o kredyt jest dostosowana do jego potrzeb i sytuacji finansowej”. Nowy 
przepis natomiast rozszerza zakres informacji, a ponadto wykładnia w oparciu o systematykę 
Projektu wskazuje wzmocnienie znaczenia wyjaśnień dla konsumenta33. W ustępie pierwszym 
określa się zakres informacji, natomiast w ustępie drugim pozwala państwom członkowskim na 
dostosowanie nowego obowiązku do okoliczności oferowania kredytu i jego charakteru oraz oso-
by konsumenta. 

Podejmując się oceny rzeczonego przepisu przez pryzmat analogicznych regulacji z art. 16 
Dyrektywy o kredycie hipotecznym, zwrócić należy uwagę, że wyjaśnienia nie mogą być utożsamiane 

31 Określone w art. 2 ust. 5 i 6 Projektu.
32 Art. 12 ust. 1 Projektu, s. 51.
33 Wskazuje to również Tabela korelacji – Załącznik V do Projektu, w którym art. 5 ust. 6 Dyrektywy znajduje „częściowo” swoje odzwierciedlenie w art. 12. 
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z doradztwem, w tym rekomendowaniem określonych produktów kredytowych (Rogoń, 2018, 
s. 59), a co za tym idzie wyjaśnienia nie mogą stanowić elementu doradztwa ekonomicznego, 
prawnego lub podatkowego wykraczającego poza uściślenie i przekazanie w zrozumiały dla 
konsumenta sposób tego, co wynika z formularza informacyjnego i dokumentacji umownej obo-
wiązującej u danego przedsiębiorcy (Osajda, 2019, art. 18 pkt 6.1.). W wielu miejscach pojawiają 
się spory w doktrynie chociażby co do terminu obowiązywania tegoż obowiązku, jak i tego czy 
zapewnienie wyjaśnień powinno odbywać się obligatoryjnie w każdym procesie przyznawania 
kredytu (Rogoń, 2018, s. 62), czy też jedynie na żądanie i po zgłoszeniu wątpliwości przez kon-
sumenta (Czech, 2018, pkt 16). Mimo że jednoznaczna jest opinia, iż wyjaśnienia nie powinny być 
doradztwem, znalezienie jednoznacznego podziału między tymi dwoma pojęciami w konkretnym 
przypadku, szczególnie gdy potrzeba jest dokonania oceny skutków zaciągnięcia zobowiązania 
dla konsumenta, może stanowić istotne wyzwanie, skoro wziąć pod uwagę należy nie tylko infor-
macje przedkontraktowe zapewnione przez kredytodawcę, lecz także kwestię „potrzeb i sytuacji 
finansowej”. Projektodawca w motywie 31 Preambuły stwierdza jednak, że „wyjaśnienia te nie 
powinny same w sobie stanowić osobistej rekomendacji”34. Warto nadmienić na marginesie, że 
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że wyjaśnienia na gruncie dotychczasowej Dyrektywy mogą 
być udzielone przed dokonaniem oceny sytuacji finansowej oraz potrzeb konsumenta, lecz prze-
prowadzenie oceny zdolności kredytowej może skutkować potrzebą dostosowania odpowiednich 
wyjaśnień udzielonych konsumentowi35. Wydaje się zatem, że art. 12 Projektu będzie wymagał 
dalszego rozwoju orzecznictwa TSUE w tym zakresie. Ocena, czy kredytodawca wywiązał się 
z tego obowiązku wyjaśnień prawidłowo, może w być w konkretnym przypadku trudna – choćby 
ze względu na fakt, że przepis nie przedstawia wytycznych co do tego, jak należy interpretować 
wybrane fakty (np. stosunek dochodów do raty kredytu etc.) i jakie na ich podstawie przedstawiać 
wnioski – negatywne bądź pozytywne. Na podstawie dotychczasowych przepisów uważa się, że 
naruszenie obowiązku zapewnienia konsumentowi wyjaśnień nie skutkuje nieważnością umowy, 
lecz może stanowić podstawę powołania się przez konsumenta na błąd (Rogoń, 2018, s. 70), choć 
TSUE w swoim orzecznictwie wskazuje, że dalej idące regulacje państw członkowskich, które 
zaostrzają tę odpowiedzialność i nakazują spośród zazwyczaj oferowanych umów kredytowych 
oferować konsumentowi jedynie najbardziej odpowiedni typ i najbardziej odpowiednią wysokość 
kredytu, mając na uwadze sytuację finansową konsumenta w momencie zawarcia umowy kredytu 
oraz cel kredytu. Poleca również jednocześnie powstrzymywanie się przez kredytodawców od 
zawarcia umowy kredytowej, jeżeli nie mogą oni rozsądnie ocenić – po przeprowadzeniu weryfi-
kacji zdolności kredytowej konsumenta – że będzie on w stanie spełnić zobowiązania wynikające 
z planowanej umowy36, co podkreśla znaczenie wyjaśnień w procesie udzielania kredytu i wiąże 
je istotnie z procesem badania zdolności kredytowej.

Nowy przepis art. 12 dotyczącego zapewnienia wyjaśnień warto umieścić w kontekście pro-
jektowanego art. 33 Projektu, który stanowi o obowiązku zapewnienia, iż pracownicy kredytodaw-
ców posiadali „odpowiedni poziom wiedzy i kompetencji w zakresie opracowywania, oferowania 
i zawierania umów o kredyt”, a także „świadczenia usług doradczych”, o których mowa w art. 16 
34 Motyw 31, Preambuła, Projekt, s. 24. 
35 Wyr. TSUE z 18.12.2014 r., CA Consumer Finance SA przeciwko Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, z domu Savary, Florianowi Bonatowi, C-449/13, 
ECLI:EU:C:2014:2464, pkt 3) sentencji wyroku.
36 Wyr. TSUE z 6.06.2019 r., Michel Schyns przeciwko Belfius Banque SA, C-58/18, ECLI:EU:C:2019:467, pkt 36 i 49 uzasadnienia.



7676 Piotr Gałązka            Obowiązki informacyjne przedkontraktowe w projekcie nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 7(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.10.4

Projektu – przepisie wzorowanym na art. 22 Dyrektywy o kredycie hipotecznym. Artykuł 16 Projektu 
– w zakresie usługi doradztwa – należy jednakże traktować odmiennie niż art. 12 – dotyczący wy-
jaśnień. Wyjaśnienia z art. 12 Projektu są obowiązkowym elementem procesu zawierania umowy 
kredytu konsumenckiego, podczas gdy doradztwo z art. 16 jest samodzielnym rodzajem usługi 
świadczonej w związku z zawieraniem umowy o kredyt konsumencki – zakładać należy, że śladem 
regulacji o kredycie hipotecznym, będzie to działalność reglamentowana na rzecz kredytodawców, 
pośredników i ich agentów (Przyborowski za: Osajda, 2019, art. 25, pkt 4–5).

V. Podsumowanie
Projekt nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim wydaje się słusznym krokiem z uwagi na 

zmiany rynkowe, które zaszły od momentu jej wejścia w życie w 2008 roku. Postulaty wprowadzenia 
zmian były prezentowane już od pewnego czasu37, a przedstawiciele doktryny zwracają uwagę, iż 
wciąż poszukuje się pożądanego sposobu zapewnienia konsumentowi na rynku usług finansowych 
efektywnej, skutecznej i realnej ochrony (Rutkowska-Tomaszewska, 2019c, s. 5). Jedną z tych-
że była potrzeba zapewnienia prawidłowego informowania konsumenta o zaciąganym kredycie 
w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych, takich jak telefon komórkowy czy tablet. Komisja 
Europejska sama zwracała na to uwagę w swoich wcześniejszych dokumentach38. Wydaje się, 
że w tym zakresie Projekt niewystarczająco realizuje ten postulat. Nie zawiera przepisów, które 
w jednoznaczny sposób wprowadzały obowiązki stosowania prostego języka i zapewnienia, iż 
na małym ekranie informacja dla kredytobiorcy będzie jasna i zrozumiała. Nie wzięto pod uwagę 
koncepcji znaków graficznych, jak ma to miejsce w przypadku informacji zgodnie z przepisami 
PRIIPs (Gałązka, 2019a, s. 271). Jak wspomniano również wcześniej, nie doprecyzowano innych 
aspektów jasności i klarowności informacji na ekranach o małej przekątnej wykorzystywanych 
w mobilnych kanałach obsługi. 

W drugiej kolejności negatywnie ocenić należy rozbudowywanie zakresu informacji i liczbę 
dokumentów, które zobowiązany przedstawić jest kredytodawca konsumentowi przed zawarciem 
umowy, a które zawierają w dużej mierze podobny zakres informacji, co skutkuje tym, że konsu-
ment otrzymuje te same dane kilkukrotnie. Obecne przepisy prawa – sektorowe i konsumenckie 
– nakładają na instytucje finansowe coraz bardziej rozbudowane obowiązki informacyjne, co nie 
podnosi jakości ochrony konsumenta, gdyż występują coraz większe trudności w zrozumieniu 
i przyswojeniu tego nadmiaru informacji (Rutkowska-Tomaszewska, 2019a, s. 26). Wydaje się, 
że projektodawca nie wziął pod uwagę, że potrzebą konsumenta jest otrzymanie wysokiej jako-
ści informacji o najważniejszych zagadnieniach związanych z kredytem, nie zaś przeszukiwanie 
szeregu dokumentów w celu odnalezienia pożądanej informacji. Konsumenci oczekują informacji 
przejrzystych i koncentrujących się na zagadnieniach najistotniejszych z ich punktu widzenia, ta-
kich jak odpłatność za kredyt konsumencki i rodzaje ryzyka z nim związane, które mogą objawić 
się już po zawarciu umowy (Rutkowska-Tomaszewska, 2016, s. 40–41). Ulepszanie standardu 
arkusza informacyjnego jest słusznym działaniem, jednakże nie należy jednocześnie dokonywać 

37 Przykładowo: Financial Services User Group Komisji Europejskiej (2019). FSUG opinion and recommendations for the review of the Consumer 
Credit Directive, 8.04.2019 r. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/fsug-
-opinions-190408-responsible-consumer-credit-lending_en.pdf (21.09.2021).
38 Inception Impact Assessment – Review of the Consumer Credit Directive (2008/48/EC), Ref. Ares(2020)3256802, 23 czerwca 2020 r., s. 1.
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rozbudowywania listy materiałów informacyjnych, tak by nie zniechęcać konsumenta do zapozna-
wania się z nimi poprzez budowanie natłoku informacji. Może to w konsekwencji powodować – 
mimo formalnego zwiększania teoretycznej świadomości konsumenta – obniżenie poziomu wiedzy 
na temat ryzyka związanego z zaciąganym kredytem. Zwrócić trzeba uwagę, że w orzecznictwie 
TSUE podkreślana jest potrzeba prymatu zapewnienia konsumentowi „rzeczywistego poznania 
wszystkich praw i obowiązków” względem czysto formalnego spełniania wymogów Dyrektywy39.
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Streszczenie
Artykuł porusza problematykę obowiązku informacyjnego poprzedzającego zawarcie umo-
wy odwróconego kredytu hipotecznego. Usługa ta z założenia adresowana jest do osób star-
szych, które poszukują sposobu na zwiększenie dochodów ponad środki uzyskiwane ze 
świadczeń emerytalnych. W opracowaniu poddano analizie regulacje ustawowe normujące 
przedkontraktowe obowiązki informacyjne kredytodawcy wobec potencjalnego kredytobior-
cy, które ograniczają się w zasadzie do przekazania formularza informacyjnego. Rozważania 
prowadzą do wniosku, że ustawowy obowiązek informacyjny jest niedostosowany do specyfiki  
kredytobiorców. 

Słowa kluczowe: odwrócony kredyt hipoteczny; ochrona przez informację; odwrócona hipoteka; 
ochrona konsumenta.

JEL: K12, K15, K23

I. Wstęp
Wielu seniorów poszukuje możliwości uzyskania uzupełniającego źródła dochodu ze względu 

na niezadowalającą wysokość świadczeń emerytalnych. Odwołując się do doświadczeń zagra-
nicznych, można stwierdzić, że jednym ze sposobów na pozyskanie przez emerytów dodatko-
wych środków jest odwrócony kredyt hipoteczny. Usługa ta została wprowadzona do polskiego 
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systemu prawnego ustawą z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym1. 
Pomimo iż kredyt ten jak do tej pory nie pojawił się w obrocie gospodarczym, rozważania w tym 
przedmiocie nie są bezcelowe. Prognozy zapowiadające dalszy spadek realnej wartości emerytur 
oraz postępujący wzrost cen powodują, że w niedalekiej przyszłości może istotnie zwiększyć się 
liczba osób zainteresowanych skorzystaniem z tej usługi. 

Odwrócony kredyt hipoteczny umożliwia pozyskanie określonej kwoty pieniężnej, której zwrot 
z założenia następuje dopiero po śmierci kredytobiorcy, ze środków pochodzących ze sprzedaży 
nieruchomości, będącej zabezpieczeniem kredytu. Usługa ta jest w Polsce mało znana i przeciętny 
konsument może nie mieć świadomości, na jakich zasadach opiera się ten rodzaj kredytowania. 
Na rynku usług finansowych powszechny jest problem braku pełnej wiedzy konsumenta co do 
cech danej usługi, w szczególności w zakresie rodzajów ryzyka związanych z korzystaniem z niej. 
Wynika to w dużej mierze ze złożonego charakteru usług finansowych. W działaniach legislacyj-
nych Unii Europejskiej, jak również w prawie polskim, od dłuższego czasu można zaobserwować 
dążenie do zminimalizowania asymetrii informacji pomiędzy instytucją finansową a usługobiorcą. 
Podstawowym środkiem ochrony konsumenta jest nakładanie na instytucje finansowe obowiązku 
informowania usługobiorców o specyfice danej usługi. Konieczność zapewnienia klientom rzetelnej 
i przejrzystej informacji jest również silnie akcentowana w orzecznictwie trybunałów europejskich 
i w judykaturze krajowej.

Skorzystanie z niedopasowanej do potrzeb klienta usługi finansowej może wywierać negatyw-
ny wpływ na życie usługobiorcy, zwłaszcza jeżeli dana usługa wiąże się ze znacznym poziomem 
ryzyka. Nieposiadanie przez konsumenta odpowiedniej informacji o zawieranej umowie często 
prowadzi do sytuacji, w której usługobiorcy decydują się na skorzystanie z usługi, nie mając świa-
domości o wiążących się z tym konsekwencjach (Frączek i Mitręga-Niestrój, 2015, s. 6).

Uwzględniając fakt, że w państwach rozwiniętych ochrona konsumenta jest postrzegana 
jako jeden z filarów stabilności gospodarki (Dziedzic, 2019, s. 86), zasadne jest przeanalizowanie 
przedkontraktowych obowiązków informacyjnych w umowie odwróconego kredytu hipotecznego. 
W toku rozważań należy mieć na uwadze to, że z usługi tej będą korzystali seniorzy, wymagający 
szczególnej ochrony w obrocie gospodarczym. Nie można również zapominać, że dochody kredy-
tobiorców z założenia nie będą wzrastać, natomiast ich stan zdrowia może się pogarszać, gene-
rując dodatkowe wydatki. Podejście do ochrony usługobiorcy odwróconego kredytu hipotecznego 
musi być zatem inne, niż ma to miejsce w przypadku innych konsumenckich usług kredytowych. 

II. Ogólna charakterystyka odwróconego kredytu hipotecznego
Polski ustawodawca w art. 4 ust. 1 uokh zawarł legalną definicję odwróconego kredytu hipo-

tecznego, zgodnie z którą „Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się 
oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, 
których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia 
zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami”. Z założenia 
zatem kredytobiorca otrzymuje określoną kwotę pieniężną, której nie będzie musiał oddawać za 
swojego życia. Kredytodawca natomiast ma uzyskać zwrot wypłaconego kapitału, odsetek i innych 

1 T.j. Dz.U. 2016, poz. 786 z późn. zm.; dalej: uokh.
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należnych mu kosztów ze środków pozyskanych w wyniku sprzedaży nieruchomości po śmier-
ci kredytobiorcy, chyba że spadkobiercy kredytobiorcy zdecydują się zatrzymać nieruchomość, 
wówczas to oni zobowiązani będą do spłaty zadłużenia (art. 21 ust. 1 uokh).

Osoba zamierzająca skorzystać z odwróconego kredytu hipotecznego powinna mieć świa-
domość zasad funkcjonowania tej usługi. Świadczenia wypłacane w ramach kredytu nie mają 
charakteru dożywotniego i ograniczają się wyłącznie do kwoty przyznanego kredytu, która może 
się wyczerpać za życia usługobiorcy. Dożywotnia wypłata środków jest jedynie wariantem, który 
można wprowadzić poprzez przyjęcie odpowiednio rozłożonego w czasie harmonogramu ratalnej 
wypłaty środków, natomiast nie ma przeszkód prawnych do jednorazowej wypłaty całości kredytu, 
co wynika z art. 7 ust. 1 uokh. 

Wraz z zawarciem umowy kredytobiorca przyjmuje na siebie określone obowiązki (art. 16 uokh), 
do których zalicza się w szczególności dbanie o stan techniczny nieruchomości (art. 16 ust. 1 
pkt 2 uokh), która to powinność trwa bez względu na to czy kredytobiorca posiada jeszcze środki 
z kredytu (Kowalczyk-Rólczyńska i Rólczyński, 2014, s. 139; Meluch, 2017, s. 10; Walczak, 2019, 
s. 163). Obowiązek ten ma istotne znaczenie dla trwałości umowy, ponieważ zgodnie z art. 17 
ust. 1 pkt 3 uokh zawinione przez kredytobiorcę doprowadzenie do istotnego zmniejszenia wartości 
nieruchomości zabezpieczającej spłatę kredytu może skutkować wypowiedzeniem umowy przez 
kredytodawcę, w rezultacie czego cały kredyt zostanie postawiony w stan wymagalności (art. 20 
ust. 1 pkt 1 uokh). Zauważyć trzeba przy tym, że ustawa nie precyzuje zasad realizacji obowiąz-
ku utrzymywania nieruchomości w należytym stanie technicznym, który będzie musiał zostać 
skonkretyzowany w umowie, jak również przepisy nie wyjaśniają, jak rozumieć pojęcie „istotnego 
zmniejszenia wartości nieruchomości” (Czech, 2015, s. 277–278; Walczak, 2019, s. 159–160).

Świadomość kredytobiorcy co do cech konstrukcyjnych odwróconego kredytu hipotecznego 
ma istotne znaczenie także dlatego, że na polskim rynku usług finansowych oferowane są tzw. 
renty hipoteczne, czyli usługi odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym2. Pomimo różnych 
form rynkowych oferowania tych usług, zasadniczo polegają one na przyznaniu usługobiorcy 
dożywotniego świadczenia pieniężnego w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na 
usługodawcę, z jednoczesnym pozostawieniem usługobiorcy prawa do pozostania w dotychcza-
sowym miejscu zamieszkania. W Polsce w przekazie reklamowym usługi modelu sprzedażowego, 
obecne na rynku od pierwszej dekady XXI wieku, powszechnie komunikowane były jako „odwrócona 
hipoteka”, chociaż nie mają one formy kredytu. Od chwili wejścia w życie ustawy o odwróconym 
kredycie hipotecznym istnieje realne ryzyko pomylenia obu usług, gdyż są one skierowane do tej 
samej grupy docelowych odbiorców i mają na celu zaspokojenie tożsamej potrzeby (Jankowski, 
2014, s. 88–89; Pawelczyk, 2015, s. 31–35; Lewicka, 2015, s. 100).

W kontekście rozważań na temat obowiązku informacyjnego wydaje się, że zarówno ogólna 
charakterystyka odwróconego kredytu hipotecznego, jak i fakt, że jego adresatami będą osoby 
starsze oraz że jest to w Polsce usługa mało znana powinny zostać uwzględnione przez ustawo-
dawcę przy ustalaniu zasad realizacji ustawowego obowiązku informacyjnego. Zakres informacji 
udzielanych przez kredytodawcę powinien gwarantować potencjalnemu kredytobiorcy prawo do 

2 Odwrócony kredyt hipoteczny zaliczany jest do kategorii usług określanych angielskim pojęciem equity release, które oferowane są w dwóch podstawo-
wych modelach: sprzedażowym i kredytowym. W modelu sprzedażowym usługobiorca w zmian za przeniesienie własności nieruchomości na usługodawcę 
uzyskuje dożywotnią rentę. Natomiast model kredytowy ma formę kredytu lub pożyczki, zabezpieczonej na nieruchomości kredytobiorcy, której spłata 
następuje z założenia po śmierci kredytobiorcy ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub poprzez spłatę dokonaną przez spadkobierców.
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uzyskania wiedzy o specyfice konstrukcji odwróconego kredytu hipotecznego. Wydaje się także, 
że z uwagi na chaos terminologiczny spowodowany oferowaniem rent hipotecznych pod nazwą 
„odwrócona hipoteka”, w przekazie informacyjnym powinny się zawierać również treści wyraźnie 
wskazujące, że odwrócony kredyt hipoteczny nie jest usługą modelu sprzedażowego. 

III. Problem dostosowania przedkontraktowych obowiązków 
informacyjnych do specyfiki kredytobiorcy

Analizę regulacji ustawowych trzeba poprzedzić ogólnymi uwagami dotyczącymi efektywno-
ści obowiązku informacyjnego. Truizmem jest stwierdzenie, że warunkiem skuteczności przekazu 
informacyjnego jest jego zrozumienie przez adresata. Zasada ta jest jednak szczególnie trudna 
do realizacji na rynku konsumenckich usług finansowych, gdzie odbiorcą nierzadko skomplikowa-
nych informacji wyrażonych w żargonie branżowym jest nieposiadający specjalistycznej wiedzy 
usługobiorca. Pomimo iż ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym nie zawęża kręgu kredy-
tobiorców wyłącznie do konsumentów, należy założyć, że konsumenci będą stanowili większość, 
jeśli nie ogół, usługobiorców tej usługi. 

Ustanowienie efektywnych zasad realizacji ustawowych obowiązków informacyjnych wymaga 
zaprojektowania ich w odniesieniu do właściwie przyjętego modelu konsumenta. Jak do tej pory 
tak w prawie polskim, jak i w regulacjach Unii Europejskiej nie został wypracowany powszechny 
wzorzec konsumenta usług finansowych.

Model konsumenta wypracowany w starszym orzecznictwie trybunałów europejskich3 opierał 
się na postrzeganiu konsumenta jako osoby świadomej, rozważnej, uprawnionej do uzyskania 
pełnej informacji o usłudze oraz potrafiącej należycie ocenić przekazaną informację. Korelowało 
to z działaniami ochronnymi opierającymi się na teorii racjonalnego wyboru konsumentów, w myśl 
której konsumenci zaopatrzeni w odpowiednią wiedzę o usłudze mogli podjąć świadomą decyzję 
o skorzystaniu z niej (Monkiewicz i Monkiewicz, 2019, s. 38). W wyniku stosowania takiego podej-
ścia w aktach prawnych dotyczących usług finansowych skierowanych do konsumentów określano 
szczegółowy wykaz informacji, które przedsiębiorcy byli zobowiązani przekazać usługobiorcom, 
aby umożliwić im podjęcie świadomej decyzji o zawarciu umowy (Rutkowska-Tomaszewska, 
2019, s. 26). 

Obserwacja praktyki obrotu konsumenckiego stopniowo prowadziła do odejścia od wzorca 
racjonalnego konsumenta. Z czasem zaczęto przyjmować model „przeciętnego konsumenta”, po-
strzeganego jako osoba przeciętnie poinformowana, przeciętnie uważna i przeciętnie podejrzliwa 
(Łętowska, 2004, s. 73). Obecnie jednak coraz częściej uważa się, że konsumentowi na rynku 
usług finansowych nie można przypisać nawet cech przeciętności. W doktrynie podnosi się, że 
zapewnienie konsumentowi usług finansowych wymaganego poziomu ochrony wymaga przyję-
cia, że jest to osoba działająca nieracjonalnie, niezdolna do podjęcia w pełni świadomej decyzji 
o zaciągnięciu zobowiązania finansowego, która w swoich wyborach ulega wpływom reklamy 
i nie potrafi ocenić istoty zawieranej umowy (Nadolska, 2019, s. 58; Cyman, 2017, s. 366–367).

Brak jednolitego wzorca konsumenta usług finansowych powoduje, że obowiązki informacyjne 
ustalane są zasadniczo odrębnie na potrzeby konkretnej usługi finansowej. Przykładami takiego 

3 Przykładowo, można wskazać wyr. TS z dnia 06.07.1995 r. w sprawie C-470/93 Verein v. Mars GmbH.
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działania może być między innymi ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim4 
czy ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami 
kredytu hipotecznego i agentami5, które to ustawy są rezultatem implementacji przepisów prawa 
Unii Europejskiej6.

Powyższe pozwala na określenie kryteriów, jakimi powinien się kierować polski ustawodaw-
ca, określając obowiązek informacyjny poprzedzający zawarcie umowy odwróconego kredytu 
hipotecznego. Z założenia usługa ta kierowana jest do osób starszych, u których z racji wieku 
mogą występować problemy zdrowotne utrudniające pełne zrozumienie zasad funkcjonowania 
tej formy kredytu, która nie jest powszechnie znana w społeczeństwie. Osoba zainteresowana 
tą usługą może również znajdować się w złej sytuacji materialnej, nie mogąc liczyć na pomoc 
rodziny, w rezultacie czego potrzeba pilnego uzyskania środków pieniężnych może prowadzić do 
niedostrzegania lub bagatelizowania ryzyka związanego z zaciągnięciem tego rodzaju kredytu. 
Należy mieć również na uwadze, że seniorzy są statystycznie bardziej podatni na manipulację 
i wpływy reklamy niż przedstawiciele młodszych grup wiekowych. Specyfika docelowych usługo-
biorców odwróconego kredytu hipotecznego uzasadnia ustanowienie szczegółowego obowiązku 
informacyjnego, który nie tylko obejmował będzie warunki cenowe usługi, lecz także wyjaśni po-
tencjalnemu kredytobiorcy istotę umowy. 

Podzielić należy wnioski przedstawicieli doktryny, że ryzyko niezrozumienia przez seniora 
istoty zawieranej umowy jest jednym z głównych zagrożeń dotyczących potencjalnych kredyto-
biorców (Rutkowska-Tomaszewska, 2015, s. 53; Macierzyńska-Franaszczyk, 2011, s. 36). Od 
efektywności przekazu informacyjnego zależy to, na ile świadomie usługobiorca zdecyduje się 
na zawarcie umowy, co z kolei wprost przekłada się na szanse jej pomyślnego wykonania i roz-
wój potencjału rynkowego odwróconego kredytu hipotecznego (Rutkowska-Tomaszewska, 2019, 
s. 27; Kostecki, 2019, s. 952–953; Czech, 2015, s. 110–111). Zauważyć trzeba, że uregulowanie 
odwróconego kredytu hipotecznego w odrębnej ustawie stwarza możliwość dostosowania prze-
kazu informacyjnego do konkretnego profilu odbiorców usługi, jakimi będą osoby starsze.

IV. Ustawowy obowiązek informacyjny poprzedzający 
zawarcie umowy odwróconego kredytu hipotecznego

Przedkontraktowy obowiązek informacyjny kredytodawcy wobec kredytobiorcy został unor-
mowany w Rozdziale 2 uokh. Zgodnie z art. 8 ust. 1 uokh kredytodawca zobowiązany jest do 
przekazania potencjalnemu kredytobiorcy formularza informacyjnego, w terminie nie krótszym niż 
14 dni przed zawarciem umowy, przy czym termin ten może zostać skrócony na żądanie klienta. 
Formularz informacyjny, niebędący ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, ma przedstawiać 
informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego, w oparciu o które potencjalny kredy-
tobiorca będzie miał możliwość podjęcia świadomej i przemyślanej decyzji o zawarciu umowy. 

4 T.j. Dz.U. 2019, poz. 1083 z późn. zm.; dalej: ukk.
5 T.j. Dz.U. 2020, poz. 1027, 2320.
6 Powołane akty prawne stanowią wdrożenie do prawa polskiego: dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rad 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133 z 22.05.2008, str. 66); dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi 
i zmieniającą dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 246 
z 23.09.2015, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1).
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W zależności od wyboru usługobiorcy, formularz informacyjny może zostać wydany w formie 
papierowej lub elektronicznej.

Obligatoryjne elementy formularza informacyjnego zostały wymienione w art. 8 ust. 2 uokh. 
Wykaz ten zawiera podstawowe parametry usługi, jak w szczególności oznaczenie kredytodawcy, 
kwotę kredytu i zasady jej wypłaty, zasady oprocentowania kredytu czy prawa i obowiązki kre-
dytobiorcy. Ustawowy katalog ma charakter otwarty, co wynika z art. 8 ust. 2 pkt 12 uokh, gdyż 
na kredytodawcę został nałożony obowiązek przekazania potencjalnemu kredytobiorcy również 
innych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o zawarciu umowy odwróconego kredytu hi-
potecznego, przy czym ustawa nie określa jakiego rodzaju mają to być dane. 

Wzór formularza informacyjnego, na podstawie art. 8 ust. 4 uokh, określa minister właściwy 
do spraw instytucji finansowych w drodze rozporządzenia7. Określenie w przepisach treści for-
mularza ma w założeniu prawodawcy zwiększyć efektywność realizacji obowiązku informacyjne-
go oraz ułatwić zainteresowanym porównywanie ofert różnych podmiotów (Kłobukowska, 2013, 
s. 58; Czech, 2015, s. 111). Przepisy normujące zasady realizacji przedkontraktowego obowiąz-
ku informacyjnego w umowie odwróconego kredytu hipotecznego ograniczają się wyłącznie do 
przekazania potencjalnemu kredytobiorcy formularza informacyjnego. 

Ocena przepisów regulujących obowiązek informacyjny kredytodawcy wobec kredytobiorcy 
musi być dokonana z uwzględnieniem charakterystyki docelowych usługobiorców tej usługi, jakimi 
będą osoby starsze. Dostosowanie zasad asysty przedkontraktowej do specyfiki adresata jest 
niezbędne, aby potencjalny usługobiorca miał możliwość świadomego podjęcia decyzji o zawarciu 
umowy lub rezygnacji z usługi (Rutkowska-Tomaszewska, 2019, s. 36)8. 

W ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym przedkontraktowy obowiązek informacyjny 
przedsiębiorcy został ograniczony do przekazania potencjalnemu kredytobiorcy formularza infor-
macyjnego. Przepisy nie gwarantują usługobiorcy nawet prawa do uzyskania projektu przyszłej 
umowy, chociaż takie uprawnienie występuje na gruncie innych aktów prawnych normujących 
konsumenckie usługi kredytowe. Wskazać tutaj można na art. 12 ukk, zgodnie z którym poten-
cjalny kredytobiorca ma prawo do otrzymania, na swój wniosek, projektu umowy, który powinien 
zawierać wszystkie warunki, na jakich przyszła umowa miałaby zostać zawarta. Z kolei art. 14 
ust. 8 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego 
i agentami zobowiązuje kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego oraz agenta do zapropo-
nowania konsumentowi przekazania wraz z decyzją kredytową projektu umowy, sporządzonego 
zgodnie z warunkami wskazanymi w decyzji kredytowej. Brakuje merytorycznego uzasadnienia 
dlaczego analogiczne uprawnienie nie zostało ustawowo zagwarantowane kredytobiorcy odwró-
conego kredytu hipotecznego. Udostępnienie projektu umowy w istotny sposób uzupełnia przekaz 
informacyjny, gdyż usługobiorca ma możliwość zapoznania się z konkretnie zredagowanymi po-
stanowieniami, a nie tylko z tabelowym zestawieniem danych zawartym w formularzu informacyj-
nym (Czech, 2018, s. 211; Grochowski, 2019, s. 468). Zaniżenie standardu ochrony kredytobiorcy 
odwróconego kredytu hipotecznego w tym zakresie, w odniesieniu choćby do osób ubiegających 
się o kredyt konsumencki, zasługuje na jednoznacznie negatywną ocenę.

7 Wzór formularza informacyjnego został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wzoru formularza informa-
cyjnego zawierającego informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego (Dz.U. 2015, poz. 1010).
8 Na ten aspekt zwracano uwagę również w orzecznictwie TSUE, np. w uzasadnieniu wyr. TSUE z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie C 449/13 CA 
Consumer Finance SA v. Ingrid Bakkaus, CharlineBonato, Florian Bonato.
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Aktualny wzór formularza informacyjnego nie został dostosowany do specyfiki potencjalnych 
kredytobiorców. Zawartość treściowa urzędowego wzoru nie uwzględnia tego, że odwrócony kre-
dyt hipoteczny jest w Polsce usługą mało znaną i może zostać pomylony z usługami „odwróconej 
hipoteki” w modelu sprzedażowym. Kredytobiorca nie otrzymuje jednoznacznej informacji o tym, 
że świadczenie wypłacane z odwróconego kredytu hipotecznego nie ma charakteru dożywotnie-
go. Formularz informacyjny nie obliguje również kredytodawcy do przedstawienia konkretnych 
zasad realizacji obowiązku utrzymywania nieruchomości w należytym stanie technicznym, jak 
również nie informuje, że kredytobiorca będzie musiał wykonywać ten obowiązek pomimo wyko-
rzystania kwoty kredytu. Brakuje także wyraźnej wzmianki o możliwości wypowiedzenia umowy 
przez kredytodawcę, czego skutkiem będzie obowiązek zwrotu wykorzystanej kwoty kredytu wraz 
z innymi kosztami. 

Wymienione elementy mają istotne znaczenie dla podjęcia decyzji o zawarciu umowy od-
wróconego kredytu hipotecznego. Eksponują one różnice pomiędzy odwróconym kredytem hi-
potecznym a odwróconą hipoteką w modelu sprzedażowym. Z treści formularza informacyjnego 
można wysnuć wniosek, że polski ustawodawca przyjmuje za pewnik stosunkowo duże rozeznanie 
seniorów w usługach oferowanych przez instytucje finansowe, zakładając, że usługobiorca bę-
dzie wiedział, z którego modelu odwróconej hipoteki chce skorzystać. W praktyce jednak efekty 
takiego rozwiązania mogą nie być pozytywne. Brak obowiązku przedstawienia potencjalnemu 
kredytobiorcy w przystępny sposób podstawowych informacji o specyfice odwróconego kredytu 
hipotecznego może powodować, że senior będzie błędnie utożsamiał odwrócony kredyt hipotecz-
ny z rentą hipoteczną, zwłaszcza że usługi modelu sprzedażowego funkcjonują na polskim rynku 
usług finansowych pod nazwą „odwrócona hipoteka”. Nadto kredytobiorca powinien być wyraźnie 
informowany o obowiązkach związanych z zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego. 
W szczególności dotyczy to obowiązku utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym, 
który w okresie kredytowania będzie generował wydatki faktycznie obniżające korzyść uzyskaną 
z kredytu (Malarewicz-Jakubów, 2017, s. 218).

Przepisy nie zawierają również żadnych wytycznych co do tego, w jaki sposób usługodawca 
powinien realizować obowiązek informacyjny. Brakuje choćby generalnych dyrektyw zobowiązu-
jących kredytodawcę do udzielania przyszłemu kredytobiorcy wyczerpującej informacji o usłudze, 
wyjaśnienia treści zawartych w formularzu informacyjnym czy objaśnienia postanowień zawartych 
w umowie. Standardy takie obecne są w innych przepisach prawa polskiego. Można tu przykładowo 
przytoczyć art. 11 ukk, który stanowi: „Kredytodawca lub pośrednik kredytowy zobowiązany jest 
przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki udzielić konsumentowi wyjaśnień dotyczących 
treści informacji przekazanych przed zawarciem umowy oraz postanowień zawartych w umowie, 
która ma zostać zawarta, w sposób umożliwiający konsumentowi podjęcie decyzji dotyczącej 
umowy o kredyt konsumencki”. Analogiczne postanowienia znajdują się w ustawie o kredycie hi-
potecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, gdzie w art. 18 
wskazano, że „Przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny kredytodawca, pośrednik kredytu 
hipotecznego oraz agent w sposób jednoznaczny, zrozumiały i precyzyjny udzielają konsumentowi 
wyjaśnień dotyczących co najmniej: (…) 3) głównych cech proponowanego kredytu hipoteczne-
go oraz proponowanych usług dodatkowych; 4) skutków, jakie proponowany kredyt hipoteczny 
może mieć dla konsumenta, w tym konsekwencji zalegania przez konsumenta ze spłatą; (…)”. 
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Wydaje się, że w ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym ustawodawca powinien zamieś-
cić podobne postanowienia, zwłaszcza że usługa ta będzie adresowana do osób starszych. Brak 
stosownych unormowań powoduje, że kwestia wyjaśnienia kredytobiorcy istoty podpisywanej 
umowy może być postrzegana jedynie jako standard pozanormatywny, co jest niewątpliwie wadą 
obowiązującej regulacji. 

V. Podsumowanie
Przepisy normujące przedkontraktowy obowiązek informacyjny w umowie odwróconego 

kredytu hipotecznego należy ocenić negatywnie. Regulacje prawne nie zawierają rozwiązań po-
zwalających na realne zniwelowanie asymetrii informacyjnej pomiędzy stronami umowy. Polski 
ustawodawca powielił przy tej umowie standard występujący w innych usługach finansowych, 
jak np. kredyt konsumencki czy kredyt hipoteczny. Wymienione formy kredytowania są jednak 
w społeczeństwie znane, a klient o przeciętnej nawet wiedzy ma świadomość ich podstawowych 
cech. Zupełnie inaczej jest w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego, będącego usługą 
stosunkowo nową, która w dodatku może zostać pomylona z „odwróconą hipoteką” w modelu 
sprzedażowym.

Obowiązek informacyjny w ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym nie jest dostosowany 
do specyfiki docelowych odbiorców tej usługi, co może negatywnie wpływać na jego efektywność. 
Formularz informacyjny dotyczący umowy odwróconego kredytu hipotecznego pod względem 
układu i sposobu prezentacji danych w zasadzie niczym nie różni się od podobnych dokumentów 
funkcjonujących na potrzeby innych usług kredytowych. W obecnym brzmieniu, funkcja tego do-
kumentu ogranicza się do przedstawienia parametrów usługi, co wprawdzie umożliwia potencjal-
nemu kredytobiorcy porównanie ofert różnych usługodawców, jednakże nie stanowi to klarownej 
informacji o istocie umowy. W odniesieniu do aktualnej sytuacji rynkowej, w której usługi modelu 
sprzedażowego oferowane są pod nazwą „odwrócona hipoteka”, zasadnym wydaje się przezor-
ne informowanie potencjalnych kredytobiorców o specyfice odwróconego kredytu hipotecznego, 
w tym zwłaszcza o braku dożywotniego charakteru otrzymywanego świadczenia, możliwości wy-
powiedzenia umowy przez kredytodawcę czy obowiązku utrzymywania nieruchomości w należy-
tym stanie technicznym. Osoba starsza, nieposiadająca odpowiedniego rozeznania w usługach 
rynku finansowego, na podstawie formularza informacyjnego może nie być w stanie należycie 
ocenić konsekwencji związanych z zawarciem umowy, co z kolei ogranicza możliwość podjęcia 
świadomej decyzji o zawarciu umowy. 

Zgodzić się należy z poglądem, że zawężenie obowiązku informacyjnego kredytodawcy wy-
łącznie do przekazania formularza informacyjnego jest niewystarczającym rozwiązaniem. Opinię 
tę potwierdza obserwacja rynkowej praktyki oferowania kredytów hipotecznych, w której podob-
ny kształt obowiązku informacyjnego w niewielkim stopniu wpłynął na uświadomienie kredyto-
biorcom ryzyka wiążącego się z zaciąganym zobowiązaniem (Willmann, 2016, s. 165). Ustawa 
o odwróconym kredycie hipotecznym powiela schemat czysto formalnego charakteru prawa do 
informacji, zgodnie z którym o jego realizacji ma świadczyć fakt przekazania kredytobiorcy okre-
ślonego dokumentu, bez konieczności wyjaśnienia sensu zawartych w nim informacji oraz choćby 
podstawowej weryfikacji ich zrozumienia przez konsumenta. 
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Streszczenie 
W artykule dokonano analizy działań mających na celu ochronę konsumenta na rynku pożyczek 
pozabankowych w czasie pandemii COVID-19 w Polsce. Przedstawiono również, jak zaostrzenie 
regulacji antylichwiarskich dotyczących kredytu konsumenckiego na wniosek Prezesa UOKiK 
wpłynęło negatywnie na rynek pożyczkowy. Jednocześnie w tym samym czasie zaobserwowano 
dynamiczny wzrost zainteresowania usługami lombardów. Pojawia się pytanie, czy konsumenci 
zostali w rzeczywistości ochronieni przed zubożeniem w czasie pandemii COVID-19? W ostat-
niej części artykułu przedstawiono propozycje dalszej regulacji sektora pożyczkowego w Polsce 
z próbą oceny ich wpływu na ten sektor.

Słowa kluczowe: kredyt konsumencki; pożyczka pozabankowa; przepisy antylichwiarskie; ochro-
na konsumenta; pandemia COVID-19.

JEL: K36, D18, E51

I. Wprowadzenie
Rynek pożyczek pozabankowych w Polsce rozwijał się szczególnie dynamicznie po kryzysie 

finansowym 2007+ pod wpływem czynników ekonomicznym, socjologicznych i technologicznych, 
kiedy na banki nakładano kolejne restrykcyjne rekomendacje KNF, ograniczające ich akcję kredy-
tową m.in. w zakresie kontroli ryzyka kredytowego ekspozycji detalicznych i pokryzysowe regula-
cje w zakresie adekwatności kapitałowej (Jakubowska-Branicka, Walczak i Waliszewski, 2020). 
Poczynając od lutego 2010 r., kiedy Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację T, 
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skutkującą zaostrzeniem wewnętrznych procedur w zakresie umów kredytowych oraz wzrostem 
kosztów banków, nastąpił wyraźny rozwój usług tego sektora zarówno pod względem liczby, jak 
i wartości udzielanych pożyczek (Kurzępa-Depo, 2020). Dodatkową przyczyną rozwoju pożyczek 
pozabankowych było powstanie segmentu pożyczek on-line udzielanych poprzez zdalne kanały 
dystrybucji – Internet i telefon, które nie konkurowały z ofertą bankową pożyczek gotówkowych 
ze względu na ich znacznie niższą kwotę i krótszy termin, a więc uzupełniały ją (Wachnicka, 
2019). To „wyjątkowe traktowanie” rynku pozabankowych usług kredytowych dla konsumentów 
jest uzasadnione istniejącą między kredytodawcą ‒ instytucją pożyczkową a konsumentem kre-
dytobiorcą różnicą interesów, jak również występującą między nimi asymetrią informacji na te-
mat istoty usługi kredytowej, odpłatnością za nią i rodzajami ryzyka z nią związanymi (Paleczna, 
2020). Na tym rynku można było zaobserwować szereg działań związanych z nieuczciwą sprze-
dażą pożyczek konsumentom, w tym reklamę wprowadzającą w błąd niedostateczną informacją 
o kosztach pożyczek, tzw. misselling (Paduszyńska, 2019). W ciągu ostatnich kilku lat przed 
pandemią COVID-19 na rynku pojawiło się szereg regulacji dotyczących m.in. wymogów kapita-
łowych wobec instytucji pożyczkowych i wymogów osobowych wobec kierujących nimi (Martysz 
i Pindel, 2019). Dodatkowo wprowadzono publiczny rejestr tych instytucji prowadzony przez KNF 
(Ofiarski, 2019), a w ustawie o kredycie konsumenckim dokonano limitowania pozaodsetkowych 
kosztów kredytu konsumenckiego. W konsekwencji wielu różnych czynników w końcu 2019 r. na 
rynku pożyczkowym zanotowano recesję. Coraz częściej w dyskusji naukowej i praktykach ryn-
kowych pojawia się zagadnienie odpowiedzialnego zadłużania się i udzielania pożyczek na rynku 
pozabankowym. Problematyka idei odpowiedzialnego kredytowania wymaga bowiem znalezienia 
kompromisu między sprzecznymi interesami dostawców kredytów konsumenckich będących kre-
dytodawcami, w szczególności niebankowymi instytucjami pożyczkowymi, jak również odbiorców 
tych kredytów będących konsumentami. Chodzi tutaj o jej sprzeczność ze strategią sprzedażową 
kredytodawców (maksymalizacja zysku) a związaną z jej realizacją utratą części kontrahentów 
i tym samym części przychodów a zjawiskiem braku ogólnej dostępności kredytu na rynku i zwią-
zanego z nim ryzyka rozwoju „szarej strefy” (nielegalnego rynku kredytowego, bez jakiejkolwiek 
kontroli i nadzoru organów publicznych) (Rutkowska-Tomaszewska i Pelczna, 2018). Celem 
artykułu jest prezentacja rozwiązań wprowadzonych na rynku pożyczkowym w czasie pandemii 
COVID-19 mających na celu ochronę konsumenta, a także propozycji rozwiązań regulacyjnych 
Ministerstwa Sprawiedliwości po okresie pandemii. 

II. Rynek pożyczek pozabankowych w Polsce  
w czasie pandemii COVID-19

Rynek pożyczkowy wchodził w 2020 r. w stanie recesji, ponieważ wartość sprzedaży poży-
czek r/r w 2019 r. była niższa niż w 2018 r. odpowiednio 6,82 mld zł i 7,2 mld zł. Od 2013 r. nastę-
powało zmniejszanie dynamiki wzrostu tego rynku od 40% do ok. 10% w 2018 r. i ─5% w 2019 r. 
(Waliszewski, 2020a). Wybuch pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. uderzył w portfele Polaków, 
szczególnie w branżach najbardziej dotkniętych całkowitym lub częściowym zamknięciem, takich jak 
gastronomia, rozrywka i kultura, usługi hotelowe i transportowe oraz handel wielkopowierzchniowy. 



9191 Krzysztof Waliszewski            Ochrona konsumenta na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce w czasie pandemii COVID-19

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 7(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.10.6

Jak wskazują statystyki BIK, wybuch pandemii spowodował załamanie na rynku pożyczkowym, 
ponieważ w całym 2020 r. udzielono jedynie 4,73 mld zł pożyczek (spadek r/r o 31%). 

Reakcja sektora pożyczek pozabankowych na zmienione warunki działalności wywołane 
pandemią COVID-19 była skutkiem następujących czynników o charakterze popytowym, poda-
żowym i biznesowym (Waliszewski, 2020b): 
1) drastycznego zmniejszenia opłacalności pożyczek o niskich kwotach i na krótkie terminy, 

gdzie podstawowym źródłem zysku były koszty pozaodsetkowe; 
2) ograniczenia zysku dla pożyczek o dłuższych terminach w związku z obniżeniem stopy 

 referencyjnej przez bank centralny; 
3) zawieszenia przyjmowania nowych wniosków przez instytucje pożyczkowe; 
4) znaczącego obniżenia liczby zapytań pożyczkowych ze strony klientów; 
5) zwiększenia poziomu odrzucanych wniosków ze względu na wzrost kosztów ryzyka 

pożyczkowego;
6) ograniczenia finasowania instytucji pożyczkowych z rynku kapitałowego poprzez obligacje 

korporacyjne; 
7) wycofania się zagranicznych podmiotów z rynku oraz zawieszenia działalności przez mniej-

sze instytucje pożyczkowe, ponieważ ich działalność stała się nierentowna; 
8) konieczności zwrotu przez instytucje pożyczkowe części prowizji od pożyczek spłacanych 

przed terminem jako skutek tzw. małego TSUE.
Jak wskazano na rysunkach 1–4 największe załamanie na rynku w zakresie wartości sprze-

daży i liczby podpisywanych umów pożyczek pozabankowych odnotowano w okresie marzec–maj 
2020 r., kiedy branża musiała w szybkim tempie zmodyfikować ofertę produktową, dostosowując 
ją do nowych wymogów prawnych, a także od strony technicznej i operacyjnej przygotować się 
do branżowego, a następie ustawowego moratorium kredytowego obowiązującego do 31 mar-
ca 2020 roku. W praktyce od maja/czerwca 2021 r. w związku ze zmniejszeniem skali pandemii 
i zniesieniem restrykcyjnych ograniczeń maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu kon-
sumenckiego (MPKK) wprowadzonych w okresie pandemii obserwujemy podobną, a nawet prze-
wyższającą sprzedaż pożyczek pozabankowych w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. 

Rysunek 1. Liczba umów (w tys. sztuk)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BIK.  
 
Rysunek 2. Dynamika liczby umów r/r 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BIK.  
 
Rysunek 3. Wartość udzielonych pożyczek (mld zł) 
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Rysunek 2. Dynamika liczby umów r/r
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ustawowego moratorium kredytowego obowiązującego do 31 marca 2020 roku. W praktyce od 
maja/czerwca 2021 r. w związku ze zmniejszeniem skali pandemii i zniesieniem restrykcyjnych ograniczeń 
maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego (MPKK) wprowadzonych w okresie 
pandemii obserwujemy podobną, a nawet przewyższającą sprzedaż pożyczek pozabankowych w stosunku 
do analogicznego okresu roku 2020.  

 
Rysunek 1. Liczba umów (w tys. sztuk) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BIK.  
 
Rysunek 2. Dynamika liczby umów r/r 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BIK.  
 
Rysunek 3. Wartość udzielonych pożyczek (mld zł) 

0

50

100

150

200

250

300

m
ar

.1
9

kw
i.1

9

m
aj

.1
9

cz
e.

19

lip
.1

9

sie
.1

9

w
rz

.1
9

pa
ź.1

9

lis
.1

9

gr
u.

19

st
y.

20

lu
t.2

0

m
ar

.2
0

kw
i.2

0

m
aj

.2
0

cz
e.

20

lip
.2

0

sie
.2

0

w
rz

.2
0

pa
ź.2

0

lis
.2

0

gr
u.

20

st
y.

21

lu
t.2

1

m
ar

.2
1

kw
i.2

1

m
aj

.2
1

cz
e.

21

lip
.2

1

sie
.2

1

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BIK. 

Rysunek 3. Wartość udzielonych pożyczek (mld zł)
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Jak wskazują informacje na rysunkach 5 i 6 w zakresie średniej wartości pożyczki obserwo-
wano spadek do poniżej 2000 zł, po czym następuje stabilny wzrost do poziomu ponad 2700 zł 
we wrześniu 2021 roku. 

Rysunek 5. Średnia wartość pożyczki (w zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BIK. 

Rysunek 6. Dynamika średniej wartość pożyczki
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BIK.  
 

III. Rozwiązania wprowadzone na rynku pożyczkowym w zakresie ochrony konsumenta w czasie 
pandemii COVID-19 

W ramach tarczy antykryzysowej 3.01 na wniosek Prezesa UOKiK, który obawiał się wzrostu skali 
udzielanych pożyczek pozabankowych konsumentom w potrzebie i z naruszeniem obowiązujących zasad 
ochrony konsumenta wprowadzono znaczące zaostrzenie obowiązujących przepisów antylichwiarskich oraz 
na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości dokonano nowelizacji art. 304 kodeksu karnego poprzez 
rozszerzenia odpowiedzialności karnej za lichwę. Pakiet wszedł w życie 30 maja 2020 roku. Obejmuje on 
m.in. zakaz stosowania przewłaszczenia na zabezpieczenie w umowach z osobami fizycznymi, niemożność 
prowadzenia egzekucji z nieruchomości, gdy dług jest niewielki oraz karę do pięciu lat pozbawienia 
wolności za żądanie spłaty pożyczki udzielonej na warunkach przekraczających ustawowy próg. 

Najważniejsza zmiana zawarta w omawianej ustawie dotyczy znacznego obniżenia maksymalnych 
kosztów pozaodsetkowych, do których zaliczają się przede wszystkim: prowizja, opłata przygotowawcza, 
obowiązkowe ubezpieczenie (praktycznie niestosowane przy chwilówkach), inne wymagane opłaty. W 
przypadku ofert, których termin spłaty przekracza 30 dni, zredukowano maksymalny pułap kosztów 
pozaodsetkowych z 55 do 21%, podczas gdy chwilówek z terminem spłaty poniżej 30 dni do zaledwie 5%. 
Z kolei zsumowane koszty pożyczki niezależnie od czasu spłaty nie będą mogły być wyższe niż 45%, przy 
czym poprzedni limit wynosił 100%. Jak widać, obniżka jest ogromna, tymczasem to właśnie koszty 
pozaodsetkowe, a nie odsetki stanowią, a raczej stanowiły główne źródło dochodów firm pożyczkowych. 
Zaostrzone przepisy miały obowiązywać do 8 marca 2021 r., ale ostatecznie ich stosowanie przedłużono do 
30 czerwca 2021 roku.  

 
Wzór na MPKK przed pandemią COVID-19 

MPKK ≤ (K × 25%) + (K × n/R × 30%) ≤ K x 100%, 

gdzie:  
    MPKK – maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, 

                                                           
1 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BIK. 

III. Rozwiązania wprowadzone na rynku pożyczkowym  
w zakresie ochrony konsumenta w czasie pandemii COVID-19

W ramach tarczy antykryzysowej 3.01 na wniosek Prezesa UOKiK, który obawiał się wzrostu 
skali udzielanych pożyczek pozabankowych konsumentom w potrzebie i z naruszeniem obowiązu-
jących zasad ochrony konsumenta wprowadzono znaczące zaostrzenie obowiązujących przepisów 
antylichwiarskich oraz na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości dokonano nowelizacji art. 304 
kodeksu karnego poprzez rozszerzenia odpowiedzialności karnej za lichwę. Pakiet wszedł w ży-
cie 30 maja 2020 roku. Obejmuje on m.in. zakaz stosowania przewłaszczenia na zabezpieczenie 
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w umowach z osobami fizycznymi, niemożność prowadzenia egzekucji z nieruchomości, gdy dług 
jest niewielki oraz karę do pięciu lat pozbawienia wolności za żądanie spłaty pożyczki udzielonej 
na warunkach przekraczających ustawowy próg.

Najważniejsza zmiana zawarta w omawianej ustawie dotyczy znacznego obniżenia mak-
symalnych kosztów pozaodsetkowych, do których zaliczają się przede wszystkim: prowizja, 
opłata przygotowawcza, obowiązkowe ubezpieczenie (praktycznie niestosowane przy chwilów-
kach), inne wymagane opłaty. W przypadku ofert, których termin spłaty przekracza 30 dni, zre-
dukowano maksymalny pułap kosztów pozaodsetkowych z 55 do 21%, podczas gdy chwilówek 
z terminem spłaty poniżej 30 dni do zaledwie 5%. Z kolei zsumowane koszty pożyczki nieza-
leżnie od czasu spłaty nie będą mogły być wyższe niż 45%, przy czym poprzedni limit wynosił 
100%. Jak widać, obniżka jest ogromna, tymczasem to właśnie koszty pozaodsetkowe, a nie 
odsetki stanowią, a raczej stanowiły główne źródło dochodów firm pożyczkowych. Zaostrzone 
przepisy miały obowiązywać do 8 marca 2021 r., ale ostatecznie ich stosowanie przedłużono  
do 30 czerwca 2021 roku. 

Wzór na MPKK przed pandemią COVID-19

MPKK ≤ (K × 25%) + (K × n/R × 30%) ≤ K x 100%,

gdzie: 
MPKK – maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,
K – całkowita kwota kredytu,
n – okres spłaty wyrażony w dniach,
R – liczba dni w roku

Wzór na MPKK po wprowadzeniu zmian podczas pandemii COVID-19

Dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni stosuje się dotychczasowy wzór, 
w którym jednak drastycznemu obniżeniu uległa suma maksymalnej wysokość kosztów do 15% 
całkowitej kwoty kapitału kredytu i do 6% tej kwoty w stosunku rocznym.

MPKK ≤ (K × 15%) + (K × n/R × 6%) ≤ K x 45%

Dla kredytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni stosuje się wzór:

MPKK ≤ K × 5%

Porównanie dotychczasowych i nowych rozwiązań w zakresie MPKK przedstawiono na rysunku 7.
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Rysunek 7. MPKK jako procent kwoty kapitału kredytu konsumenckiego (K)

6	  

        K  –  całkowita  kwota  kredytu,  
        n  –  okres  spłaty  wyrażony  w  dniach,  
        R  –  liczba  dni  w  roku  

  
Wzór  na  MPKK  po  wprowadzeniu  zmian  podczas  pandemii  COVID-19  
  
Dla  kredytów  o  okresie   spłaty  nie  krótszym  niż  30  dni   stosuje   się  dotychczasowy  wzór,  w  którym  jednak  
drastycznemu   obniżeniu   uległa   suma  maksymalnej  wysokość   kosztów   do  15%   całkowitej   kwoty   kapitału  
kredytu  i  do  6%  tej  kwoty  w  stosunku  rocznym.  
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Na rysunku 7 dokonano wizualizacji wysokości MPKK w zależności od czasu trwania pożyczki 
w miesiącach. Z analizy rysunku wynika, że zgodnie z limitem obowiązującym przed pandemicz-
nymi zmianami wysokość kosztów pozaodsetkowych rosła proporcjonalnie zgodnie ze wzorem 
do 30 miesiąca, po czym zamieniała się w funkcję stałą wynoszącą 100% wysokości pożyczki. 
Według nowych zasad koszty rosną proporcjonalnie, ale znacznie wolniej, ponieważ dopiero przy 
60 miesiącu okresu kredytowania uzyskują stałą wartość 45% kwoty finansowania. 

Należy również zauważyć, że w wyniku trzech obniżek stóp procentowych jako reakcja na 
pandemię COVID-19 obniżeniu z 10% rocznie do 7,2% rocznie uległo maksymalne oprocen-
towanie od pożyczki. To oznaczało dodatkowe uszczuplenie zysków instytucji pożyczkowych. 
Należy zauważyć, że instytucje pożyczkowe w przeciwieństwie do banków nie finansują się 
tanimi depozytami, a wykorzystują środki pochodzące od właścicieli, z kredytów i pożyczek 
czy rynków finansowych, m.in. z emisji obligacji korporacyjnych. Pandemia COVID-19 dotknę-
ła również rynek papierów dłużnych, który nie doszedł do poziomu świetności po wybuchu  
afery GetBack S.A. 

Z informacji samorządów gospodarczych instytucji pożyczkowych – Fundacji Rozwoju Rynku 
Finansowego i Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych wynika, że cały sektor po raz ostatni 
osiągnął zysk w 2018 r. w wysokości 135,5 mln zł. W 2019 r. odnotował już stratę na poziomie 
160,6 mln zł, w 2020 r. wyniosła zaś ona ok. 250 mln zł. W konsekwencji utraty zdolności do przy-
noszenia zysków część instytucji pożyczkowych zaprzestała działalności. Potrzeby pożyczkowe 
Polaków, poza sektorem bankowym, mogły być w większym stopniu zaspokajane w lombardach, 
co grozi zubożeniem finansowym i materialnych gospodarstw domowych. W maju 2021 r. Związek 
Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował raport na temat lombardów, z którego płyną nastę-
pujące wnioski dotyczące skali działania lombardów szczególnie w czasie pandemii oraz niepra-
widłowości względem klientów (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 2021):
─ wszystkich lombardów w Polsce może być nawet 40 tys.; dla porównania: popularnych skle-

pów sieci z zielonym płazem w logo jest w kraju niespełna 7000;



9696 Krzysztof Waliszewski            Ochrona konsumenta na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce w czasie pandemii COVID-19

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 7(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.10.6

─ punkty lombardowe odwiedziło już prawie 4,5 mln Polaków, a 1,5 mln osób skorzystało z ta-
kich usług w czasie pandemii;

─ aż 65% odwiedzających lombardy w czasie pandemii argumentowało ten fakt pogorszeniem 
swojej sytuacji materialnej w związku z lockdownem;

─ 41% użytkowników lombardów skorzystało z ich usług, nie otrzymało bowiem wcześniej 
 finansowania z banku lub firmy pożyczkowej;

─ w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy pożyczki lombardowe pod zastaw stały się już niemal 
tak samo popularne, jak kredyty konsumenckie z legalnych firm pożyczkowych;

─ lombardy unikają formalnego rejestrowania i funkcjonowania jako lombardy, dzięki czemu 
obchodzą ustawę o kredycie konsumenckim, która reguluje relacje pomiędzy instytucjami 
finansowymi a ich klientami, wzmacniając pozycję konsumentów; przykładowo, współpra-
cownicy ZPP odwiedzili lombard działający jako sklep… mięsny;

─ w wielu punktach dochodzi do nieprawidłowości, m.in. w zakresie przepisów RODO; umowy 
nie zawierają klauzul o przetwarzaniu danych osobowych klientów, a raport stwierdza nie-
prawidłowości w zakresie dokumentowania transakcji;

─ wycena przedmiotu przyjmowanego w lombardach stanowi średnio jedynie ok. 35% jego 
wartości; przykładowo za złoty łańcuszek kupiony w sklepie za 490 zł można otrzymać za-
ledwie 90 zł;

─ dochodzi także do sytuacji, w których klienci nie mają możliwości wcześniejszego zapoznania 
się z umową lub późniejszego odstąpienia od niej;

─ brakuje jasnych zasad kalkulacji kosztów pożyczki – zdarza się, że ustnie przekazywane 
informacje o kosztach pożyczki pod zastaw są rozbieżne z tym, co ostatecznie znajduje się 
„na papierze”;

─ za pożyczkę lombardową trzeba zapłacić nawet 1,5% dziennie.
Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości lombardy mają być objęte odrębną 

ustawą im dedykowaną. 

IV. Propozycje dalszej regulacji sektora pożyczkowego w Polsce
W październiku 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawia się informacja 

o pracach Ministerstwa Sprawiedliwości nad zmianą przepisów antylichwiarskich i zaostrzeniem 
przepisów względem branży pożyczkowej (Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
przeciwdziałania lichwie). Według propozycji instytucje pożyczkowe będą mogły prowadzić dzia-
łalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej, a ich minimalny kapitał zakładowy ma wynosić 1 mln zł. 
Obejmie je też zakaz emisji obligacji. Branża przestrzega, że skutkiem będzie wykluczenie sektora 
pożyczkowego z legalnego rynku. 

Nowe kompetencje ma również uzyskać Komisja Nadzoru Finansowego (rys. 8). Oprócz tego 
instytucje pożyczkowe mają być zobowiązane do wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzo-
ru w kwocie nie wyższej niż 0,5% sumy przychodów z działalności kredytowej, nie mniej jednak 
niż 5 tys. euro. Należy wrócić uwagę na sposób procesowania projektu ustawy – nie został on 
ogłoszony na stronie internetowej, bez możliwości konsultacji i ustosunkowania się samorządów 
gospodarczych instytucji pożyczkowych (Twaróg, 2021) – Związku Przedsiębiorstw Finansowych, 
Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego i Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. 
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Rysunek 8. Proponowane kompetencje KNF wobec sektora pożyczkowego 
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Rysunek 8. Proponowane kompetencje KNF wobec sektora pożyczkowego  

 
Źródło: Sobczyk-Grygiel, 2021. 
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mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo 
skarbowe. 

Zmiany dotyczą też źródeł finansowania instytucji pożyczkowych. Według projektu „środki 
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jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym z emisji obligacji lub innych 
instrumentów dłużnych oraz ze źródeł nieudokumentowanych”.  

Zaproponowano również zaostrzenie maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu 
konsumenckiego poprzez jego limitowanie w całym okresie finansowania 45%, a sam wzór w 
proponowanej wersji ma postać: 

MPKK ≤ (K × 10%) + (K × n/R × 10%) ≤ K x 45% 

Co więcej, instytucja pożyczkowa w zakresie udzielanych kredytów konsumenckich ma ponosić wobec 
kredytobiorców odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników i pośredników 
kredytowych, za pośrednictwem których udziela kredytów konsumenckich, lub innych przedsiębiorców 
wykonujących na jej rzecz czynności związane z udzielaniem kredytów konsumenckich. Planowany termin 
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łącznie osoba, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 
lub za przestępstwo skarbowe.

Zmiany dotyczą też źródeł finansowania instytucji pożyczkowych. Według projektu „środki 
przeznaczane na udzielanie kredytów konsumenckich przez instytucje pożyczkowe nie mogą po-
chodzić z działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, 
osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym z emisji 
obligacji lub innych instrumentów dłużnych oraz ze źródeł nieudokumentowanych”. 

Zaproponowano również zaostrzenie maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu 
konsumenckiego poprzez jego limitowanie w całym okresie finansowania 45%, a sam wzór w pro-
ponowanej wersji ma postać:

MPKK ≤ (K × 10%) + (K × n/R × 10%) ≤ K x 45%

Co więcej, instytucja pożyczkowa w zakresie udzielanych kredytów konsumenckich ma po-
nosić wobec kredytobiorców odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników 
i pośredników kredytowych, za pośrednictwem których udziela kredytów konsumenckich, lub 
innych przedsiębiorców wykonujących na jej rzecz czynności związane z udzielaniem kredytów 
konsumenckich. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM III kwartał 2021 roku. Przewiduje 
się, że projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, z wy-
jątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie z dniem ogłoszenia.
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V. Zakończenie
Kilkanaście ostatnich lat pokazało, że sektor pożyczek pozabankowych w Polsce jest po-

trzebny. W celu ochrony konsumentów na rynku pożyczkowym wprowadzono szereg rozwiązań 
instytucjonalnych oraz regulacyjnych. Sektor pożyczkowy wchodził w pandemię w fazie recesji, 
z ujemną dynamiką sprzedaży pożyczek i wynikiem finansowym sektora, a pandemia tylko pogłę-
biła negatywną sytuację na rynku. W celu ochrony konsumenta czasowo wprowadzono rozwią-
zania m.in. ograniczające MPKK, przez co duża część klientów ok. 1,5 mln skorzystała z oferty 
lombardów, zubożając się finansowo i materialnie niejako wypchnięta z rynku pożyczkowego, 
który zaczął się kurczyć. Najnowsze propozycje legislacyjne w tym zakresie wskazują na jeszcze 
większe zaostrzenie wymogów względem instytucji pożyczkowych niż było to w okresie pandemii 
do czerwca 2021 roku. Pojawia się zasadne pytanie, czy branża to wytrzyma i kto ostatecznie 
na niej zostanie jako pożyczkodawca? Czy zaproponowane narzędzia ochrony konsumenta nie 
staną się antyskuteczne? Należy nadmienić, że instytucje pożyczkowe są płatnikami podatku 
bankowego oraz innych podatków (VAT, CIT). 
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Streszczenie
Autorzy niniejszego opracowania, wychodząc od zaprezentowania sytuacji Polaków na progu 
oraz w trakcie trwania pandemii COVID-19, dotkniętych ekonomicznymi jej skutkami, dokonują 
analizy instytucji tzw. „wakacji kredytowych”, zarówno komercyjnych proponowanych przez banki, 
jak i ustawowych, jako pomocy państwa w spłacie zaciągniętych kredytów w związku z ich trudną 
sytuacją, Celem jest przedstawienie warunków skorzystania z nich, a także dokonanie ich oceny 
z perspektywy praktyki Prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego, przez pryzmat skarg i zgło-
szeń konsumentów oraz działań podejmowanych przez te instytucje, w związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami kredytodawców, które naruszały interesy konsumentów. Oferowane przez 
rynek warunki nie zaspokajały rzeczywistych potrzeb udzielenia rzetelnej i rzeczywistej pomocy 
konsumentom dotkniętym negatywnymi skutkami pandemii (w wyniku utraty pracy lub głównego 
źródła dochodów), dlatego konieczne było wprowadzenie regulacji ustawowej w zakresie zawie-
szenia wykonywania umowy kredytowej („wakacji ustawowych”) na podstawie ustawy nowelizu-
jącej ustawę COVID-19. 

 * Prof. UWr; doktor hab. nauk prawnych, Uniwersytet, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Specjalizuje się w proble-
matyce prawa rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa usług finansowych, a zwłaszcza ochrony klienta (konsumenta) na tym rynku. 
Autorka licznych publikacji oraz organizatorka konferencji z zakresu wskazanej problematyki badawczej; e-mail: edyta.rutkowska-tomaszewska@uwr.
edu.pl; ORCID https://orcid.org/0000-0001-9359-7034.

** Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca dyrektora w Departamencie Ochrony Zbiorowych Interesów 
Konsumentów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajmuje się problematyką przestrzegania prawa konsumentów na rynku usług finansowych. 
Artykuł prezentuje poglądy autora i nie powinien być traktowany jako stanowisko innych podmiotów, organów lub instytucji; e-mail: artur.zwalinski@
uokik.gov.pl. 
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Słowa kluczowe: „wakacje kredytowe”; umowy kredytowe; ustawowe i pozaustawowe (umow-
ne) „wakacje kredytowe”; niedozwolone praktyki rynkowe kredytodawców; nadużycia wobec 
kredytobiorców.

JEL: G20, G21, G28, G29, G51

I. Wprowadzenie
Pandemia koronawirusa COVID-19 postawiła wiele nowych wyzwań przed gospodarkami, 

również w kwestii zarządzania nimi, na poziomach zarówno władz krajowych, jak i przedsiębiorstw 
o zasięgu globalnym i krajowym. W przypadku gospodarstw domowych i konsumentów problemy 
te okazały się natomiast zaskoczeniem, mimo że pierwsze sygnały o możliwych zagrożeniach 
zaczęły pojawiać się w połowie stycznia 2020 roku1. 

Niewątpliwie, rynek finansowy będący istotnym elementem gospodarki również doświadczył 
skutków oddziaływania pandemii, które dla podmiotów rynku finansowego czy konsumentów były 
wielokierunkowe2. Z jednej strony obniżenie stóp procentowych przez NBP nieco poprawiło sy-
tuację kredytobiorców, ale pogorszyło – depozytariuszy. Nie zachęciło ich jednak do zwiększenia 
konsumpcji kosztem oszczędzania, gdyż naturalną reakcją konsumentów w sytuacji niepewności 
związanej z nowym i nieznanym zagrożeniem było ograniczenie zakupów i zaciągania kredytów 
na ich sfinansowanie oraz nasilenie skłonności do oszczędzania. W takiej sytuacji działania po-
mocowe instytucji finansowych dotyczące spłaty zaciągniętych kredytów (w ramach propozycji 
skorzystania z tzw. „umownych wakacji kredytowych”, szczególnie banków, w stosunku do kon-
sumentów – mimo dużego nagłośnienia medialnego (ZBP, 2020; 2020a) (wywiadów, w prasie 
oraz poprzez spotkanie z Prezydentem RP) nie zaspokajały rzeczywistych potrzeb udzielenia 
rzetelnej pomocy tym konsumentom, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami pandemii 
i nie spełniały swojego zadania3, stanowiąc częściowe i niewystarczające rozwiązanie, a budziły 
również zastrzeżenia Prezesa UOKIK, ich stosowanie ujawniło zaś wiele nieprawidłowości także 
w praktyce funkcjonowania Rzecznika Finansowego. 

Wobec tego stanu rzeczy konieczna okazała się inicjatywa podjęta przez organy państwa, 
której celem było rzeczywiste odciążenie tych konsumentów, którzy zostali bezpośrednio do-
tknięci skutkami pandemii w postaci utraty pracy lub głównego źródła dochodów. Zdiagnozowane 
i stwierdzone nieprawidłowości w zakresie proponowanych przez kredytodawców zasad stoso-
wania „umownych wakacji kredytowych”, które naruszały interesy konsumentów, zaowocowały 
koniecznością podjęcia działań legislacyjnych dotyczących ustawowego określenia zasad zawie-
szenia spłaty kredytu (tzw. „ustawowych wakacji”). Działania Prezesa UOKiK podejmowane były 
na dwóch płaszczyznach i dotyczyły zarówno umów kredytu konsumenckiego wykonywanych 

1 W dniu 25 stycznia Lotnisko im. Chopina w Warszawie wprowadziło dla pasażerów przylatujących do Polski z Chińskiej Republiki Ludowej procedury 
przewidujące konieczność wypełnienia formularzy lokalizacyjnych, a od 31 stycznia 2020 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład 
Higieny rozpoczął badania w kierunku obecności koronawirusa próbek pobranych od pacjentów z podejrzeniem zarażenia. 
2 Czerwiec 2020 r. Raport o stabilności systemu finansowego Wydanie specjalne: skutki pandemii COVID-19 https://www.nbp.pl/systemfinansowy/
rsf062020.pdf; https://businessinsider.com.pl/finanse/rynki-finansowe-w-polsce-i-na-swiecie-w-czasie-koronawirusa/bmd42bx; https://kig.pl/rynek-finan-
sowy-po-covid-19-ekspert-kig-dla-panelu-ekonomistow-polskich/; https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/finanse/pol-roku-z-pandemia,b13411973.
3 Uzasadnienie do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsię-
biorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, str. 76–77. Pozyskano z: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.
xsp/WDU20200001086/T/D20201086L.pdf.
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w okresie pandemii, jak i zawartych przed jej wybuchem, ale również nowych kredytów – udziela-
nych już podczas trwania pandemii. Jeśli chodzi o umowy kredytu konsumenckiego wykonywane 
w okresie pandemii, ale zawarte przed jej wybuchem, należy wskazać, że w toku prac nad pro-
jektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie 
płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, podjęta została z udziałem Prezesa UOKiK inicjatywa ustawodawcza4 stworzenia 
ustawowej możliwości zawieszenia wykonywania umowy kredytowej w związku z epidemią koro-
nawirusa COVID-19. Jej celem było zagwarantowanie, by skorzystanie z tej instytucji niej wiązało 
się dla konsumentów dotkniętych skutkami epidemii ze wzrostem obciążeń związanych z obsługą 
kredytu po ustaniu okresu zawieszenia umowy kredytowej. 

W stosunku do nowo udzielanych kredytów, w toku prac nad ustawą z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 568), Prezes UOKiK zainicjował 
umieszczenie w jej przepisach wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. 
W szczególności rozwiązanie to dotyczyło tzw. „chwilówek” – czyli kredytów krótkoterminowych, 
jednak ze względu na temat niniejszego opracowania problem ten nie będzie poruszany. 

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie czy propozycje pomocowe oferowane konsu-
mentom przez kredytodawców dotyczące spłaty kredytów w związku z problemami finansowymi 
wynikającymi z sytuacji pandemicznej były korzystne dla nich i jakie to wywołało dalsze skutki, 
w tym także związane z koniecznością podjęcia określonych działań legislacyjnych zmierzają-
cych do wprowadzenia tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”. Chodzi zatem o wykazanie ko-
nieczności interwencji ustawodawczej poprzez wprowadzenie instytucji tzw. „ustawowych wakacji 
kredytowych” wobec niewystarczających działań pomocowych kredytodawców w zakresie spłaty 
zaciągniętych kredytów (tzw. „umownych wakacji kredytowych”) i braku udzielenia rzeczywistej 
pomocy konsumentom, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami pandemii. 

II. Sytuacja Polaków na progu pandemii COVID-19  
i w trakcie jej trwania

Polska wchodziła w rok 2020 z dynamicznym wzrostem gospodarczym – zgodnie z da-
nymi Głównego Urzędu Statystycznego wzrost PKB w 2019 roku wynosił 4,5% (GUS, 2020a). 
Według danych GUS (2020) poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 
osobę w zaokrągleniu do 1 zł wyniósł w 2019 r. 1819 zł i był realnie wyższy o 5% od dochodu 
z roku 2018. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiąg-
nęły w 2019 r. wartość 1252 zł i były realnie wyższe o 3,1% od wydatków z 2018 roku. Wydatki 
na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1201 zł i były realnie wyższe o 3,3% w stosunku do 
2018 roku. Jednocześnie wykazały one, że wydatki stanowiły średnio 68,8% dochodu rozporzą-
dzalnego gospodarstw domowych. 

Spadek dochodów gospodarstwa domowego większy niż o 30% mógł zatem oznaczać nie-
możność pokrycia niezbędnych wydatków bez naruszenia oszczędności lub zaciągnięcia nowych 

4 Wakacje kredytowe i przepisy antyprzejęciowe w Tarczy Antykryzysowej 4.0, komunikat z 08.06.2020. Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/aktu-
alnosci.php?news_id=16465; Tarcza antykryzysowa – wakacje kredytowe i ochrona przed wrogimi przejęciami. Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/
aktualnosci.php?news_id=16423.
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zobowiązań. Wiele gospodarstw domowych, w tym rodziny wielodzietne czy rodzice samotnie 
wychowujący dziecko, jest zwykle w gorszej sytuacji niż wskazuje średnia. Nie bez znaczenia 
jest także wysokie zadłużenie polskich gospodarstw domowych przy jednoczesnym niskim po-
ziomie oszczędności. W samym systemie bankowym funkcjonuje ponad 20 milionów kredytów 
konsumenckich, na sumę 161 mld zł (luty 2020 r.), co plasuje Polskę w relacji kredytu do PKB na 
trzecim miejscu w Europie, a pozabankowe instytucje pożyczkowe udzielają rocznie kilku milionów 
kredytów na sumę ok. 7 mld zł.

Struktura aktywów polskich gospodarstw domowych przedstawiała się następująco: 
– gotówka i depozyty (ok. 55% aktywów finansowych);
– udziały kapitałowe i udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (ok. 23% 

aktywów finansowych);
– systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji (ok. 12% ak-

tywów finansowych);
– pozostałe 10% to walory luksusowe, złoto i nieruchomości (Kolasa, 2020).

Zaprezentowana struktura wskazuje, że: 
– większość Polaków preferuje bezpieczne lokowanie aktywów (gotówka i depozyty);
– stosunkowo duży procent Polaków jednak lokuje swoje aktywa w bardziej ryzykownych in-

strumentach (akcje, fundusze inwestycyjne);
– jednakże w obu wypadkach są to dość tradycyjne instrumenty i usługi finansowe
– sposób lokowania większości aktywów gotówka/depozyty sprawia, że są one wrażliwe za-

równo na inflację, jak i na obniżkę stóp procentowych, co miało miejsce w I połowie roku.
Przytoczone dane GUS świadczą o stosunkowo dobrej sytuacji gospodarczej Polski i Polaków, 

którzy w okres pandemii wchodzili z rzeczywistości silnie rozwijającej się gospodarki, dobrej sytuacji 
na rynku pracy. Wielu gospodarstwom domowym – w tym o najniższych dochodach zapewniono 
znaczące dla nich, ale co najważniejsze trwałe transfery socjalne. 

Niemniej niski poziom oszczędności gospodarstw domowych i ich wysokie zadłużenie spo-
wodowały, że pierwsza fala pandemii, jak i pierwszy lockdown znacznie wzmogły obawy o stabil-
ność ich sytuacji finansowej. Z punktu widzenia rynkowych nastrojów na rynku finansowym było 
to zjawisko bardzo gwałtowne. Ich obraz ilustruje wartość Barometru Rynku Consumer Finance 
(BRCF)c (ZPF, 2021), która w I kwartale 2020 r. uległa poważnemu pogorszeniu. Skala spadku 
była największa w historii (o 11 p.p. do wartości 60,7 p.p.). Badanie było prowadzone jeszcze 
przed eskalacją sytuacji związanej z COVID-19. Po rozwinięciu się pierwszej fali pandemii spadek 
był jeszcze bardziej drastyczny – o 15 p.p. do rekordowo niskiej wartości 46,6 p.p. Nastąpił on 
pod wpływem pogarszających się ocen gospodarstw domowych odnośnie do sytuacji makroeko-
nomicznej i ich własnej sytuacji finansowej. Gwałtownie załamały się oczekiwania gospodarstw 
domowych co do przyszłej sytuacji gospodarczej, wzrosły zaś obawy co do bezrobocia.

Wyniki cyklicznego międzynarodowego badania przeprowadzonego przez ING Group 
(Pogorzelski, 2020) wykazały, że w Polsce wpływ pandemii był z jednej strony mniejszy niż w in-
nych państwach, ale konsekwencje gospodarcze wciąż dotkliwe. Dotychczas co najmniej 132 tys. 
mieszkańców straciło pracę5, liczba ta najpewniej jest jednak większa, gdyż nie obejmuje osób 

5 132 tys. osób pobierało w lipcu dodatek solidarnościowy z ZUS przeznaczony dla osób, które utraciły pracę po 15 marca 2020 roku.
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zatrudnionych na umowach „śmieciowych” i zatrudnionych nielegalnie. W wyniku kolejnych fal pan-
demii liczba ta z pewnością się zwiększy. Stwierdzono w nim także, że ciężar finansowy pandemii 
koronawirusa rozłożony był nierówno. U większości konsumentów wzrosła skłonność do oszczę-
dzania z uwagi na obawę o przyszłość oraz zmniejszone, poprzez wprowadzane ograniczenia, 
możliwość dokonywania zakupów i okazje do wydatków. Jednak ci, którzy stracili pracę lub część 
dochodów znaleźli się w trudnej sytuacji i musieli niejednokrotnie sięgać po swoje oszczędności, 
aby zapłacić bieżące rachunki. 

Tendencje te potwierdziły także wyniki krajowego badania przeprowadzonego przez BIK Info 
Monitor6, które dodatkowo wskazywały, że w najmniejszym stopniu skutki pandemii odczuli lepiej 
wykształceni, zatrudnieni na umowy o pracę, którzy co do zasady zaczęli pracować zdalnie. W jego 
świetle, w okresie wakacyjnym, w trakcie pierwszej fali pandemii, zdecydowana większość Polaków 
(71%) pozytywnie oceniała sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego. W opinii 58% 
badanych pandemia nie miała wpływu na zmianę ich sytuacji finansowej. W największym stop-
niu negatywny wpływ pandemii na sytuację finansową odczuły osoby z niskim wykształceniem 
świadczące prace fizyczne (wyjątek branża budowlana), zatrudnione na umowy „śmieciowe”.

III. Propozycje banków wobec konsumentów  
w związku z wybuchem pandemii –  

tzw. „komercyjne wakacje kredytowe” oraz ich ocena
W dniu 16 marca 2020 r. Związek Banków Polskich wydał komunikat (ZBP, 2020), w którym 

zwrócił uwagę na zagrożenie rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa, co z kolei „może nieść 
trudne dziś do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej kredytobiorców – klientów banków”. 
Dlatego też banki, wychodząc na przeciw klientom, podjęły działania zmierzające do wprowa-
dzenia „możliwie uproszczonych i odformalizowanych działań pomocowych dla osób oraz przed-
siębiorstw będących kredytobiorcami i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku 
z pandemią koronawirusa”. ZBP zadeklarował, że banki m.in. ułatwią w sposób maksymalnie 
uproszczony odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych 
kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych oraz kredytów dla przedsiębiorców przez okres do 
3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod wa-
runkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. W świetle tej dekla-
racji, banki nie miały pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących 
zawieszenia spłat. Poza tym miały wdrożyć ułatwienia polegające na szybkim rozpatrywaniu 
wniosków klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich 
sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa, umożliwią składanie tych wniosków 
w sposób odformalizowany, a także dopuszczą możliwość składania wniosków w formie zdalnej 
nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości 
dokonania identyfikacji klienta. 

Deklarowane przez ZBP ułatwienia dla kredytobiorców w związku z ich trudną sytuacją spowo-
dowaną konsekwencjami epidemii koronawirusa COVID-19 dotyczyły w istocie pomocy technicznej 
dla konsumentów. Banki zaproponowały w największym stopniu ułatwienia w zakresie kanałów 

6 Badanie przeprowadzone na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, kwiecień 2020 r.
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komunikacji i form składania wniosków o udzielenie tzw. „umownych wakacji kredytowych”, rozpa-
trywania tych wniosków oraz odstąpienia od pobierania prowizji lub opłat za jego złożenie. Działania 
te miały oczywiście znaczenie w kontekście ochrony zdrowia kredytobiorców przed sytuacjami 
stanowiącymi bezpośrednie zagrożenie zarażeniem wirusem w przypadku składania osobiście 
wniosków o odroczenie płatności rat kredytu, co należy ocenić pozytywnie. Zaznaczyć przy tym 
trzeba, że oferowane przez instytucje finansowe odroczenia w spłacie kredytów najczęściej wprost 
wynikały z zawartych z konsumentami umów kredytowych. Nie były zatem swoistym novum, ale 
ułatwieniem w wykonywaniu uprawnień konsumentów z już zawartych umów kredytowych.

Oceniając oferowane przez banki rozwiązania dotyczące „umownych wakacji kredytowych”, 
trzeba wskazać, że proponowane warunki odroczenia spłaty rat kredytu mają jedną wspólną 
cechę – są usługą odpłatną. Konsument ponosi koszty w postaci odsetek lub innych opłat za 
okres odroczenia spłaty kredytu, co może mieć bezpośredni wpływ na wysokość rat po ustaniu 
okresu jej zawieszenia. W wielu przypadkach zatem propozycja ta może stanowić dla konsu-
mentów jedynie krótkotrwałą poprawę ich sytuacji finansowej. W dłuższym horyzoncie czasowym 
trudności finansowe konsumentów i ich gospodarstw domowych mogą się jednak skumulować 
ze względu na wzrost kosztów obsługi zobowiązań kredytowych i salda zadłużenia, z uwagi na 
kredytowanie kosztów związanych z odpłatnością tego zawieszenia. Może mieć to szczególnie 
istotne znaczenie dla tych konsumentów, którzy z powodu skutków epidemii stracą pracę lub inne 
główne źródło dochodu, a ze względu na prognozowany wzrost bezrobocia będą mieli trudności 
ze znalezieniem nowej pracy.

W ocenie proponowanych przez ZBP oraz banki rozwiązań ważne jest również, że warunki 
oferowanych konsumentom tzw. „umownych wakacji kredytowych” różnią się między sobą w za-
kresie kryteriów ich przyznawania, możliwego czasu trwania, formy udzielenia zgody oraz zakresu 
informacji udzielanych konsumentom w toku ich oferowania.

IV. „Wakacje kredytowe” oferowane przez kredytodawców  
w okresie pandemii COVID-19 w kontekście działań  

podejmowanych przez Prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego
Prezes UOKiK na bieżąco analizował nie tylko same oferty banków dotyczące „wakacji kre-

dytowych”, lecz także sposób informowania konsumentów o zasadach i skutkach finansowych 
skorzystania z nich. Dlatego 9 kwietnia 2020 r. wszczęto postępowania wyjaśniające7 w sprawie 
warunków, na jakich banki udzielają konsumentom odroczenia spłat kredytów konsumenckich oraz 
kredytów hipotecznych (tzw. „wakacje kredytowe”) będącego następstwem skutków wywołanych 
wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii związanej z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2. 
W toku postępowania Prezes UOKiK, na podstawie art. 50 ust. 1 uokik8, wezwał 26 banków do 
przekazania m.in.: treści dokumentów zawierających informacje udostępniane konsumentom do-
tyczące konsekwencji skorzystania z „wakacji kredytowych”, aktualnych skryptów rozmów telefo-
nicznych z konsumentami, treści wiadomości kierowanych do konsumentów, w których zawarte są 

7 Postępowanie wyjaśniające pod sygnaturą: DOZIK.405.1.2020. Komunikat z 15.04.2020 Wakacje kredytowe – Prezes UOKIK sprawdza banki. 
Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16364. Komunikat z 29.04.2020 Postępowanie wyjaśniające w sprawie wakacji kredy-
towych – usunięcie skutków przez dwa banki. Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16386. 
8 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2021, poz. 275 ze zm.).
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informacje o konsekwencjach skorzystania z odroczenia spłaty rat kredytu, wewnętrznych regulacji 
dotyczących standardowej procedury odroczenia spłat rat kredytu oraz wszelkich dokumentów, 
które proces ten regulują, treści informacji o odstąpieniu od aneksu do umowy/zmiany warunków 
spłaty przekazywanej konsumentom korzystającym z „wakacji kredytowych”. 

W toku tego postępowania badano w szczególności czy banki w prawidłowy sposób informują 
konsumentów o skutkach finansowych skorzystania z tzw. „wakacji kredytowych” oraz czy kon-
sumentom zapewniane jest prawo do odstąpienia od zawartych aneksów, na podstawie których 
proponowano te „wakacje”, w tym czy są informowani o przysługującym im prawie. 

W wyniku analizy otrzymanych odpowiedzi, jak również sygnałów konsumenckich, które były 
kierowane do UOKiK w toku postępowania, Prezes zwrócił uwagę na nieprawidłowości w trzech 
podstawowych obszarach:
– informowania konsumentów o skutkach zawieszenia spłacania rat kredytowych i przełoże-

niu tego zawieszenia na wysokość zadłużenia oraz wysokość rat kredytu po ustaniu okresu 
zawieszenia;

– informowania konsumentów o prawie do odstąpienia od aneksu przewidującego zawieszenie 
spłaty kredytu;

– stosowanie we wzorcach umownych9 stanowiących aneksy do zawartych umów kredytowych 
klauzul, których brzmienie mogło być interpretowane jako próba uzyskania od konsumentów 
potwierdzenia uznania zadłużenia (dotyczyło w szczególności kredytów hipotecznych wyra-
żonych w walutach obcych)10.
Odnosząc się do pierwszego ze wskazanych obszarów nadużyć, Prezes UOKiK zwrócił uwagę 

m.in. na niedostateczne w wielu przypadkach informowanie przez banki konsumentów o warunkach 
i skutkach udzielonego odroczenia spłaty rat kredytów konsumenckich i hipotecznych na etapie 
wyrażania przez konsumentów ostatecznej zgody na nie, w tym przede wszystkim przekazywa-
nia nowych harmonogramów spłaty kredytu, a także w wielu przypadkach braku przedstawienia 
informacji o możliwości odstąpienia przez konsumentów od udzielonych „wakacji kredytowych”. 

W przypadku niektórych banków udostępniane były jedynie ogólne informacje umieszczone 
na stronie internetowej, odnoszące się do tego, że w trakcie okresu odroczenia spłaty bank nalicza 
odsetki od pozostającego do spłaty kapitału kredytu, zgodnie z zawartą umową, oraz iż będą one 
wymagane do spłaty po okresie odroczenia. Zdiagnozowano i takie przypadki, gdzie konsument 
musiał samodzielnie weryfikować rzeczywisty koszt „wakacji kredytowych”, mając informację, że 
zawieszeniu podlega tylko spłata kapitału i że okres spłaty nie ulega wydłużeniu. Sugerowano 
wówczas obliczenie raty kapitałowej poprzez podzielenie zadłużenia przez zmniejszoną o okres 
zawieszenia liczbę pozostałych rat. Zidentyfikowano również przypadek, gdy bank zamieścił na 
stronie internetowej przykładowe symulacje skutków finansowych zawarcia aneksu zawieszają-
cego spłatę raty kredytu. 

 9 Stosowanie wzorców umownych jest głęboko zakorzenioną praktyką w bankowym obrocie konsumenckim zwłaszcza i szerzej w zakresie kształ-
towania treści umów o usługi finansowe. W Polsce przepisy prawa nie formułują legalnej definicji tego pojęcia, a jedynie nim się posługują. Art. 384 
§ 1 kodeksu cywilnego dopuszcza ich stosowanie przez przedsiębiorców i wymienia ich przykłady: ogólne warunki umów, wzory umów i regulaminy. 
Wzorce to postanowienia umowne (niezależnie od ich nazwy) przygotowane przez przedsiębiorcę (w tym instytucje finansowe) przed zawarciem umowy, 
w oderwaniu od konkretnego stosunku prawnego, w celu zawierania wielu umów na identycznych warunkach kontraktowych. Mają one istotne znaczenie 
w kształtowaniu treści umów o usługi finansowe, znacznie ułatwiając i przyspieszając proces ich zawierania, ograniczając koszty i sprzyjając ujednolicaniu 
ich treści, ułatwiają kontrolę i kalkulację ryzyka (szerzej na ten temat zamiast wielu: Rutkowska-Tomaszewska, 2013). 
10 Stanowisko Prezesa UOKiK ws. aneksów dot. wakacji kredytowych oferowanych w związku z epidemią COVID-19 z 22.04.2020 r., https://finanse.
uokik.gov.pl/chf/stanowisko-prezesa-uokik-ws-aneksow-dot-wakacji-kredytowych-oferowanych-w-zwiazku-z-epidemia-covid-19/.
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Zastrzeżenia Prezesa UOKiK budziły nie tylko zakres oraz treści informacji udzielanych 
konsumentom, lecz także to w jakim czasie po złożeniu wniosku o „wakacje kredytowe” konsu-
ment uzyskiwał informacje dotyczące warunków umowy. Niektóre z banków, zastrzegały udzie-
lenie takich informacji dopiero po zaakceptowaniu wniosku konsumenta lub nawet po ustaniu 
okresu zawieszenia opłacania składek11. Stwierdzono również, że niektóre z nich, do rezygnacji 
z przyznanego zawieszenia spłaty rat wymagały wizyty w oddziale i złożenia pisemnego odstą-
pienia, mimo że wniosek o „wakacje kredytowe” był składany za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej. Niektóre udostępniały enigmatycznych informacji na swoich stronach interne-
towych, że konsument ma możliwość rezygnacji z zawieszenia spłat rat kredytu. Odnaleziono 
również przypadek, gdy bank wymagał odstąpienia na zaakceptowanym przez bank wzorze 
oświadczenia o odstąpieniu. Wszystkie wskazane praktyki banków dotyczące sposobu i formy 
rezygnacji (odstąpienia) od aneksu przewidującego „wakacje kredytowe” mogły utrudniać kon-
sumentowi dokonanie tego lub nawet wprowadzić w błąd co do możliwości. Praktyki banków 
spowodowały, że w wielu przypadkach konsumenci, wyrażając zgodę na odroczenie w spła-
cie kredytu, nie mieli w istocie pełnych informacji na temat warunków i konsekwencji finanso-
wych podjętych decyzji, ale również o uprawnieniu do rezygnacji z udzielonego im odroczenia  
spłaty kredytu. 

Ponadto, analizując przekazane przez banki wzorce aneksów, stwierdzono stosowanie przez 
niektóre z nich klauzul, których brzmienie wskazywało na możliwą próbę uzyskania od konsumen-
tów potwierdzenia uznania zadłużenia – co mogło w przyszłości mieć znaczenie w kontekście 
dochodzenia przez kredytobiorców roszczeń z tytułu abuzywności postanowień zawartych w umo-
wach kredytowych (w szczególności dotyczyło to umów kredytów hipotecznych denominowanych 
albo indeksowanych do walut obcych). Ustalenia te znalazły również potwierdzenie w licznych 
sygnałach, które UOKiK otrzymywał od konsumentów. W związku z praktykami umieszczania 
przez banki w dokumentach dotyczących „wakacji kredytowych” opisanych wyżej oświadczeń, 
które mogły być interpretowane jako potwierdzenie przez konsumentów salda zadłużenia, Prezes 
UOKIK 17 kwietnia 2020 r. zwrócił się do Prezesa Związku Banków Polskich o jednoznaczne za-
jęcie stanowiska i odcięcie się publiczne od opisanych wyżej praktyk.

Podjęte przez Prezesa UOKIK działania dotyczące nieprawidłowych praktyk banków w za-
kresie stosowania „umownych wakacji kredytowych” przyniosły oczekiwany skutek w postaci 
poprawy przejrzystości informowania konsumentów przez banki w zakresie skutków finanso-
wych zawarcia aneksu dotyczącego skorzystania z tzw. „wakacji kredytowych” oraz prawa do 
odstąpienia od tych zmian umowy (aneksu)12. Ponadto banki, w przypadku których stwierdzono 
stosowanie klauzul mogących stanowić próbę uzyskania od konsumentów potwierdzenia uznania 
zadłużenia już w dniu 29 kwietnia 2020 r. publicznie13 oraz w korespondencji do konsumentów 
wycofały się ze stosowania ww. postanowień. Jednocześnie Prezes UOKiK w pismach z dnia 

11 Informacje uzyskane w toku postępowania pod sygnaturą: DOZIK.405.1.2020.
12 Wakacje kredytowe - podsumowanie działań UOKiK 24.06.2020. Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16558.
13 Komunikaty BNP i Santandera – aneksy: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/komunikaty/oswiadczenie-odroczenie-raty; https://www.santander.
pl/komunikat-kredyt-oswiadczenie oświadczeniami Santander Bank Polska oraz BNP Paribas. Informacja dla klientów, którzy wnioskowali o tzw. „wakacje 
kredytowe” w związku z COVID-19 od 27 marca 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku https://www.santander.pl/komunikat-kredyt-oswiadczenie; oświad-
czeniami BNP Paribas. Oświadczenie w sprawie porozumień dot. odroczenia spłaty 29/04/2020 https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/komunikaty/
oswiadczenie-odroczenie-raty.



108108 Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Artur Zwaliński            Umowne i ustawowe rozwiązania dotyczące „wakacji kredytowych”...

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 7(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.10.7

3 kwietnia br.14 oraz 15 kwietnia br.15, skierowanych do ZBP odniósł się do podnoszonych przez 
niego16 kwestii dotyczących ułatwienia w komunikacji pisemnej z konsumentami w okresie stanu 
epidemii koronawirusa COVID-19. Wedle jego stanowiska przesyłanie do klientów banków nie-
których informacji wymaganych przepisami prawa (w tym informacji o wprowadzanych w związ-
ku z pandemią koronawirusa COVID-19 zmianach), za pomocą wyłącznie środków komunikacji 
elektronicznych, spełniających definicję trwałego nośnika, należy uznać za rozwiązanie zasadne 
z punktu widzenia ryzyka i zagrożeń towarzyszących korespondencji papierowej (listowej) w cza-
sach stanu epidemii. Podkreślając istotne korzyści płynące z większej digitalizacji komunikacji 
w dobie stanu epidemii ogłoszonej w Polsce, Prezes UOKIK wskazał, że nie może ona być war-
tością nadrzędną względem słusznych praw konsumentów, uznając za celowe wykorzystanie 
wszystkich dostępnych form komunikacji elektronicznej, z jakiej korzysta obecnie poszczególny 
bank, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo otrzymania przez klientów wymaganych pra-
wem informacji. Niemniej jednak zwrócił uwagę, że odstępstwa od zasad ustalonych w umowach 
w stanie epidemii powinny być wykorzystywane przez banki tylko do komunikacji nadzwyczajnej 
i dotyczącej tzw. korespondencji masowej (np. zmiana stóp procentowych czy limitu płatności 
bezgotówkowej lub obniżenie opłat i prowizji). 

Wskutek działań Prezesa UOKiK banki już na etapie postępowań wyjaśniających wyelimi-
nowały stwierdzone przez Prezesa UOKIK nieprawidłowości lub zadeklarowały wdrożenie wy-
maganych poprawek w ustalonym terminie17. Jako pierwsze pozytywnie do zastrzeżeń UOKiK 
odniosły się Santander Bank Polska oraz Bank BNP Paribas, których aneksy do umów budziły 
największe zastrzeżenia i wycofały się ze stosowania kwestionowanych klauzul zapisów oraz 
wydały stanowisko, że nie będą interpretować aneksów jako potwierdzenia uznania zadłużenia 
przez kredytobiorcę18.

Finalnie zmiany dokonywane przez banki w kontekście działań podjętych przez Prezesa 
UOKiK skutkowały podjęciem rozwiązań w trzech obszarach: informowania o skutkach finan-
sowych zawarcia aneksu do umowy kredytowej; możliwość odstąpienia od zawartego aneksu/
wycofania wniosku oraz potwierdzenia salda zadłużenia. 

W zakresie informowania o skutkach finansowych zawarcia aneksu do umowy kredytowej 
banki stosują obecnie różne rozwiązania, co do zasady zapewniające konsumentom informację 
o skutkach skorzystania z tzw. „wakacji kredytowych”. Jednym z kierunków jest przekazywanie 
na etapie przed dokonaniem zmiany ogólnych informacji o skutkach zawarcia aneksu do umowy 
kredytowej (tj. wzroście całkowitego kosztu kredytu, wydłużeniu okresu kredytowania i np. w za-
leżności od wybranej przez konsumenta opcji, konieczności spłaty rat odsetkowych podczas za-
wieszenia). Natomiast przekazanie szczegółowych informacji i harmonogramu spłat następuje 
po zawarciu aneksu. W niektórych przypadkach banki już na etapie przed dokonaniem zmiany 
zaczęły udostępniać konsumentom możliwość dokonywania symulacji wpływu przerwy w spłacie 
na wysokość rat oraz na wysokość kosztu odsetkowego poprzez udostępnienie konsumentom na 
14 Pismo o sygn. DOZIK.071.4.2020.
15 Pismo o sygn. DOZIK.071.5.2020.
16 Pisma ZBP do Prezesa UOKiK z dnia 19.03.2020 r.
17 Komunikat Prezesa UOKiK z dnia 24 czerwca 2020 r. „Wakacje kredytowe – podsumowanie działań UOKiK”. Pozyskano z: //www.uokik.gov.pl/
aktualnosci.php?news_id=16558&news_page=28.
18 Oświadczenie w tym przedmiocie Santander Bank Polska: https://www.santander.pl/komunikat-kredyt-oswiadczenie oraz Bank BNP Paribas: https://
www.bnpparibas.pl/repozytorium/komunikaty/oswiadczenie-odroczenie-raty?year=2020.



109109 Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Artur Zwaliński            Umowne i ustawowe rozwiązania dotyczące „wakacji kredytowych”...

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 7(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.10.7

swoich stronach kalkulatorów lub innych narzędzi umożliwiających taką analizę19. Część banków 
przed podpisaniem przez konsumenta aneksu przesyłała mu symulacje harmonogramu spłat, 
jaki będzie obowiązywał po podpisaniu aneksu. Takie informacje przekazywane są w zależności 
od kanału komunikacji z konsumentem w trakcie procesu wnioskowania o „wakacje kredytowe”: 
w trakcie rozmowy z pracownikiem banku, na stronie internetowej lub za pośrednictwem banko-
wych aplikacji transakcyjnych. 

Co do zasady w wyniku działań Prezesa UOKiK konsumentowi jest przekazywana informacja 
o przysługującym mu prawie do odstąpienia od aneksu, jak również otrzymuje on wzór oświad-
czenia o odstąpieniu od umowy. 

Odpowiednie informacje najczęściej znajdują się zarówno na stornach internetowych banków, 
jak i we wnioskach i aneksach o przyznanie tzw. „wakacji kredytowych”. Oświadczenie o odstą-
pieniu od dokonanych zmian konsumenci mogą złożyć w zależności od stosowanych przez banki 
kanałów komunikacji z konsumentami: telefonicznie, poprzez systemy bankowości internetowej, 
w placówce banku lub pisemnie na adres banku. 

Jeśli idzie o kwestię potwierdzania salda zadłużenia, w toku działań Prezesa UOKiK stwier-
dzono, że 4 banki w aneksach dotyczących „wakacji kredytowych” stosowały takie postanowienia 
odnoszące się do potwierdzenia salda zadłużenia20. Dwa spośród nich: Santander Bank Polska 
S.A. oraz BNP Paribas Polska S.A. już w dniu 29 kwietnia 2020 r. zadeklarowały, że nie będą in-
terpretować aneksów jako potwierdzenia uznania zadłużenia przez kredytobiorcę. Oświadczenia 
dotyczyły zarówno aneksów już zawartych, jak i doprecyzowania treści nowych porozumień. Poza 
wskazanymi przypadkami nie stwierdzono stosowania przez inne banki w aneksach dot. udzie-
lenia „wakacji kredytowych” klauzul, których brzmienie mogłoby wskazywać na możliwą próbę 
uzyskania od konsumentów potwierdzenia uznania zadłużenia.

Sygnały dotyczące nieprawidłowości w zakresie „wakacji kredytowych” oferowanych przez 
banki docierały także do Rzecznika Finansowego. Zgłaszane przez klientów w tym obszarze prob-
lemy dotyczyły następujących kwestii: braku pełności i transparentności informacji przekazywanych 
kredytobiorcom co do warunków dotyczących „pozaustawowych wakacji kredytowych”, okresu 
ich oferowania oraz zmienności warunków, na jakich je oferowano; powodujących dezorientację 
klienta21; kosztów „pozaustawowych wakacji kredytowych”22; długiego terminu rozpatrywania 
wniosków o ich udzielenie (nie były rozpatrywane w terminie przypadającym przed datą zapadal-
ności najbliższej raty); nieprecyzyjnych kryteriów ich udzielania; stosowania przez kredytodawców 
postanowień o uznaniu salda zadłużenia23; braku informacji o przekazywaniu danych o udzieleniu 
„pozaustawowych wakacji kredytowych” do BIK i wynikających z tego faktu konsekwencjach (braku 

19 Rozwiązanie zastosowane przez Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, Bank Millennium S.A z siedzibą w Warszawie.
20 BNP Paribas Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
21 Bywały na takie sytuacje, że kredytobiorca wnioskował o odroczenie spłaty na określonych zasadach, a przed rozpatrzeniem wniosku oferta banku 
ulegała modyfikacji i przyznawano mu „umowne wakacje kredytowe” na nowych warunkach.
22 Był to jeden z wiodących problemów w skargach klientów do Rzecznika Finansowego – kredytobiorcy byli zaskakiwani wysokością rat kredytu lub 
pożyczki, które przypadały po zakończeniu trwania „pozaustawowych wakacji kredytowych”; gdyż po zakończeniu okresu prolongaty, kwota kapitału do 
spłaty wzrastała o wartość naliczonych odsetek. Kredytobiorcy nie otrzymywali informacji o wszystkich kosztach składających się na koszt skorzystania 
z „pozaustawowych wakacji kredytowych”; nie byli też świadomi, że zawieszając płatność raty kredytu, wydłużają okres kredytowania, a co za tym idzie 
zwiększają koszt kredytu. W aneksach dot. „umownych wakacji kredytowych” były postanowienia dotyczące „dodatkowego kosztu kredytu”, które były 
niezrozumiałe i niejasne, a dodatkowo były to koszty stosunkowo wysokie względem wysokości udzielonego kredytu lub pożyczki, co przeczyło ich 
pomocowemu charakterowi.
23 Niektóre banki w aneksach wprowadzających „umowne wakacje kredytowe” zawierały oświadczenia kredytobiorców w przedmiocie potwierdzenia 
salda zadłużenia.
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możliwości uzyskania kredytów w czasie obowiązywania „pozaustawowych wakacji kredytowych”, 
ale nawet do roku po zakończeniu czasu obowiązywania odroczenia); braku informacji o możli-
wości odstąpienia od przyznanych im warunków odroczenia spłaty rat kredytu24. 

Rzecznik Finansowy wystąpił do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania w związku z po-
dejrzeniem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez BNP Paribas Bank Polska S.A. 
i Santander Bank Polska S.A. przy podpisywaniu aneksów dotyczących zasad odroczenia płat-
ności rat kredytowych i umieszczania w nich postanowień dotyczących tzw. potwierdzenia salda 
przez klienta (Serzysko, 2020). Santander Bank wymagał złożenia oświadczenia o potwierdzeniu 
salda kredytu, a BNP Paribas pod pozorem przekazania kredytobiorcy informacji „ustawowych”, 
zgodnie z ustawa o kredycie konsumenckim, informował o wysokości kapitału pozostałego do 
spłaty i kapitału odroczonego. Taka konstrukcja „informowania” o saldzie kredytowym może rodzić 
zagrożenie, że bank potraktuje podpisanie tego dokumentu lub złożenie oświadczenia w czasie 
rozmowy telefonicznej jako oświadczenie klienta o uznaniu długu. 

Skierował także do Sądu Okręgowego w Warszawie powództwo o zaniechanie nieuczciwej 
praktyki rynkowej przeciwko Santander Bank Polska S.A., który wydał w dniu 12 maja 2020 r. 
postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia przeciwko niemu „poprzez zakazanie stosowania we 
wzorcach umów, umowach, aneksach oraz innych dokumentach, obejmujących oświadczenia woli 
kredytobiorców w zakresie kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, posta-
nowień umownych, potwierdzających w sposób bezpośredni lub dorozumiany ważność umowy 
kredytowej lub brak w niej klauzul niedozwolonych, wpływających na ważność umowy w całości 
lub w części, a w szczególności zakazanie umieszczania w aneksach (dokumentach stwierdza-
jących zmianę umowy kredytowej) zawieranych z klientami podmiotów rynku finansowego po-
stanowienia potwierdzającego, że «Bank posiada niesporną wierzytelność wobec kredytobiorcy» 
albo postanowienia równorzędnego”. Rzecznik Finansowy badał25 czy Santander Bank Polska 
S.A. stosuje wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienie zakazujące stosowania 
klauzul potwierdzających stan zadłużenia przy „wakacjach kredytowych”. Z kopii aneksu umowy 
kredytu zawartej z klientem w maju 2020 r., która wpłynęła do Rzecznika Finansowego26, wyni-
kało, że zamieszczono w nim postanowienie, że „strony zgodnie oświadczają, że bank posiada 
niesporną wierzytelność wobec Kredytobiorcy z tytułu kredytu”. Aneks ten został zawarty po tym, 
jak Sąd Okręgowy w Warszawie w wydanym 12 maja 2020 r. postanowieniu27 o zabezpieczeniu 
roszczenia jednoznacznie zakazał stosowania takich klauzul w umowach28. „Wakacje kredytowe” 
dotyczyły umów kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, które zawierają 
postanowienia potwierdzające ważność umowy lub niesporność wierzytelności wobec kredytobior-
cy albo postanowienia równoważne. Bank nie może stosować we wzorcach umów, powszechnie 
wykorzystywanych w praktyce zawierania umów konsumenckich bądź aneksów do nich w zakresie 

24 Zob. „Wakacje kredytowe” – podsumowanie problematyki i działań podjętych przez Rzecznika Finansowego. Pozyskano z: https://rf.gov.pl/wakacje- 
kredytowe-podsumowanie-problematyki-i-dzialan-podjetych-przez-rzecznika-finansowego/.
25 Rzecznik zbada Santandera. Komunikat 28.10.2020, https://rf.gov.pl/2020/10/28/rzecznik-zbada-santandera/.
26 Rzecznik Finansowy wystąpił do Sądu przeciwko Santander Bank Polska – komunikat z 7 maja 2020, https://rf.gov.pl/2020/05/07/rzecznik- 
finansowy-wystapil-do-sadu-przeciwko-santander-bank-polska/.
27 Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 maja 2020, sygn. Akt III Co59/20. Pozyskano z: https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/
SO_Wawa_postanowienie-Santander-Bank_12_maja_2020.pdf.
28 Santander Bank Polska wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 12 maja 2020 r., jednak Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w dniu 22 paź-
dziernika 2020 r. Santander przegrywa walkę o uchylenie zabezpieczenia udzielonego Rzecznikowi Finansowemu, https://rf.gov.pl/2020/10/26/
santander-przegrywa-walke-o-uchylenie-zabezpieczenia-udzielonego-rzecznikowi-finansowemu/.
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kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, postanowień umownych potwier-
dzających w sposób bezpośredni lub dorozumiany ważność umowy kredytowej, a także stosować 
w nich klauzul niedozwolonych29 zawierających postanowienia potwierdzające, że „Bank posiada 
niesporną wierzytelność wobec kredytobiorcy” albo postanowienia równoważnego. Potwierdzenie 
niespornej wierzytelności banku wobec klienta może znacznie utrudnić dochodzenie tego roszcze-
nia. W ocenie Rzecznika Finansowego stosowanie przez bank takich postanowień w aneksach 
przyznających tzw. „wakacje kredytowe” było rażąco nieuczciwe albowiem pod pozorem pomocy 
udzielanej osobie, która np. straciła pracę wskutek COVID-19, oferowano produkt mogący zna-
cząco pogorszyć szanse klienta na dochodzenie swoich praw. 

V. Ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytowej 
jako odpowiedź na nieprawidłowe praktyki kredytodawców  

i forma pomocy dla konsumentów dotkniętych skutkami  
pandemii COVID-19

Działania pomocowe deklarowane i podjęte przez banki na rzecz konsumentów były częścio-
wo pozorowanymi (w zakresie reakcji na potrzeby konsumentów dotkniętych skutkami pandemii), 
a częściowo jedynie technicznymi (jeśli chodzi o kierunek podjętych przez banki działań). Sama 
instytucja tzw. „wakacji kredytowych”30 (Urban-Theocharakis, 2020; Wilkowicz, 2020) nie jest je-
dynie stworzona i stosowana z związku z pandemią, choć wówczas się upowszechniła. Instytucje 
finansowe, zwłaszcza banki, podjęły działania pomocowe wobec konsumentów dotyczące spłaty 
zaciągniętych kredytów (w ramach propozycji skorzystania z tzw. „umownych wakacji kredyto-
wych”). Proponowane przez banki zawieszenie spłaty rat kredytowych nie stanowiło novum, gdyż 
najczęściej wprost wynikało z zawartych z konsumentami jeszcze przed wybuchem pandemii umów 
kredytowych i co najważniejsze była to usługa płatna. Nie rozwiązywało ono problemu trudności 
w realizacji spłaty rat kredytu, lecz jedynie odsuwało go w czasie, spiętrzając jednocześnie jego 
skutki finansowe dla konsumentów. Przerwa w spłacie kredytu, niwelowana przez sumaryczny 
wzrost obciążeń, następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu „wakacji kredytowych”, ofe-
rowana w sposób komercyjny przez banki w tym zakresie nie stanowiła rzeczywistej pomocy dla 
kredytobiorców, ale wręcz pogłębiała ich problemy finansowe, wywołane epidemią COVID-19. Przy 
czym kumulacja zobowiązań kredytowych dla części konsumentów dotkniętych skutkami pandemii 
mogła być bardzo dotkliwa, szczególności że już przejście pierwszej fali pandemii uwidoczniło 
nierówne rozłożenie ciężaru finansowego pandemii koronawirusa COVID-19 w społeczeństwie.

W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
w 2020 r. zostały przyjęte regulacje prawne, które miały także wpływ na konsumenckie stosunki 
kredytowe i miały charakter tymczasowy i szczególny. Pierwszą ustawą wprowadzającą szczególne 
rozwiązania w związku z epidemią COVID-19 jest ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

29 Posługiwanie się przez banki wzorcami umownymi ma pozytywny wpływ na szybkość i wygodę zawierania umów po stronie zarówno banku, jak 
i konsumenta. Niemniej stwarzają zagrożenia dla naruszania interesów konsumentów przez narzucanie im niedozwolonych i krzywdzących klauzul 
umownych (klauzul abuzywnych), a skutki ich stosowania w umowach o usługi finansowe są wyjątkowo dotkliwe dla konsumentów. Są nimi postanowie-
nia jednostronnie narzucone (na które konsument nie miał wpływu, które nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie), kształtujące prawa i obowiązki 
konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające jego interesy (jakiekolwiek, nie tylko ekonomiczne). Szerzej na temat 
charakterystyki ten niedozwolonej praktyki konsumenckiej patrz: Rutkowska-Tomaszewska, 2020a.
30 Jest to uprawnienie (umowne lub ustawowe) kredytobiorcy pozwalające na możliwość odroczenia (zawieszenia) płatności rat kapitałowo-odsetkowych. 
Początkowo był on uzależniony od woli kredytodawcy (banku) w ramach tzw. „umownych (komercyjnych) wakacji kredytowych”. Zawieszeniu może podlegać: 
cała rata, rata kapitałowa albo rata odsetkowa, a okres zawieszenia wynosił nawet do 6 miesięcy, w zależności od przyjętych w danym banku regulacji.



112112 Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Artur Zwaliński            Umowne i ustawowe rozwiązania dotyczące „wakacji kredytowych”...

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 7(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.10.7

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych31, która była wielokrotnie 
nowelizowana w drodze kolejnych ustaw określanych mianem kolejnych tarczy antykryzysowych. 
W zakresie instrumentów wsparcia kredytobiorców konsumentów znaczenie miała Tarcza 1.032, 
która wprowadziła obniżone maksymalne koszty kredytów konsumenckich (Czech, 2020)33 (któ-
re nie będą przedmiotem dalszej analizy) oraz Tarcza 4.034, wprowadzająca „ustawowe wakacje 
kredytowe” dla konsumentów (Białek, 2020; Urban-Theocharakis, 2020; Wilkowicz, 2020).

Przepisy regulujące tzw. „ustawowe wakacje kredytowe” dla konsumentów wprowadził art. 77 
pkt 57 Tarczy 4.035, która znowelizowała ustawę COVID-19 i weszła w życie 24 czerwca 2020 roku. 

Uprawnienie do skorzystania z „ustawowych wakacji kredytowych” (art. 31fa ust. 2 ustawy 
COVID-19) przysługuje kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne głów-
ne źródło dochodu. 

Okres zawieszenia wykonywania umowy w ramach „ustawowych wakacji kredytowych” (mak-
symalnie do 3 miesięcy) nie jest traktowany jako okres kredytowania. On sam, jak i wszystkie 
terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegają przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawie-
szenie wykonywania umowy, w przeciwieństwie do zasad „komercyjnych wakacji kredytowych” 
oferowanych przez banki. 

Uruchomienie „ustawowych wakacji kredytowych” następuje na wniosek kredytobiorcy 
złożony na trwałym nośniku (np. pisemnie, mailowo czy przez bankowość elektroniczną, jeżeli 
taką funkcjonalność posiada) a kredytodawca jest nim związany36. Kredytodawca w terminie 
14 dni od doręczenia mu wniosku zobowiązany jest przekazać kredytobiorcy, również na trwa-
łym nośniku, potwierdzenie jego otrzymania oraz poinformować o wysokości opłat z tytułu umów 
ubezpieczenia. Niespełnienie przez kredytodawcę wydania takiego potwierdzenia nie wpływa na 
rozpoczęcie biegu samego zawieszenia wykonania umowy. Kredytobiorca nie ma narzuconych 
terminów, w których może skorzystać z uprawnienia do zawieszenia wykonywania umowy kredy-
towej lub w których  powinien złożyć wniosek o zawieszenie wykonania umowy (art. 31fa ustawy  
o COVID-19). 

Koszty podlegające zawieszeniu naliczania w trakcie korzystania przez konsumenta z tego 
uprawnienia nie obejmują jednak opłat związanych z umowami ubezpieczenia, odnoszącymi 
się do umów kredytowych, których wykonywanie zostaje zawieszone (art. 31fa ust. 8 ustawy 
o COVID-19). Takie wyłączenie związane jest z koniecznością zachowania ciągłości ochrony 
ubezpieczeniowej, która zapewnia ochronę m.in. w przypadkach utraty pracy lub w związku ze 
śmiercią kredytobiorcy.

31 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 Nr 1842, t.j.); dalej: ustawa COVID-19.
32 Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 Nr 568).
33 Zob. art. 8d, 8e i 8f ustawy COVID-19. 
34 Ustawa z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086); 
dalej: Tarcza 4.0.
35 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 
oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 1086, ze zm.).
36 Uzasadnienie do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsię-
biorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, str. 74.
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Składając wniosek o „ustawowe wakacje kredytowe”, zobowiązany jest on m.in. do złożenia 
stosownego oświadczenia (nie dotyczyło ono jedynie osób zatrudnionych na umowę o pracę)37, 
pod rygorem odpowiedzialności karnej.  

Miało to na celu ograniczenie możliwości utrudniania konsumentom skorzystania z rozwiąza-
nia poprzez nakładanie przez kredytodawców ograniczeń proceduralnych lub nakładanie trudnych 
do spełnienia przez konsumentów wymogów. 

Rynkowa oferta „umownych wakacji kredytowych” w wielu sytuacjach nie spełniała swojego 
zadania38, stanowiąc częściowe i niewystarczające rozwiązanie, a zastrzeżenia Prezesa UOKIK 
budził także sposób jej realizacji, dlatego podjęto odpowiednie działania legislacyjne. W toku prac 
nad projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na za-
pewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw z udziałem Prezesa UOKiK podjęto inicjatywę ustawodawczą39 dotyczącą 
stworzenia „ustawowych wakacji kredytowych” (zawieszenia wykonywania umowy kredytowej) dla 
konsumentów dotkniętych bezpośrednio skutkami pandemii koronawirusa COVID-19. Głównym 
jej celem było, by skorzystanie z tego uprawnienia nie wiązało się dla konsumentów dotkniętych 
skutkami epidemii ze wzrostem obciążeń związanych z obsługą kredytu po ustaniu okresu za-
wieszenia umowy kredytowej. Mając na uwadze wskazane okoliczności, Minister Rozwoju wraz 
z Prezesem UOKiK w toku prac nad projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutka-
mi COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw40 (Druk – UD84) wystąpili z taką inicjatywą.

Istotą ustawowej regulacji „wakacji kredytowych” (zawieszenia wykonania umowy) było za-
wieszenie obowiązku dokonywania spłaty kredytu, do których kredytobiorca zobowiązany jest 
na podstawie zawartej umowy. Instytucja ta dotyczy zawieszenia spłaty raty tak kapitałowej, jak 
i odsetkowej, w czasie którego kredytodawca nie może również pobierać żadnych innych opłat, 
z wyjątkiem świadczeń pieniężnych, które wynikają z posiadanych przez kredytobiorcę ubezpie-
czeń powiązanych z umową kredytu41, ze względu na konieczność zachowania ciągłości ochrony 
ubezpieczeniowej. 

Ratio legis przyjętych rozwiązań było to, by uprawnienie do skorzystania z ustawowego zawie-
szenia spłaty kredytu przysługiwało kredytobiorcy z mocy ustawy – ze skutkiem ex lege z chwilą 
doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Jest to więc możliwie prosta 
konstrukcja instytucji zawieszenia wykonywania umowy kredytowej, której cechą miała być trans-
parentność dla kredytobiorców i kredytodawców. Obejmuje ona wszystkie produkty kredytowe 
istotne z punktu widzenia konsumentów. Zastosowanie jednolitych kryteriów miało w zamyśle 

37 Gdy stroną umowy, jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia określonego warunku wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła 
dochodu przez jednego z nich.
38 Uzasadnienie do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przed-
siębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, str. 76–77. Pozyskano z: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.
xsp/WDU20200001086/T/D20201086L.pdf
39 Komunikat z 20 maja 2020 – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnie-
nie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa). Tarcza 
antykryzysowa – wakacje kredytowe i ochrona przed wrogimi przejęciami https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16423.
40 Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Druk sejmowy nr 382 i 382A.
41 Uzasadnienie do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsię-
biorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, str. 73.
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ustawodawcy pozwolić na szybkie rozpatrzenie wniosku przy jednoczesnej zachowanej elastycz-
nej możliwości wyboru przez konsumenta okresu zawieszenia. 

Warto zaznaczyć, że ustawowe regulacje dotyczące „wakacji kredytowych” zostały przy-
jęte nie tylko w Polsce, lecz także w Austrii,42 we Włoszech (Fiorentini, 2020), na Węgrzech43 
i w Niemczech (Giessen, 2020). Przegląd zagranicznych rozwiązań w tym obszarze w wybranych 
krajach został przeprowadzony na zlecenie Rzecznika Finansowego i miały one stanowić punkt 
odniesienia dla toczącego się procesu przygotowywania polskich rozwiązań w tym zakresie.

W myśl art. 31fa ustawy o COVID-19, zakres przedmiotowy tzw. „ustawowych wakacji kre-
dytowych” odnosi się do kredytobiorców, którzy są stronami następujących konsumenckich44 
umów kredytowych:
1) umowy o kredyt konsumencki45 w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie kon-

sumenckim46 albo
2) umowy o kredyt hipoteczny47 w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipo-

tecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami48, albo 
3) umowy o kredyt49 w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe50, 

jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 k.c.51. 
W praktyce zakresem tej regulacji objęte zostały także produkty kredytowe waloryzowane 

do waluty obcej (np. CHF).
Taki zakres przedmiotowy zastosowania „ustawowych wakacji kredytowych” miał umożliwić 

skorzystanie z tego uprawnienia najczęściej tym konsumentom, których umowy kredytowe zostały 
zawarte przed 13 marca 2020 r., a zakończenie okresu kredytowania przypadać ma po upływie 

42 Memorandum na temat przyjętych w Austrii rozwiązań prawnych ingerujących w stosunki kredytodawców z kredytobiorcami w celu ochrony kredy-
tobiorców, w związku z pandemią COVID-19. Analiza art. 37 § 2 ustawy 4. COVID-19-Gesetz z dnia 4 kwietnia 2020 r. Pozyskano z: https://rf.gov.pl/
wp-content/uploads/2020/05/Analiza_wakacje_kredytowe_Austria.pdf.
43 Payment moratorium in Hungary Measures to mitigate the impact of a coronavirus pandemic on the national economy. Pozyskano z: https://rf.gov.
pl/wp-content/uploads/2020/05/Wakacje_kredytowe_W%C4%99gry_maj2019.pdf
44 Chodzi o wskazane w tym przepisie umowy kredytowe, które zawarł z kredytodawcą kredytobiorcą, który jest konsumentem, w rozumieniu kodekso-
wej definicji. Jest nim, w myśl art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1740 ze zm.) osoba fizyczna dokonująca 
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Choć definicja ta została stworzona na 
potrzeby obrotu konsumenckiego i ustalenia zakresu zastosowania prawa konsumenckiego wywołuje wciąż wiele kontrowersji wobec wielu stanów 
faktycznych funkcjonujących w praktyce obrotu gospodarczego. Jest także przyczyną problemów praktycznych związanych z zastosowaniem regulacji 
ochronnych wynikających z przepisów prawa konsumenckiego, z przesłankami uznania osoby fizycznej za konsumenta oraz kryteriami obiektywnymi 
i subiektywnymi ustalenia związku dokonanej czynności prawnej z działalnością gospodarczą (szerzej: Chojecka i Nowak, 2016). 
45 Zgodnie z definicją legalną (art. 3 ust. 1 ukk), kredyt konsumencki jest kredytem w sensie ekonomicznym, niezależnie od jego formy prawnej, udzie-
lanym przez kredytodawcę konsumentom w wysokości nie większej niż 255 550 zł (albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska), 
który w zakresie swojej działalności udziela on lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. W szczególności umowa o kredyt konsumencki jest: 
umowa pożyczki, umowa o kredyt w rozumieniu art. 69 pb, umowa o kredyt odnawialny, umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świad-
czenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia, umo-
wę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego 
świadczenia (art. 3 ust. 2 u.k.k.).
46 Ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1083); dalej: ukk.
47 Jest to umowa, w ramach której, kredytodawca (bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa) udziela konsumentowi kredytu (lub daje 
mu przyrzeczenie jego udzielenia) zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub przeznaczonego na 
sfinansowanie konsumenckich potrzeb mieszkaniowych, czyli niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego 
nabycia lub utrzymania: prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy 
lub przebudowy, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części; udziału we współwłasności 
budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej. W szczególności jest nią: 
umowa pożyczki, umowa kredytu (w myśl art. 69 ust. 1 p.b.), umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, umowa 
o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świad-
czenia, umowa o kredyt odnawialny.
48 Ustawa z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1027). 
49 Jest to umowa, na podstawie której bank „zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pie-
niężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty 
wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”.
50 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1896); dalej: pb.
51 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1740 ze zm.).
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6 miesięcy od tej daty, przy czym oba warunki muszą być spełnione łącznie. Miało to na celu skie-
rowanie tych ustawowych rozwiązań do stron umów kredytowych o długim okresie spłaty, zawiera-
nych przed okresem pandemii. W szczególności wskazane rozwiązania odnosiły się do kredytów 
konsumenckich o dłuższym okresie spłaty, jak również do kredytów hipotecznych (odnoszących 
się do walut zarówno polskiej, jak i obcych) – czyli kredytów stanowiących najważniejsze zobo-
wiązania gospodarstw domowych w skali ważności spłaty. Z danych Biura Informacji Kredytowej 
za rok 202052 wynika, że udział nowych kredytów przeterminowanych (powyżej 90 dni)53 dla 
kredytów mieszkaniowych wynosił 0,5%, jednocześnie dla kredytów gotówkowych taki wskaźnik 
wynosił 3,9%. Są one zatem najbardziej sumiennie spłacane przez kredytobiorców.

Jeśli kredytobiorca posiada kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty walory-
zowane do CHF lub dwa kredyty konsumenckie) u danego kredytodawcy, przepisy ograniczają 
możliwość skorzystania z uprawnienia do zawieszenia umowy, tylko w stosunku do jednego z nich, 
wedle wyboru kredytobiorcy (art. 31fa ust. 3 ustawy o COVID-19). Nie ma natomiast przeszkód, 
skorzystania ze wskazanego rozwiązania – jeśli umowy kredytowe danego rodzaju zawarte zo-
stały z różnymi kredytodawcami.

Jeśli idzie o zakres podmiotowy uprawnienia do skorzystania z „ustawowych wakacji kre-
dytowych” został określony w art. 31fa ust. 2 ustawy o COVID-19, wedle którego przysługuje 
ono kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. 
W przypadku, gdy stroną umowy jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia określone-
go warunku wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich. 
Dlatego, składając odpowiedni wniosek, kredytobiorca dołącza oświadczenie, że po dniu 13 mar-
ca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. Takie brzmienie przepisu miało na celu 
zaadresowanie pomocy polegającej na zawieszeniu wykonywania umów kredytowych jedynie 
do konsumentów bezpośrednio dotkniętych skutkami pandemii w postaci utraty pracy lub innego 
głównego źródła dochodów. Chodziło również o uniknięcie tego ograniczenia jedynie w stosunku 
do osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, dysponentem uprawnienia do zawieszenia 
wykonania umowy jest wyłącznie kredytobiorca. Fakt ten materializuje się zarówno w aspekcie 
wprowadzanej autonomii kredytobiorcy, co do decyzji o skorzystaniu z uprawnienia, jak i okresu 
tego zawieszenia (w granicach do 3 miesięcy), a kredytodawca jest związany jego decyzją54. 
Takie rozwiązanie miało na celu ograniczenie możliwości utrudniania konsumentom skorzysta-
nia z „ustawowych wakacji kredytowych” poprzez nakładanie przez kredytodawców ograniczeń 
proceduralnych lub nakładanie trudnych do spełnienia przez konsumentów wymogów. 

Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy wynosi 3 miesiące (art. 31fa ust. 7 ustawy 
o COVID-19) i nie jest on traktowany jako okres kredytowania, dlatego on sam, jak i wszystkie 
terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegają stosownemu przedłużeniu o czas zawieszenia 
wykonywania umowy. Jest to rozwiązanie jednolite dla każdego kredytobiorcy uprawnionego do 
skorzystania z „ustawowych wakacji kredytowych” niezależnie od treści umowy kredytowej czy 

52 BIK – podsumowanie 2020 r. na rynku kredytowo-pożyczkowym i perspektywy na rok 2021. Pozyskano z: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/638051/
bik-podsumowanie-2020-r-na-rynku-kredytowo-pozyczkowym-i-perspektywy-na-rok-2021.
53 BIK Indeks Jakości, pokazuje udział nowych defaultów (kredytów przeterminowanych powyżej 90 dni) w portfelach kredytów klientów indywidualnych.
54 Uzasadnienie do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsię-
biorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, str. 74.
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kredytodawcy, z którym taka umowa została zawarta. Jest to niejako odpowiedź na różne rozwią-
zania stosowane przez kredytodawców w odniesieniu do zawieszenia opłacania rat oferowanych 
na zasadach komercyjnych przez banki, które to zasady były często niejasne dla konsumentów.

„Ustawowe wakacje kredytowe” mają w zamyśle ustawodawcy obowiązywać do końca obowią-
zywania ustawy COVID-19 wprowadzającej to uprawnienie kredytobiorcy-konsumenta. Nie zawiera 
ona bowiem przepisów skracających bądź ograniczających obowiązywanie przepisów 31fa–fc. 

Z „ustawowych wakacji kredytowych” może skorzystać także kredytobiorca, któremu bank na 
zasadach komercyjnych odroczył spłatę rat. W myśl art. 31fc ust. 1 ustawy COVID-19, w chwili 
doręczenia kredytodawcy wniosku o „ustawowe wakacje kredytowe”, termin „komercyjnych wa-
kacji kredytowych”, udzielonych wcześniej przez kredytodawcę, ulega skróceniu z mocy prawa. 
W takiej sytuacji konsekwencją złożenia wniosku o „ustawowe wakacje kredytowe” jest skrócenie 
terminu obowiązywania „komercyjnych wakacji kredytowych” i automatyczne przejście na usta-
wowe zawieszenie wykonania umowy. 

Skorzystanie przez kredytobiorcę z tzw. „umownych (nieustawowych) wakacji kredytowych” 
nie ogranicza zatem jego uprawnienia do ustawowego zawieszenia wykonywania umowy (zgodnie 
z art. 31fa ustawy o COVID-19). W takiej sytuacji konsekwencją złożenia wniosku o „ustawowe 
wakacje kredytowe” jest skrócenie terminu obowiązywania „komercyjnych wakacji kredytowych” 
i automatyczne przejście na ustawowe zawieszenie wykonania umowy. 

Przepisy regulujące „ustawowe wakacje kredytowe” dla konsumentów związane z pandemią 
COVID-19 weszły w życie 24 czerwca 2020 r., a już w sierpniu do UOKiK i Rzecznika Finansowego55 
docierały sygnały wskazujące na nieprawidłowości związane z ich właściwym stosowaniem przez 
kredytodawców, które powodowały konieczność podjęcia stosownych działań56.

Wynikało z nich, że konsumenci zwracający się do banku z prośbą o udzielenie „ustawowych 
wakacji kredytowych”, nawet jeśli spełniają warunki, nie zawsze otrzymywali, zgodnie z przepi-
sami ustawy o COVID-19, możliwość skorzystania z tego ustawowego uprawnienia oraz pełną  
o nim informację. 

W wielu przypadkach konsumenci otrzymywali w bankach wyłącznie ofertę skorzystania 
z bankowego, kosztownego memorandum kredytowego – miało to miejsce także wówczas, gdy 
zwracali się o darmowe „ustawowe wakacje kredytowe” i spełniali ustawowe kryteria do ich udzie-
lenia57. Były również przykłady, jak wynikało z informacji widniejących na stronach internetowych 
jednego z banków, wymania od konsumentów wnioskujących o udzielenie tzw. „ustawowych 
wakacji kredytowych” osobistego stawienia się w placówce banku, podczas gdy w odniesieniu 
do tzw. „komercyjnych wakacji kredytowych” konsumenci mogli wnioskować o ich udzielenie rów-
nież zdalnie (np. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej banku). Inne 
sygnały wskazywała m.in. na wydłużone terminy rozpatrywania wniosków konsumentów bądź 
nieprawidłowe informowania o braku dostępności lub nie oferowaniu przez bank „ustawowych 
wakacji kredytowych”.

55 „Wakacje kredytowe” – podsumowanie problematyki i działań podjętych przez Rzecznika Finansowego. Pozyskano z: https://rf.gov.pl/
wakacje-kredytowe-podsumowanie-problematyki-i-dzialan-podjetych-przez-rzecznika-finansowego/.
56 Postępowanie o sygnaturze DAR-2.401.2.2020 Ustawowe wakacje kredytowe – UOKiK sprawdza banki. Komunikat z 11 sierpnia 2020. Pozyskano 
z: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16667.
57 Ibidem.
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W reakcji na nie, Prezes UOKIK na początku sierpnia 2020 r. wszczął postępowanie wy-
jaśniające w sprawie badania rynku58, które miało na celu sprawdzenie czy banki przestrzegają 
przepisów art. 31fa ustawy o COVID-19 w zakresie przysługującego konsumentom prawa do tzw. 
„ustawowych wakacji kredytowych”. 

Ponadto UOKiK skierował do banków pięć kolejnych zapytań w trybie art. 49a uokik w celu 
zweryfikowania informacji pozyskanych ze skarg konsumenckich w zakresie nieprawidłowości 
w informowaniu przez banki o warunkach i kryteriach udzielenia oraz o możliwym naruszeniu 
zbiorowych interesów konsumentów przy udzielaniu tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”. 
Postępowanie wyjaśniające w sprawie stosowania tzw. „ustawowych wakacji kredytowych” skut-
kowało zmianami praktyk banków, m.in.: w zakresie rozpatrywania wniosków o ustawowe zawie-
szenie wykonywania umów kredytu. Banki co do zasady przyjęły możliwość wnioskowania o to 
rozwiązanie poprzez kanały zdalnej komunikacji, tj. za pośrednictwem systemów bankowości 
internetowej lub z wykorzystaniem formularzy kontaktowych. Uległ również skróceniu czas roz-
patrywania wniosków konsumentów i co do zasady mieści się on w terminie 14 dni wynikających 
z ustawy. Jeśli chodzi o inne naruszenia wskazywane w sygnałach, miały one w większości cha-
rakter incydentalny. Natomiast stwierdzone naruszenia w kwestii udzielania informacji i odmów 
udzielenia „ustawowych wakacji kredytowych” miały co do zasady charakter krótkotrwały i wy-
nikały z niedostosowania procedur banków do nowych przepisów ze względu na krótkie vacatio 
legis wprowadzanych zmian. Po wprowadzeniu stosownych procedur, co miało miejsce najpóźniej 
w okresie 2 tygodni nastąpiła poprawa.

VI. Podsumowanie i wnioski
Obserwacja dotychczasowych praktyk rynkowych instytucji świadczących usługi konsumentom 

na rynku finansowym w sytuacjach wyjątkowych, w tym kryzysowych (także po kryzysie na rynku 
finansowym 2007–2009), pozwala na stwierdzenie, że sprzyjają one dużej skali nadużyć intere-
sów konsumentów, a przynajmniej stanowią poważne ryzyko ich wystąpienia. Taki charakter miały 
także oferowane przez kredytodawców warunki „komercyjnych wakacji kredytowych” w sytuacji 
obecnej pandemii COVID-19, jak i nieprawidłowości związane z właściwym wdrożeniem prze-
pisów regulujących „ustawowe wakacje kredytowe” i tym samym z realizacją przez konsumenta 
kredytobiorcy przyznanego szczególnego uprawnienia do zawieszenia wykonania umowy jako 
instytucji prawa konsumenckiego w szczególnej sytuacji, jaką jest pandemia COVID-19.

W opracowaniu zaprezentowano ocenę tzw. „wakacji kredytowych” oferowanych konsumentom 
przez kredytodawców na zasadach komercyjnych w ramach kształtowania regulacji umownych 
i swobody umów, a także ustawowych. 

Wprawdzie interwencje UOKIK w związku z nieprawidłowymi praktykami rynkowymi odno-
szącymi się do „umownych wakacji kredytowych” przyczyniły się do ich zmiany, ostatecznie jed-
nak zaowocowały koniecznością interwencji ustawodawcy i wprowadzeniem tzw. „ustawowych 
wakacji kredytowych”. 

Niezależnie od prawnej oceny jakości niektórych rozwiązań dotyczących regulacji „ustawo-
wych wakacji kredytowych” (budzących wprawdzie wątpliwości (zob. m.in. ZBP, 2020b), co jednak 

58 Postępowanie o sygnaturze DAR-2.401.2.2020. Ustawowe wakacje kredytowe – UOKiK sprawdza banki. Komunikat z 11 sierpnia 2020. Pozyskano 
z: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16667.



118118 Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Artur Zwaliński            Umowne i ustawowe rozwiązania dotyczące „wakacji kredytowych”...

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 7(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.10.7

nie było celem tego opracowania), niewątpliwie podejmowane w tym obszarze, przez publiczne 
organy sprawujące nadzór nad praktykami rynkowymi w różnych wymiarach, działania ukazują 
jak istotnym dla praktyki rynkowej jest jednolite, konsekwentne, jednoznaczne oraz stanowcze 
podejmowanie działań i zajmowanie stanowiska wobec podmiotów rynku finansowego. Dodatkowo 
niewątpliwie świadczą o konieczności współpracy, nie zaś rywalizacji i konkurowaniu między 
sobą kompetentnych organów sprawujących nadzór nad działalnością instytucji finansowych, by 
zapewnić właściwą ochronę konsumentom oraz prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego 
(Rutkowska-Tomaszewska, 2019). 

Rynek ten musi być poddany „silnemu”, a przez to skutecznemu nadzorowi publicznemu 
(obejmującemu nadzór nad instytucjami finansowymi, jak również nad ich praktykami rynkowymi), 
wspomaganemu także przez skuteczny system kontroli wewnętrznej i compliance, obejmujący 
także relacje umowne z klientami i praktyki rynkowe stosowane w tym zakresie (Rutkowska- 
-Tomaszewska, 2020a).

Zaprezentowane praktyki kredytodawców odnoszące się do instytucji zawieszenia spłaty 
kredytu (rat kapitałowych, odsetkowych lub kapitałowo-odsetkowych) w związku z pandemią 
COVID-19, zarówno tzw. umownych, jak i „ustawowych wakacji kredytowych”, a także podejmo-
wane działania pokazują jak niezwykle istotny jest bieżący nadzór nad praktykami rynkowymi 
na rynku usług finansowych (Rutkowska-Tomaszewska i Choptiany, 2020). Świadczą również 
o tym, jak dotkliwe w skutkach dla konsumentów są jakiekolwiek nadużycia instytucji finansowych, 
zwłaszcza wykorzystujące trudną i niejednokrotnie przymusową i słabszą ich pozycję w relacji 
z profesjonalistą. Skuteczne eliminowanie niedozwolonych klauzul umownych z umów konsu-
menckich, także w zakresie odnoszącym się do postanowień przewidujących „umowne wakacje 
kredytowe” w jakiejkolwiek postaci, jest problemem niezwykle istotnym – nie tylko w kontekście 
prawnym (rzeczywistego zastosowania przewidzianej za ich stosowanie sankcji nie związania 
nimi konsumenta), lecz także społecznym i etycznym. Uwypukla on dodatkowo problem natury 
ogólnej, jakimi są właściwe stosowanie prawa ochrony konsumenta w Polsce czy reagowanie 
na pojawiające się na rynku różne formy nadużyć wobec konsumentów, w tym polegające na 
eliminowaniu skutków stosowania nieuczciwych, krzywdzących i wykorzystujących przewagę 
kontraktową profesjonalisty warunków umów (Rutkowska-Tomaszewska, 2020b). 

Wreszcie ujawnia także potrzebę podejmowania niespóźnionych, uprzedzających, konsekwen-
tnych i transparentnych działań oraz stanowisk organów sprawujących w różnych wymiarach nadzór 
nad podmiotami rynku finansowego. Prezentuje też, jak przyczyniać się to może do kształtowania 
dobrych praktyk tychże podmiotów i budowania dyscypliny rynkowej, z uwagi na dużą skłonność 
tego rynku do nadużyć wobec konsumentów i tym samym zagrożeń ich interesów. Konieczna jest 
efektywna współpraca, także w formach sformalizowanych i zinstytucjonalizowanych (Rutkowska-
-Tomaszewska, 2019), organów sprawujących nadzór w jakimkolwiek zakresie (podmiotowym 
i przedmiotowym) nad praktykami rynkowymi (w wymiarze indywidulanym i zbiorowym) kredyto-
dawców na rynku kredytów konsumenckich w celu egzekwowania prawa ochrony kredytobiorcy-
-konsumenta i szerzej konsumenckiego prawa rynku finansowego (prawa ochrony konsumenta na 
rynku finansowym). Podejmowane przez ustawodawcę działania, których celem było udzielenie 
przejściowego i tymczasowego wsparcia kredytobiorcom borykającym się z problemami finanso-
wymi w regulowaniu zobowiązań kredytowych z tytułu zaciągniętych przed wybuchem pandemii 
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kredytów zasługują zasadniczo na pozytywna ocenę (Rutkowska-Tomaszewska, Stanisławska 
i Trinh, 2021). Niezależnie od prawnej oceny jakości niektórych rozwiązań dotyczących regulacji 
„ustawowych wakacji kredytowych” (budzących wprawdzie wątpliwości (ZBP, 2020b), zarówno 
w praktyce, jak i w doktrynie, były one konieczne. Inną kwestią jest czy warunki skorzystania 
z wprowadzanych instrumentów wsparcia kredytobiorców były rzeczywistą pomocą w tej sytuacji 
i czy kredytobiorcy korzystali z niej. A jeszcze inną to czy pomoc ta była w prawidłowy sposób 
udzielana i czy nie występowały w tym zakresie nieprawidłowości, które stanowiły naruszenie ich 
interesów (Rutkowska-Tomaszewska, Stanisławska i Trinh, 2021). 

Jak widać także stany wyjątkowe (jak pandemia) generują ryzyko nieprawidłowości i nadużyć 
wobec konsumentów oraz aktualizują konieczność nieprzerwanego, skutecznego i bieżącego 
nadzoru nad praktykami rynkowymi kredytodawców, by trudna, przymusowa i niezależna od niego 
pozycja kredytobiorcy-konsumenta nie była wykorzystywana przez profesjonalistę. Równie ważną 
kwestią było także zapewnienie egzekwowania przepisów szczególnych wprowadzających prawne 
instrumenty wsparcia kredytobiorców. Nade wszystko, w obliczu wciąż trwającego stanu epidemii 
COVID-19, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i nieprawidłowości, może zaistnieć 
konieczność rewizji tych instrumentów w taki sposób, by miały ono wymiar realny. 
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Streszczenie
Ze względu na wystąpienie w Polsce epidemii COVID-19 oraz konieczność wprowadzenia licznych 
obostrzeń w sferze publicznej i prywatnej została zakłócona płynność finansowa polskich konsu-
mentów, którzy nierzadko utracili źródło dochodów. Istniała zatem uzasadniona obawa, szczególnie 
polskiego rządu oraz Prezesa UOKiK, że konsumenci dla zachowania ciągłości płynności finanso-
wej będą korzystać z usług kredytodawców kredytu konsumenckiego, w szczególności instytucji 
pożyczkowych. W marcu 2020 r. ustanowiono nowe – tymczasowe limity pozaodsetkowych kosztów 
kredytu. Limity zostały ustanowione odrębnie dla kredytów o okresie spłaty nieprzekraczającym 
30 dni i okresie spłaty dłuższym niż 30 dni. Celem wprowadzenia tego szczególnego rozwiązania 
była ochrona kredytobiorców-konsumentów przed nadmiernym zadłużeniem się spowodowanym 
wystąpieniem w Polsce epidemii COVID-19. W niniejszym artykule przeprowadzono analizę 
tymczasowych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz przedstawiono 
stanowiska polskiego prawodawcy oraz branży pożyczkowej. 
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I. Wprowadzenie
Ogłoszenie stanu epidemii1 w Polsce w marcu 2020 r. oraz konieczność wprowadzenia licz-

nych ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki, sektorze usług publicznych, jak również w sferze 
prywatnej zmusiły polskiego ustawodawcę do podjęcia odpowiednich działań mających na celu 
ochronę i bezpieczeństwo szeroko rozumianych interesów konsumentów, a także pozostałych 
podmiotów funkcjonujących na rynku, szczególnie przedsiębiorców. Ze względu na występowanie 
tych okoliczności polski ustawodawca wprowadził szereg rozwiązań, które zostały zawarte w tzw. 
pakietach antykryzysowych2. Pierwszą, wprowadzającą szczególne rozwiązania w związku z epi-
demią COVID-19 była ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych3 (dalej: ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapobieganiu 
COVID-19 lub usr). Natomiast już 31 marca 2020 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw4 (dalej: ustawa nowelizująca z dnia 31 marca 2020 r.), a jednym ze szczególnych 
rozwiązań wprowadzonych na mocy tej ustawy były nowe (tymczasowe) obniżone limity pozaod-
setkowych kosztów kredytu. Limity te miały zastosowanie do wszystkich kosztów, które konsument 
ponosił w związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek. 

Obniżenie limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, odrębnie dla kredytów 
konsumenckich o okresie spłaty do 30 dni i dla kredytów o okresie spłaty dłuższym niż 30 dni, było 
propozycją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) przyjętą 
przez ustawodawcę. To szczególne rozwiązanie obniżające maksymalną wysokość pozaodset-
kowych kosztów kredytu konsumenckiego miało na celu ochronę kredytobiorców-konsumentów, 
którzy dla zachowania lub poprawienia swojej płynności finansowej w trakcie trwania epidemii 
COVID-19 zawierali umowę kredytu konsumenckiego lub pożyczki. Prezes UOKiK oraz prawo-
dawca wskazywali, że konsumenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej wywołanej 
epidemią COVID-19 będą korzystać z usług świadczonych przez instytucje pożyczkowe5, ponie-
waż zapewniają one szybką płynność w perspektywie krótkookresowej (od kilku dni do miesiąca). 
Ze względu na te właśnie okoliczności istotne było zapewnienie odpowiednich mechanizmów 
ochrony konsumentów kredytobiorców, którzy w trakcie epidemii COVID-19 zaciągnęli pożyczkę 
lub kredyty konsumenckie. Innym argumentem przemawiającym za obniżeniem limitów poza-
odsetkowych kosztów kredytów było, że w czasie epidemii COVID-19 kredyty konsumenckie 
lub pożyczki nie były oferowane na mniej korzystnych warunkach niż przed nią. Choć nie zo-
stało to wprost wskazane i jest to opinia autorki, to tymczasowe stosowanie obniżonych limitów 

1 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz.U. 2020, poz. 1845), stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia okre-
ślonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.
2 „Pakiet antykryzysowy” jest to zestaw ustaw przygotowany przez rząd. Jest to pakiet pomocowy, który ma wspomóc polskich przedsiębiorców 
zmagających się z efektami i skutkami epidemii COVID-19. Celem tego pakietu jest również ochrona państwa i obywateli przed kryzysem wywołanym 
epidemią COVID-19.
3 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 Nr 1842, t.j.).
4 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 Nr 568).
5 Instytucja pożyczkowa w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2019, poz. 1083 t.j.).
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pozaodsetkowych kosztów kredytów miało również na celu ograniczenie nieuczciwych praktyk 
rynkowych kredytodawców kredytu konsumenckiego polegających na pobieraniu dodatkowych 
opłat, jak np. „opłata covidowa”, rekompensujących im ryzyko związane udzieleniem kredytu lub 
pożyczki w czasie epidemii COVID-19. 

Obniżone limity pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego obowiązywały do 
30 czerwca 2021 r., a więc przez okres 15 miesięcy. Taki czas obowiązywania obniżonych limitów 
uzasadniony był tym, że zarówno w okresie stanu epidemii COVID-19, jak i po jej zakończeniu pol-
ska gospodarka będzie wracać i odbudowywać się do stanu sprzed epidemii COVID-19, co może 
mieć charakter średniookresowy i na ten właśnie okres powinny zostać wprowadzone nowe limity.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie tymczasowych „covidowych” limitów pozaod-
setkowych kosztów kredytu konsumenckiego jako skutecznego mechanizmu ochrony konsumen-
ta-kredytobiorcy przed nadmiernym zadłużeniem w okresie epidemii COVID-19. Przedstawiono 
również krytyczne stanowisko branży pożyczkowej wobec obniżonych limitów pozaodestkowych 
kosztów kredytu. 

II. Nowe (czasowe) limity pozaodsetkowych kosztów kredytu 
konsumenckiego i zasady ich stosowania

Już na początku rozważań dotyczących nowych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu 
trzeba wskazać, że zmniejszenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu kon-
sumenckiego to propozycja Prezesa UOKiK, która została przedstawiona 25 marca 2020 r. jako 
jedno z rozwiązań, które należy wprowadzić do tzw. pakietu antykryzysowego. Propozycja ta była 
reakcją Prezesa UOKiK na wprowadzone przez polski rząd ograniczenia w sferze gospodarczej 
i prywatnej. Zdaniem Prezesa UOKiK takie działanie polskiego rządu miało daleko idące skutki 
i mogło doprowadzić do sytuacji, w której wielu konsumentów utraci źródło swoich dochodów lub 
zostaną one znacznie ograniczone (UOKiK, 2020). Prezes UOKiK zwrócił również uwagę, że ze 
względu na te okoliczności istniała uzasadniona obawa, że konsumenci dla zachowania płynności 
finansowej będą nadmiernie się zadłużać, a skutki ich działania będą występować także w okre-
sie po zakończeniu stanu epidemii i zniesienia obostrzeń. Według Prezesa UOKiK bieżące wy-
datki i zobowiązania konsumentów miały być finansowane „szybkimi” i powszechnie dostępnymi 
pożyczkami, czyli tzw. chwilówkami oferowanymi przez instytucje pożyczkowe. Dotychczasowe 
obserwacje, jak również analizy dotyczące rynku pożyczek, pozwalają stwierdzić, że choć oferty 
typu kredytów wydają się atrakcyjne, głównie poprzez oprocentowanie, które ustalane jest na sto-
sunkowo niskim poziomie, to pozaodsetkowe koszty kredytu, zwłaszcza opłaty i prowizje, które 
musi zapłacić kredytobiorca-konsument są bardzo wysokie.

Według propozycji przedstawionej przez Prezesa UOKiK w ramach tzw. pakietu antykryzy-
sowego pozaodsetkowe koszty kredytu dla kredytów konsumenckich o okresie spłaty krótszym 
niż 30 dni nie mogły być wyższe niż 5%. Natomiast dla kredytów konsumenckich o okresie spłaty 
dłuższym niż 30 dni wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu miała wynosić maksymalnie 15% 
całkowitej kwoty kredytu i 6% za każdy rok trwania umowy kredytu, jednak nie więcej niż 21% dla 
kredytu udzielonego na rok. Dodatkowo, Prezes UOKiK zaproponował, że niezależnie od długości 
trwania umowy kredytu, poziom pozaodsetkowych kosztów kredytu nie mógł przekroczyć 45%. 
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W tabeli 1 przedstawiono zestawienie dotychczas obowiązujących limitów pozaodsetkowych 
kosztów kredytu oraz propozycję Prezesa UOKiK z uwzględnieniem okresu kredytu lub pożyczki. 

Tabela 1. Propozycja UOKiK w zakresie obniżenia pozaodsetkowych kosztów kredytu

Okres kredytu/ pożyczki
Obowiązujące regulacje –  

art. 36a ukk
Propozycja UOKiK

 7 DNI 256,00 zł  50,00 zł

30 DNI 275,00 zł 155,00 zł

90 DNI 324,00 zł 165,00 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16343&news_page=12 (14.11.2020).

Nowe (tymczasowe) limity pozaodsetkowych kosztów kredytu w wysokości zaproponowanej 
przez Prezesa UOKiK zostały przyjęte przez ustawodawcę w ustawie o szczególnych rozwiązaniach 
zapobieganiu COVID-19 na mocy ustawy nowelizującej z dnia 31 marca 2020 roku. W uzasadnie-
niu do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: uzasadnienie do ustawy z dnia 
31 marca 2020 r.) wskazano, że koniecznym jest: „zapewnienie mechanizmów, które sprawią, że 
pożyczki udzielane w trakcie/po okresie szczytu pandemii nie będą oferowane na mniej korzyst-
nych warunkach niż przed nią” (uzasadnienie do ustawy z dnia 31 marca 2020 r.). Oznaczało to, 
że dotychczasowe limity pozaodsetkowych kosztów kredytu określone w art. 36a ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim6 (dalej: ustawa o kredycie konsumenckim lub 
ukk) ustawodawca uznał za zbyt wysokie ze względu na występujący stan epidemii oraz niepewną 
sytuację ekonomiczną kraju i konsumentów. Obniżenie limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu 
miało w konsekwencji umożliwić konsumentom nabycie kredytu lub pożyczki o niższym koszcie 
ich obsługi i tym samym uchronić ich przed nadmiernymi kosztami usługi (lichwą). 

Nowe limity pozaodsetkowych kosztów kredytu zostały uregulowane w art. 8d usr. Limity te 
miały zróżnicowane wartości, a ich wielkość uzależniona była od okresu spłaty kredytu – odpo-
wiednio dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni oraz dla kredytów o okresie spłaty 
krótszym niż 30 dni, czyli tzw. chwilówek udzielanych przez instytucje pożyczkowe. 

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że przepisy dotyczące nowych limitów pozaod-
setkowych kosztów kredytu nie były stosowane do umów o kredyt konsumencki, w tym pożyczek 
zawartych przed dniem wejścia w życie tych przepisów. W świetle obowiązujących przepisów 
należało uznać, że do umów kredytu lub pożyczki zawartych przed dniem wejścia w życie art. 8d 
usr, zastosowanie miały przepisy art. 36a–36c ukk, z pewnymi jednak wyjątkami wskazanymi 
w art. 8e usr, o czym w dalszej części artykułu. 

Dla obliczenia nowych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu, podobnie jak dla limitów 
określonych w art. 36a ukk, podstawą obliczenia była całkowita kwota kredytu.

6 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2019, poz. 1083, t.j.). 
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Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów o okresie spłaty 
dłuższym niż 30 dni obliczana była według wzoru zawartego w art. 8d ust. 1 usr: 

 % %MPKK K K R
n

15 6# # ## +^ ah k,

gdzie: 
MPKK – maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, 
K – całkowita kwota kredytu,
n – okres spłaty wyrażony w dniach,
R – liczba dni w roku.

Należy zauważyć, że wzór, na podstawie którego obliczana była wysokość pozaodsetkowych 
kosztów kredytu, jest analogiczny do wzoru zawartego w art. 36a ust. 1 ukk, z tym że ustawodaw-
ca dokonał odpowiedniego obniżenia wartości procentowych. 

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów o okresie spłaty 
dłuższym niż 30 dni obliczana była poprzez dodanie do siebie dwóch wartości (iloczynów): 15% 
całkowitej kwoty kredytu (element stały dla każdej kwoty kredytu) oraz 6% całkowitej kwoty kre-
dytu, która obliczana była stosownie do długości okresu spłaty kredytu i obowiązywała dla okresu 
jednego roku (element o charakterze zmiennym uzależniony od okresu kredytowania i jest wy-
rażany w stosunku dziennym). Oznaczało to, że zgodnie z przyjętą formułą w art. 8d ust. 1 usr, 
maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu nie mogła przekroczyć 21% w skali 
12 miesięcy. 

Natomiast maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego dla 
kredytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni obliczana była według wzoru zawartego w art. 8d 
ust. 2 usr: 

%MPKK K 5## ,

gdzie:
MPKK – maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,
K – całkowita kwota kredytu.

Limit pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni 
wynosił 5% całkowitej kwoty kredytu. Przykładowo, jeżeli całkowita kwota kredytu wynosiła 1500 zł, 
a okres spłaty kredytu wynosił 25 dni, to maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów nie 
mogła przekroczyć 75 zł (1500 zł x 5% = 75 zł).

Dodatkowo, w art. 8d ust. 3 usr zastrzeżono, że pozaodsetkowe koszty kredytu konsumen-
ckiego nie mogły być wyższe od 45% całkowitej kwoty kredytu. Ustanowiony limit miał zastoso-
wanie w szczególności dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni (Czech, 2020, s. 86). 

Natomiast stosownie do art. 8d ust. 4 usr pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego 
wynikające z umowy o kredyt konsumencki nie należały się kredytodawcy w części przekracza-
jącej maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu obliczone w sposób określony w art. 8d ust. 1 
lub 2 lub 45% całkowitej kwoty kredytu.
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III. Ograniczenie kosztów kolejnych kredytów konsumenckich
W przepisie art. 8e usr, zostały wprowadzone szczególne zasady dotyczące udzielenia przez 

kredytodawcę lub podmiot z nim powiązany7 kolejnych kredytów w okresie 120 dni od dnia wy-
płaty pierwszego z kredytów konsumentowi, który nie dokonał pełnej spłaty kredytu. Rozwiązanie 
przyjęte w tym przepisie miało na celu ochronę kredytobiorców konsumentów, którzy w czasie 
pandemii oraz w okresie po jej szczycie, zawierali kolejną umowę kredytu konsumenckiego lub 
pożyczki z tym samym kredytodawcą. Przyjęte rozwiązanie było analogiczne do zasad określo-
nych w art. 36c ukk, z pewnym jednak wyjątkiem. Mianowicie ustawodawca zastrzegł, że przepis 
ten dotyczył także podmiotu powiązanego z pierwotnym kredytodawcą. W aktualnym brzmieniu 
przepis art. 36c ukk ma zastosowanie wyłącznie do kredytodawców kredytu konsumenckiego 
w rozumieniu art. 5 pkt 2 ukk.

Rozwiązanie przyjęte w art. 8e usr ograniczało koszty kolejnych kredytów konsumenckich 
i miało na celu przeciwdziałanie obchodzeniu przez kredytodawców przepisu art. 8d ust. 1–4 usr, 
który określał maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu w okresie od dnia 8 mar-
ca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Stosownie do art. 8e usr, jeżeli kredytodawca lub podmiot z nim powiązany, udzielał konsumen-
towi kolejnych kredytów w okresie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego z kredytów, a konsument 
nie dokonał pełnej spłaty kredytu, to całkowitą kwotę kredytu dla celów ustalenia maksymalnej 
wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w art. 8d, stanowiła kwota pierw-
szego z kredytów, a pozaodsetkowe koszty kredytu obejmowały sumę pozaodsetkowych kosztów 
wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie.

IV. Naruszenie przepisów dotyczących nowych limitów 
pozaodsetkowych kosztów kredytu

W ustawie o szczególnych rozwiązaniach zapobieganiu COVID-19 ustawodawca nie ure-
gulował kwestii związanych z niestosowaniem przez kredytodawców limitów pozaodsetkowych 
kosztów kredytu w okresie obowiązywania art. 8d i 8e usr.

W przypadku naruszenia przez kredytodawców art. 8d i 8e usr przepisy ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach zapobieganiu COVID-19 nie odwoływały się w tym zakresie do rozwiązania zawar-
tego w art. 45 ukk, który normuje sankcję kredytu darmowego (zob. szerzej: Dumkiewicz, 2018; 
Grochowski, 2019; Rutkowska-Tomaszewska, 2014, s. 189–190). Wobec tego, jeżeli kredytodaw-
ca w okresie obowiązywania nowych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu zawierał umowę 
kredytu konsumenckiego lub umowę pożyczki i nie stosował limitów określonych w art. 8d usr, 
to konsumentowi nie przysługiwało uprawnienie do zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów 
kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Brak odpowiedniej 
regulacji w tym zakresie niewątpliwie należy ocenić negatywnie, gdyż w sytuacji niestosowania 
przez kredytodawców limitów określonych w art. 8d i 8e usr, konsument pozbawiony był ochrony 
wynikającej z art. 45 ukk i narażony na dalsze ponoszenie kosztów wynikających z treści umowy. 

7 Podmiot powiązany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone między-
narodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z 29.11.2008, 
str. 1, z późn. zm.).
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Należy jednak wskazać, że w okresie obowiązywania obniżonych limitów pozaodsetkowych 
kosztów kredytu oraz w okresie po nim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) 
badał czy kredytodawcy kredytu konsumenckiego przestrzegali przepisów wynikających z regu-
lacji covidowych w zakresie obniżonych wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu. UOKiK 
badał przypadki związane z możliwością stosowania przez nich praktyk naruszających obniżone 
wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego przez instytucje pożyczkowe. Po 
interwencji UOKiK trzy instytucje pożyczkowe zaprzestały stosowania tego typu praktyk. Wobec 
pozostałych instytucji pożyczkowych prowadzone są postępowania, które mogą skutkować na-
łożeniem kar pieniężnych przez Prezesa UOKiK. Oznacza to zatem, że naruszenie przez kre-
dytodawcę art. 8d i art. 8e usr stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów8. Kredytodawca może zatem ponieść odpowiedzialność publicznoprawną za stosowanie 
praktyki rynkowej, która była niezgodna z obowiązującymi przepisami ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach zapobieganiu COVID-19 w zakresie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych  
kosztów kredytu.

V. Okres obowiązywania obniżonych limitów  
pozaodsetkowych kosztów kredytu

Jak zostało to wcześniej wskazane, istotą obniżenia limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu 
była ochrona konsumentów kredytobiorców przed nadmiernymi kosztami kredytu. Ustanowione 
limity miały zapewnić, że pożyczki i kredyty konsumenckie nowo zaciągane w okresie epidemii 
nie będą udzielane na niekorzystnych warunkach. 

W związku z wprowadzeniem obniżonych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu na-
leżało ustanowić okres ich obowiązywania. Wyznaczenie okresu obowiązywania tych limitów 
było utrudnione ze względu na brak możliwości wskazania okresu zakończenia stanu epidemii 
COVID-19 w Polsce. W rezultacie spowodowało to wydłużanie okresu obowiązania tych limitów, 
co krytycznie zostało ocenione przez przedstawicieli branży pożyczkowej. Pierwotnie, zgodnie 
z art. 36 ust. 3 usr okres obowiązywania nowych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu wy-
nosił 365 dni i był liczony od 8 marca 2020 r., czyli od daty wejścia w życie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach zapobieganiu COVID-19 (okresu obowiązywania nowych limitów nie liczyło się od 
dnia wejście w życie przepisów ustawy nowelizującej z dnia 31 marca 2020 r.). Oznaczało to, że 
zgodnie z tą regulacją obniżone limity obowiązywać miały do 8 marca 2021 roku. Natomiast do 
umów zawartych przed dniem 8 marca 2020 r. i po 8 marca 2021 r. do obliczenia maksymalnej 
wartości pozaodsetkowych kosztów kredytu miały być stosowane przepisy ustawy o kredycie 
konsumenckim. 

Na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw9 ustanowio-
ny został nowy okres obowiązywania obniżonych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu 

8 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020, poz. 1076, t.j.)
9 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 159). 
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konsumenckiego. Zgodnie z przyjętą nową regulacją przepisy art. 8d–8f usr, określające wysokość 
limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, obowiązywały do dnia 30 czerwca 
2021 roku. Oznacza to, że dla umów pożyczki lub kredytu konsumenckiego zawartych od dnia 
1 lipca 2021 r. nie obowiązują przepisy z tarczy antykryzysowej, które mocno ograniczały poza-
odsetkowe koszty kredytów konsumenckich.

Szczególną uwagę należy zwrócić na art. 31zc ust. 1 usr, zgodnie z którym po upływie terminu 
obowiązywania obniżonych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu kredytodawca za pozostały 
okres obowiązywania umowy mógł pobierać pozaodsetkowe koszty kredytu w wysokości określonej 
art. 36a ukk. Przepis ten należało interpretować w ten sposób, że kredytodawca osobno obliczał 
maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu dla okresu do dnia 30 czerwca 2021 r. 
(włącznie) według zasad określonych w art. 8d ust. 1 i ust. 2 usr, z zachowaniem limitów zawar-
tych w art. 8d ust. 3–4 usr oraz osobno dla pozostałego okresu trwania umowy, stosując zasady 
obliczania maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu ustalone w art. 36a ust. 1–3 ukk. 
Upraszczając, jeżeli konsument zawarł umowę pożyczki lub kredytu konsumenckiego przed dniem 
1 lipca 2021 r., ale taka umowa nadal obowiązuje, to kredytodawca może podwyższyć opłaty, 
ale tylko i wyłącznie do długości pozostałego okresu kredytowania. Należy jednak wskazać, że 
kredytodawca może pobrać tylko takie opłaty, o których poinformował konsumenta kredytobiorcę, 
i które zostały zawarte w umowie pożyczki lub kredytu konsumenckiego.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 31zc ust. 2 usr okres, o którym mowa w art. 31zc ust. 1 usr, 
nie był uwzględniany przy obliczaniu maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu określo-
nych w ustawie o kredycie konsumenckim. 

Warto również dodać, że art. 8d i 8e usr nie stosowało się do umów określonych w art. 4 
ust. 1 ukk oraz w art. 4 ust. 2 pkt 2–4 i 6 ukk. Obniżone limity pozaodsetkowych kosztów kredy-
tu, podobnie jak limity określone w art. 36a ukk, nie miały zastosowania do kredytu w rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, prowadzonym przez kredytodawcę oraz do umowy 
o kartę kredytową, o ile kredytodawca był jednocześnie wydawcą karty kredytowej. 

W ustawie o szczególnych rozwiązaniach zapobieganiu COVID-19 nie została uregulowana 
kwestia związana z kosztami kredytu w przypadku odroczenia spłaty zadłużenia i stosowania 
w tym zakresie limitów pozsodsetkowych kosztów kredytu. Art. 36b ukk nie podlegał zatem wyłą-
czeniu w czasie obowiązywania art. 8d i 8e usr i należało go stosować także do umów o kredyt 
konsumencki, które zostały zawarte w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., 
jednak uwzględniając limity określone w art. 8d i 8e usr. 

VI. Obniżone limity – stan po ich wprowadzeniu  
i stanowisko branży pożyczkowej

Obniżenie limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego na okres epidemii 
COVID-19 zostało negatywnie ocenione przez branżę pożyczkową. Już w marcu 2020 r. Fundacja 
Rozwoju Rynku Finansowego10 (dalej: FRRF) uznała za: „drastyczne ograniczenie kosztów po-
zaodsetkowych” do 21% dla kredytów i pożyczek o okresie spłaty dłuższym niż 30 dni i 5% dla 
kredytów i pożyczek o okresie spłaty krótszym niż 30 dni. FRRF wskazała, że faktyczną przyczyną 

10 Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego to podmiot skupiający i reprezentujący największe instytucje pożyczkowe w Polsce, mające 60% udziału 
w rynku pożyczek pozabankowych. O celach i zasadach działania Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego zob. szerzej: FRRF, 2015.
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obniżenia limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu jest przede wszystkim ostre ograniczenie 
akcji pożyczkowej (FRRF, 2020b). W rezultacie, zgodnie ze stanowiskiem FRRF, potencjalni 
klienci-konsumenci mieli zostać pozbawieni możliwości finansowania przez legalnie działające 
instytucje pożyczkowe (FRRF, 2020b).

W lipcu 2020 r. FRRF opublikowała Raport „100 dni tarczy antykryzysowej na rynku pożyczek” 
(dalej: raport), w którym podsumowała trzymiesięczny okres obowiązywania nowych przepisów 
w zakresie limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu. Z danych przedstawionych w raporcie 
wynikało, że Polacy negatywnie oceniali regulacje, jakie zostały przyjęte w ramach tzw. pakietu 
antykryzysowego: 
• „66% – Polaków uważa, że nawet w trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej rząd nie po-

winien wprowadzać regulacji, które ograniczają możliwość pożyczania pieniędzy w legalnych 
źródłach” […];

• „6% – tylko taki odsetek wyborców Zjednoczonej Prawicy uważa, że rząd miał rację, wpro-
wadzając na czas pandemii niższy limit kosztów pozaodsetkowych” […];

• „48% – Polaków uważa, że wprowadzone zmiany są niekorzystne. Przeciwnego zdania jest 
zaledwie 11 proc. badanych” (FRRF, 2020a, s. 3).
Badanie opinii polskich konsumentów na temat wprowadzonych zmian regulacyjnych w za-

kresie limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu zostało przeprowadzone przez Instytut Badań 
Rynkowych i Społecznych na zlecenie FRRF na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków oraz 
300 osób zaciągających w ostatnich 3 miesiącach kredyt lub pożyczkę (FRRF, 2020a, s. 3). 
Ze względu na małą liczebność grupy nie należy zgodzić się z uogólnionymi opiniami Polaków 
przedstawionymi w raporcie na temat obniżonych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu. 
Dodatkowo należy zauważyć, że limity te zostały wprowadzone w związku z wystąpieniem epi-
demii COVID-19 i potrzebą zachowania płynności finansowej konsumentów, i służyły ochronie 
kredytobiorców konsumentów przed nadmiernym zadłużeniem się. Dlatego ciężko zgodzić się 
z wynikami przedstawionymi w raporcie. 

Bezzasadna również wydawała się argumentacja branży pożyczkowej reprezentowanej przez 
FRRF, że słaba kondycja sektora pożyczkowego w I i II kwartale 2020 r. to efekt zmian regula-
cyjnych, które zostały przyjęte w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapobieganiu 
COVID-19. W raporcie zawarta została informacja, że ze względu na obniżenie maksymalnej 
wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, wiele instytucji pożyczkowych nie było w stanie 
skonstruować odpowiedniej oferty produktowej, która pokryłaby koszty wynikające z prowadzonej 
akcji kredytowej (FRRF, 2020a, s. 5), co miało bezpośredni wpływ na kondycję sektora. Również 
w tym przypadku nie można było zgodzić się ze stanowiskiem branży pożyczkowej. Trzeba za-
uważyć, że sprzedaż usług przez instytucje pożyczkowe determinowana jest wieloma czynnika-
mi, jednakże najistotniejszym jest popyt na pożyczki. Konsumenci z uwagi na występujący stan 
epidemii COVID-19 i liczne obostrzenia, które nierzadko mają bezpośredni wpływ na ich sytuację 
finansową, byli po prostu zniechęceni do zaciągania kredytów lub pożyczek w tak niepewnych 
warunkach. 
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VII. Kontrowersje związane z przedłużeniem okresu obowiązywania 
obniżonych limitów pozaodsetkowych kosztów  

kredytu konsumenckiego 
Dnia 9 grudnia 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szcze-

gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
– istota zachowania obniżonych limitów (dalej: projekt ustawy). Z uwagi na przedłużający się stan 
epidemii projektodawca zaproponował zmianę art. 36 usr poprzez dodanie ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. Przepisy art. 8d–8f tracą moc z dniem 31 grudnia 2021 r.”. Oznaczało to zatem, że obniżone 
limity pozaodsetkowych kosztów kredytu zgodnie z propozycją przedstawioną w projekcie ustawy 
miały obowiązywać do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

Zachowanie obniżonego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu do dnia 31 grudnia 2021 r. 
uzasadnione było potrzebą ochrony konsumentów przed wykorzystywaniem ich słabszej pozycji 
przez instytucje pożyczkowe. Projektodawca wskazał, że dotyczyło to przede wszystkim sytuacji, 
kiedy pożyczkodawca stosowałby maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu11.

Z analizy przeprowadzonej przez projektodawcę wynikało, że wprowadzone zmiany regu-
lacyjne w marcu 2020 r. w zakresie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu: „zdecydowanie 
zniechęcają do udzielania bardzo krótkich, wysokokosztowych pożyczek, czyli tych najbliższych 
lichwie”12. Projektodawca stwierdził również, że w przypadku pożyczek o średnim okresie kredy-
towania, które udzielane były w okresie obowiązywania art. 8d i 8e usr, koszty kredytu, zwłaszcza 
te o charakterze pozaodsetkowym, były obniżone o więcej niż połowę13.

W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw- istota 
zachowania obniżonych limitów14 (dalej: uzasadnienie do rządowego projektu), projektodawca 
odniósł się do stanowiska branży pożyczkowej w sprawie ograniczenia dostępu konsumentów do 
kredytów i pożyczek i „wpychaniu” ich w szarą strefę i lombardy. Branża pożyczkowa krytycznie 
zareagowała na wprowadzoną w marcu 2020 r. redukcję kosztów kredytu, argumentując to tym, 
że część instytucji pożyczkowych zmuszona będzie wycofać się z rynku ze względu na ponoszo-
ne straty wynikające z ograniczonej możliwości czerpania zysków z pozaodsetkowych kosztów 
kredytu. Zwracając jednak uwagę na dane dotyczące sytuacji konsumentów w czasie pierwszej 
fali epidemii COVID-19 oraz w październiku 2020 r.15, projektodawca uznał, że argumenty przed-
stawiane przez branżę pożyczkową są nietrafne i nadużywane. W rzeczywistości spadek liczby 
udzielanych pożyczek nie był spowodowany wprowadzonymi zmianami regulacyjnymi w zakresie 
limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu, ale tym, że na skutek epidemii COVID-19 i jej na-
stępstw zmieniły się nastroje i preferencje konsumentów, w szczególności w zakresie oszczędzania 

11 Uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – istota zachowania ob-
niżonych limitów. Pozyskano z: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-106-20, s. 32 (12.12.2020).
12 Ibidem, s. 32.
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 33–36.
15 Ibidem, s. 34.
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i wydawania pieniędzy16. Ze względu na niepewne warunki gospodarcze i ekonomiczne konsu-
menci w coraz mniejszym stopniu wykazywali chęć nabycia kredytu lub pożyczki dla finansowania 
wydatków, także tych ważnych. 

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy zostały krytycznie ocenione przez przedstawicieli 
branży pożyczkowej. Dnia 11 grudnia 2020 r. Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Związek 
Przedsiębiorstw Finansowych17 (dalej: ZPF) oraz Polski Związek Instytucji Pożyczkowych18 jako 
instytucje reprezentujące sektor pożyczkowy zwróciły się z apelem do Prezesa Rady Ministrów 
o włączenie ich do prac nad projektem ustawy w celu: „wypracowania rozwiązań kompromiso-
wych, które zapewnią skuteczną ochronę konsumentów, a jednocześnie umożliwią instytucjom 
pożyczkowym kontynuowanie działalności” (FRRF, 2020). Przedstawiciele branży pożyczkowej 
wskazywali, że wydłużenie okresu obowiązywania obniżonego limitu kosztów pozaodsetkowych do 
dnia 31 grudnia 2021 r. było rozwiązaniem, które zagraża funkcjonowaniu sektora pożyczkowego 
w Polsce, jak również miało mieć negatywny wpływ na polską gospodarkę. W związku z tym nie 
znajdowali oni uzasadnienia dla dalszego utrzymania limitów pozaodsetkowych kosztów kredytów 
uregulowanych w art. 8d i 8e usr. 

Także 11 grudnia 2020 r. stanowisko wobec rządowej propozycji przedłużenia obowiązy-
wania obniżonego limitu kosztów pozaodsetkowych w kredycie konsumenckim przedstawił ZPF. 
Według ZPF radykalne obniżenie limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego 
miało spowodować, że udzielanie pożyczek przez instytucje pożyczkowe stanie się nierentowne, 
a przedłużenie okresu obowiązywania tych limitów o kolejne 9 miesięcy będzie oznacza likwi-
dację wielu podmiotów z sektora pożyczkowego, a jej skutki miały mieć ogromny wpływ na całą 
gospodarkę i społeczeństwo. 

ZPF podkreślił, że efektem likwidacji części instytucji pożyczkowych będzie w szczególności:
─ ograniczenie (nawet dziesiątek tysięcy) (ZPF, 2020) miejsc pracy w sektorze pożyczkowym 

i sektorach blisko powiązanych, np. pośrednictwo finansowe;
─ poniesienie strat przez inne pożyczkowego sektory gospodarki, które oferują produkty i usługi 

w modelu tzw. odroczonej płatności;
─ wzrost poziomu wykluczenia gospodarstw domowych z rynku finansowego – ZPF wskazuje, 

że ponad 2 miliony klientów obsługiwanych przez sektor pożyczkowy utraci możliwość finan-
sowania bieżących potrzeb;

─ rozwój szarej strefy i tzw. podziemia lichwiarskiego – konsumenci, którzy nie otrzymają pozy-
tywnej decyzji kredytowej zmuszeni będą do skorzystania z usług podmiotów funkcjonujących 
w podziemiu lichwiarskim;

─ ograniczenie wpływów do budżetu państwa z VAT, PIT i CIT;
─ zachwianie rynku funduszy inwestycyjnych, zapaść rynku obligacji korporacyjnych, a także 

i podważenie wiarygodności rynku kapitałowego w Polsce (ZPF, 2020).
ZPF uznał również, że obniżenie limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu na czas trwa-

nia epidemii COVID-19 nie przyczyniło się do korzystania przez konsumentów z usługi kredytu 
16 Ibidem, s. 33–34.
17 Związek Przedsiębiorstw Finansowych to podmiot skupiający ponad 100 podmiotów rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośred-
ników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprze-
dażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej i więcej. 
18 Polski Związek Instytucji Pożyczkowych to podmiot zrzeszający w większość podmioty instytucje pożyczkowe oferujące pożyczki na rynku inter-
netowych pożyczek pozabankowych w Polsce.
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konsumenckiego na preferencyjnych warunkach (obniżonym koszcie), ale „wprost przeciwnie – 
możliwości te nawet bardzo zdecydowanie ograniczyła” (ZPF, 2020). 

Na podstawie wcześniejszych rozważań, jak również stanowiska przedstawionego przez 
projektodawcę w zakresie zachowania obniżonych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu, 
trudno zgodzić się z argumentacją przedstawicieli branży pożyczkowej, w tym ZPF. Jak zostało 
wcześniej wskazane, spadek popytu konsumentów na usługi kredytowe spowodowany był przede 
wszystkim występowaniem epidemii COVID-19 i towarzyszącymi jej obostrzeniami. Konsumenci 
rezygnowali z nabycia usług kredytu konsumenckiego ze względu na niepewność ich przyszłej 
sytuacji finansowej, w szczególności w przypadku otrzymania i zachowania miesięcznego dochodu. 

17 grudnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a 19 grudnia 
2020 r. została ona podpisana przez Prezydenta. 

Jednak 13 stycznia 2021 r. Senat RP, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu 
w dniu 17 grudnia 2020 r., ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, postanowił wprowadzić 
do jej tekstu poprawkę, zgodnie z którą miał zostać skrócony okres obowiązywania ograniczeń 
dotyczących stosowania przez kredytodawców kredytu konsumenckiego maksymalnych wyso-
kości pozaodsetkowych kosztów kredytu. Senat przyjął tę poprawkę, uwzględniając stanowisko 
przedstawicieli branży pożyczkowej, które wskazywało szereg negatywnych skutków regulacji 
uchwalonej przez Sejm. Senat zwrócił szczególną uwagę na ryzyko załamania się rynku poży-
czek, a co za tym miało iść – „wepchnięcie” części pożyczkobiorców do szarej strefy. Zgodnie 
z przyjętą nową regulacją obniżone limity pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego 
miały obowiązywać do dnia 30 czerwca 2021 roku.

VIII. Podsumowanie i wnioski
Obniżenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu było szczególnym rozwiązaniem, które 

zostało wprowadzone w ramach tzw. pakietu antykryzysowego jako jedna z reakcji na wystąpie-
nie w Polsce stanu epidemii COVID-19. Zmniejszenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych 
kosztów kredytu było reakcją Prezesa UOKiK na ryzyko znacznego obniżenia dotychczasowych 
dochodów konsumentów i możliwość wpadnięcia w „spiralę zadłużenia” spowodowaną korzysta-
niem przez konsumentów z usług kredytu konsumenckiego. Prezes UOKiK zwrócił szczególną 
uwagę, że konsumenci dla zachowania swojej płynności finansowej mieli korzystać z szybkich, 
jednak stosunkowo drogich, pożyczek, które udzielane są przez instytucje pożyczkowe. Pogląd 
ten podzielił polski ustawodawca i w marcu 2020 r. wprowadził nowe limity pozaodsetkowych 
kosztów kredytu. 

Dla kredytów udzielonych od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. obowiązywały 
dwie maksymalne wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu. Ustawodawca ustanowił odrębny 
wyższy limit dla kredytów o okresie spłaty dłuższym niż 30 dni oraz stosunkowo niższy dla kre-
dytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni, który ma zastosowanie w szczególności do pożyczek 
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oferowanych przez instytucje pożyczkowe. Trzeba wskazać, że było to rozwiązanie, które dotych-
czas nie występowało w polskim prawie. Niemniej, mając na uwadze występujące okoliczności 
oraz fakt, że instytucje pożyczkowe stosują nadmierne i zróżnicowane opłaty, a także wysokie 
prowizje, pozytywnie należy ocenić takie rozwiązanie. Obniżenie limitów pozaodsetkowych kre-
dytu było ochroną konsumentów przed nadmiernym zadłużeniem spowodowanym bezpośrednio 
epidemią COVID-19. Nie oznaczało to jednak, że tylko konsumenci, których „dotknęły” negatyw-
ne skutki epidemii mogli skorzystać z tego rozwiązania. Z obniżonych limitów pozaodsetkowych 
kosztów kredytu mogli korzystać także konsumenci, którzy chcieli nabyć kredyt konsumencki lub 
pożyczkę na preferencyjnych warunkach. 

Warto zauważyć, że tymczasowe limity pozaodsetkowych kosztów kredytu zostały ustanowio-
ne w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. Ustawa ta określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem 
oraz kształtuje uprawnienia organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwal-
czania zakażenia COVID-19. Powołana ustawa nie odnosi się zatem wprost do regulacji kosztów 
kredytu konsumenckiego. Dlatego też przeciętny konsument mógł mieć trudność z odnalezieniem 
przepisów dotyczących nowych obniżonych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu. Co wię-
cej, w okresie od 8 marca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. obowiązywały dwie grupy ww. limitów. 
Mianowicie dla kredytów udzielonych przed epidemią COVID-19 stosowane były przepisy ustawy 
o kredycie konsumenckim w zakresie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu. 
Natomiast dla kredytów udzielonych w okresie od 8 marca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. stoso-
wane były obniżone limity pozaodsetkowych kosztów kredytu uregulowane odrębnie dla kredytów 
o krótkim i długim okresie spłaty. Wydaje się, że taki dualizm obowiązujących przepisów mógł 
być niezrozumiały i niejasny dla konsumentów kredytobiorców czy samych kredytodawców, co 
potwierdziły działania prowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 brakuje sankcji kredytu darmowego, w przypadku naruszenia przez kre-
dytodawcę art. 8d usr. Ustawodawca nie odwołał się w tym zakresie do art. 45 ukk, który reguluje 
tę kwestię. Ze względu na sankcyjny charakter tego przepisu, nie jest możliwe rozszerzenie jego 
zakresu. Również złożony w Sejmie projekt ustawy nie przewidywał tego typu rozwiązania, co 
niewątpliwie należało ocenić krytycznie.

Chociaż obniżone limity pozaodsetkowych kosztów kredytu miały charakter czasowy, zostały 
bardzo krytycznie ocenione przez przedstawicieli branży pożyczkowej. Sugerowali oni, że poprzez 
obniżenie maksymalnej wysokości pozaodestkowych kosztów kredytu wielu instytucjom pożycz-
kowym, jak również podmiotom, które z nimi współpracują groziła likwidacja. Argumentacja branży 
pożyczkowej wydawała się jednak nieprawidłowa. Przyczyn kryzysu na rynku pożyczkowym na-
leży szukać w ogólnogospodarczym kryzysie, który bezpośrednio wynikał z epidemii COVID-19 
i wprowadzonych obostrzeń. 

De lege ferenda polski ustawodawca powinien zastanowić się nad wprowadzeniem do usta-
wy o kredycie konsumenckim odrębnych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów 
o krótkim (miesięcznym) i długim okresie spłaty. Należałoby jednak zastanowić się nad wielkościami 
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limitów – czy dla kredytów o okresie spłaty przekraczającym 30 dni utrzymać limit ustanowiony 
w ustawie o kredycie konsumenckim, czy stosownie go obniżyć. Natomiast w przypadku kredy-
tów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni, należałoby wprowadzić odrębny limit, z zachowaniem 
sposobu jego obliczania, które zostały określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ustawodawca musiałby 
jednak ustanowić odrębne wysokości limitu dla tych kredytów – pożyczek. 

Potrzebę obniżenia limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu, w szczególności w przypadku 
pożyczek udzielanych przez instytucje pożyczkowe dostrzega polski rząd. W lipcu 2019 r. został 
złożony rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. 
Celem rządowego projektu ustawy było zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakte-
rze lichwiarskim. Projekt ten zakładał zmianę maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosz-
tów kredytu konsumenckiego dla kredytów zarówno o krótkim, jak i długim okresie spłaty, które 
obliczane były według wzoru określonego w art. 36a ust. 1 ukk. Wartości te odpowiednio 25% 
(koszty niezależne od okresu kredytowania) i 30% (koszty uzależnione od okresu kredytowania) 
projektodawca zastąpił odpowiednio wartościami 10 i 10% (art. 7 pkt 4 projektu). Prace nad tym 
projektem zostały wstrzymane. 

Należy jednak wskazać, że 19 października 2021 r. do Rządowego Centrum Legislacji wpły-
nął nowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie nr UD286. 
W projekcie ustawy przewidziano zmiany w 9 ustawach, których to przepisy mają zastosowanie 
usług kredytu konsumenckiego i działalności kredytodawców kredytu konsumenckiego. W projek-
cie ustawy proponuje się wprowadzenie szeregu regulacji, które w szczególności mają ustanowić 
odrębne limity kosztów pozaodsetkowych dla kredytu konsumenckiego i pożyczek. 

W ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, posłużono się pojęciem „podmiot powiązany z kredytodawcą” i odesła-
no do definicji zawartej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. 
przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Najwłaściwszym działaniem wydaje się 
jednak wprowadzenie do ustawy o kredycie konsumenckim definicji legalnej „podmiot powiązany 
z kredytodawcą”. Jest to istotne z tego względu, że aktualnie na rynku pożyczkowym funkcjonują 
podmioty powiązane, chociażby osobowo lub kapitałowo, z pierwotnym kredytodawcą i stosują 
praktyki rynkowe, które mają na celu obejście ustawowych limitów pozaodsetkowych kosztów 
kredytu i polegają na refinansowaniu kredytu.

Mając na uwadze powyższe, należy również uznać, że przepisy obniżające limity pozaod-
setkowych kosztów kredytu, jak również inne przepisy wprowadzone podczas trwania epide-
mii COVID-19 i odnoszące się do uczestników rynku finansowego powinny być uregulowane 
w odrębnej ustawie, która ściśle dotyczyłaby tego rynku i kompleksowo regulowałaby wskazane 
w podsumowaniu kwestie. 
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Nowelizacja przepisów o upadłości konsumenckiej  
w dobie kryzysu wywołanego COVID-19

Spis treści
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II. Upadłość konsumencka a ochrona praw konsumenta – aspekt dogmatyczny
 1. Nowelizacja przepisów o upadłości konsumenckiej
 2.  Zmiany w przepisach o upadłości konsumenckiej w związku z pandemią COVID-19 oraz 

zmiany planowane
III. Instytucja upadłości konsumenckiej w dobie kryzysu wywołanego COVID-19 w Polsce – aspekt 

empiryczny
IV. Podsumowanie

Streszczenie
Artykuł skupia się na analizie zmienionych przepisów dotyczących postępowań o ogłoszeniu upad-
łości konsumenckiej oraz o początkach ich funkcjonowania, które to przypadły na okres trwania 
pandemii i dużych ograniczeń gospodarczych. Liczne obostrzenia i ogłaszane blokady doprowa-
dziły do pogorszenia się sytuacji gospodarczej wielu spółek, przedsiębiorców i osób fizycznych, 
w związku z tym nowe regulacje zostały od razu poddane szczególnej próbie. Artykuł składa się 
z dwóch części: dogmatycznej i empirycznej. W części dogmatycznej przedstawione zostały nowo 
obowiązujące, ale również planowane przepisy w zakresie ogłaszania upadłości. Z kolei w części 
empirycznej analizie poddane zostały statystyki oraz raporty z funkcjonowania nowych przepisów, 
tak aby zweryfikować ich efektywność. Celem artykułu jest zbadanie czy wprowadzone przepisy 
sprawiły, że upadłość konsumencka stała się bardziej dostępną i wydolną instytucją, która umoż-
liwia dłużnikom w kryzysowych sytuacjach finansowych egzekwowanie ich ochrony.

Słowa kluczowe: upadłość konsumencka; prawo upadłościowe; ochrona konsumentów; COVID-19.

JEL: K15

I. Wstęp
Od 24 marca 2020 roku obowiązywać zaczęła ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie 

ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1802) (dalej: ustawa 
zmieniająca), która to wprowadziła znaczące zmiany, m.in. w konstrukcji upadłości konsumenckiej. 

* Prawnik w międzynarodowej kancelarii prawnej, przygotowuje rozprawę doktorską pod kierownictwem prof. dr hab. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej na 
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; e-mail: wanesa.choptiany@gmail.com; ORCID https://orcid.org/0000-0002-8710-5870.
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Tym samym instytucja upadłości konsumenckiej została zliberalizowana, przez co zaczęło jej być 
zdecydowanie bliżej do amerykańskiego niż europejskiego porządku prawnego (szerzej: Skory, 
2005; Waller, Brady i Acosta, 2011, s. 1–2). Na weryfikację wprowadzonych reform nie trzeba było 
długo czekać, ponieważ pandemia wywołana wirusem COVID-19 oraz związane z tym zahamo-
wania w polskiej gospodarce doprowadziły do pogorszenia sytuacji finansowej wielu Polaków. 

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie badawcze, czy nowo wprowa-
dzone przepisy sprawiły, że upadłość konsumencka stała się bardziej dostępną i efektywną insty-
tucją, która umożliwia dłużnikom w kryzysowych sytuacjach finansowych, wywołanych pandemią, 
prawidłową ochronę dłużnika. Jako efektywność instytucji rozumie się jej dostępność, łatwość 
procedury oraz skuteczność w procesie oddłużenia. Główny nacisk zostanie postawiony na sy-
tuację dłużnika jako słabszej strony stosunku prawnego. Warto jednak podkreślić, iż nowelizacja 
oddziałuje również na sytuację wierzyciela. 

Artykuł podzielony jest na dwie części – dogmatyczną i empiryczną. Pierwsza część skupia 
się na weryfikacji nowych przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej pod kątem sytuacji 
dłużnika. Następuje próba oceny czy wprowadzone uproszczenia procedury faktycznie korzystnie 
wypływają na czas postępowania i realne oddłużenie w drodze ogłoszenia upadłości, co często 
może ostatecznie uratować, jeżeli inne instrumenty prawne i ułatwienia, wprowadzone w związku 
z epidemią, okażą się nie być pomocne. Z kolei w drugiej części artykułu przeprowadzono analizę 
faktycznego zainteresowania upadłością konsumencką przez dłużników. Przedstawiono dane sta-
tystyczne obrazujące zmiany w upadłości konsumenckiej na przestrzeni ostatnich lat. Szczególną 
uwagę poświęcono zmianom, które dokonały się w ostatnim roku, tj. po wejściu w życie noweli-
zacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej i po ogłoszeniu obostrzeń gospodarczych 
w Polsce w związku z pandemią. 

Artykuł stanowi krótką refleksję nad początkami funkcjonowania postępowań upadłościowych 
(konsumenckich) na bazie radykalnych zmian wynikających z nowych przepisów prawa upad-
łościowego i które to zmiany weszły w życie w wyjątkowo trudnym czasie – początku pandemii. 

II. Upadłość konsumencka a ochrona praw konsumenta  
– aspekt dogmatyczny

Przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2020, poz. 1228) 
(dalej: prawo upadłościowe lub pu) nie posługują się pojęciem „upadłość konsumencka”. Jest 
to określenie, które jednak na trwałe weszło do powszechnego użytku i doktryny. Określenie to 
jest również stosowanie w niniejszym artykule. Natomiast prawo upadłościowe opisuje „upad-
łość konsumencką” jako „postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej”1, przy czym osoby te nie prowadziły działalności gospodarczej nigdy 
bądź zaprzestały jej wykonywania przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumen-
ckiej. Należy podkreślić fakt, iż badana upadłość konsumencka nie dotyczy konsumentów w ro-
zumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Za konsumenta w rozumieniu kodeksu cywilnego uważa 
się bowiem osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bez-
pośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Definicja ta nie wyklucza zatem, że 

1 Art. 4911 pu i następne. 
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osoba, która w konkretnym przypadku (w relacji z przedsiębiorcą) spełnia przesłanki uznania jej 
za konsumenta, w innej sytuacji sama będzie przedsiębiorcą, który pozostaje w stosunku prawnym 
z innymi konsumentami – w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej (Pazdan, 
2020; Machowska, 2020).

Niewypłacalność osoby fizycznej jest coraz częstszym zjawiskiem społecznym, którego pod-
łożem może być utrata źródła dochodu, pogorszenie stanu zdrowia, śmierć partnera czy wzmo-
żona konsumpcja i życie ponad stan. Ponadto coraz większa dostępność pożyczek i kredytów 
konsumpcyjnych tylko wspomaga rozwój zjawiska niewypłacalności. Często również zadłużeni 
nie są bezpośrednio winni swojej sytuacji finansowej, np. zostali oszukani, są ofiarą nietrafionej 
inwestycji, spłacają cudze długi bądź nastał kryzys ekonomiczny, który wpłynął na złą sytuację 
finansową dłużnika. Podsumowując, przyczyny niewypłacalności są różne, a ekonomiczny mo-
del funkcjonowania społeczeństw wymaga istnienia odpowiedniej regulacji prawnej w zakresie 
niewypłacalności (Adamus, 2020). Osoba zadłużona rzadko jest w stanie samodzielnie spłacić 
swoje zadłużenia, z związku z czym z pomocą ma przyjść, między innymi, instytucja upadłości 
konsumenckiej2.

Upadłość konsumencka jest procedurą oddłużeniową połączoną z zobowiązaniem dłużnika 
do pokrycia określonej części zobowiązań. Skorzystanie z procedury upadłości konsumenckiej 
powinno być krokiem ostatecznym, o charakterze wyjątkowym, przy jednoczesnym założeniu, że 
oddłużenie jest środkiem gwarantującym prawidłowe funkcjonowanie w obrocie prawnym w przy-
szłości takiego konsumenta, a jego wierzyciele zostaną w jak największym stopniu zaspokojeni 
(Witosz, 2009). Warto przy tym również podkreślić, że celem przeprowadzenia konsumenckiego 
postępowania upadłościowego jest oddłużenie konsumenta w taki sposób, aby mógł on powrócić 
do normalnego życia, a nie popaść w ubóstwo3. 

1. Nowelizacja przepisów o upadłości konsumenckiej

Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej w polskim porządku prawnym po raz pierwszy 
zaczęły obowiązywać od 2 maja 2009 roku (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy 
– Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz.U. Nr 234, poz. 1572)). W praktyce jednak instytucja ta nie funkcjonowała, głównie z powodu 
znaczącego ograniczenia ich stosowania: przed wszczęciem procedury ogłoszenia upadłości 
należało wykazać, iż posiada się środki na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, 
a w przeciwnym razie wniosek był oddalany, co z góry skazywało tę instytucję na niepowodzenie. 
Ponadto postępowanie mogło być wszczęte tylko wtedy, kiedy wnioskodawca stał się niewypła-
calny wskutek całkowicie niezależnych od niego okoliczności, np. choroba, utrata pracy, śmierć 
współmałżonka i inne. Od tamtego czasu przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej dwukrotnie 
nowelizowano. Obie nowelizacje, skutecznie spowodowały stopniowy wzrost liczby składanych 
wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckich, głównie poprzez rozszerzenie kręgu podmio-
tów mogących starać się o ogłoszenie upadłości. Zwiększona liczba wniosków ujawniła przy tym 
wiele problemów z samym stosowaniem obowiązujących przepisów, między innymi, trudności 
z ustalaniem listy wierzytelności i likwidacją masy upadłościowej, ponoszenie części kosztów 

2 Szerzej na temat problematyki ochrony konsumentów na rynku finansowym i jej aktualnych wyzwań: Rutkowska-Tomaszewska, 2020. 
3 Wyr. SN z 25.05.2021 r., I CSKP 100/21. 
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przez syndyka czy problemy organizacyjne sądów w związku ze znacznym wzrostem liczby ob-
sługiwanych spraw upadłościowych, a co za tym idzie – przewlekłość postępowania4. Kolejne 
zmiany w przepisach były zatem wyczekiwane. 

Ostatnie i jedne z obszerniejszych zmian dotyczących funkcjonowania instytucji upadłości 
konsumenckiej wprowadzone zostały właśnie w ustawie zmieniającej. Wprowadzone zmiany 
spowodowały, że instytucja upadłości konsumenckiej jest obecnie jedną z najbardziej liberal-
nych, głównie przez fakt, iż nie ma żadnych wymogów, które powinien spełnić dłużnik dążący 
do oddłużenia. Ponadto w zasadzie każdy, nawet jeśli świadomie i samodzielnie doprowadził do 
swojej niewypłacalności, może aktualnie uzyskać oddłużenie w wyniku procedury przewidzianej 
w ustawie – Prawo upadłościowe (Machowska, 2020a). Docelowo również ustawa miała korygo-
wać wszelkie problemy, które wyniknęły przy wcześniejszych nowelizacjach, przede wszystkim 
poprzez usprawnienie i uelastycznienie postępowań w zakresie ogłaszania upadłości5.

Zmiany wprowadzone w ustawie zmieniającej dotyczą zarówno samego postępowania upad-
łościowego, jak i celów takiego postępowania, instytucji sądu i sędziego-komisarza, roli syndyka, 
sposobu zgłaszania wierzytelności, środków zaskarżenia czy sposobów zakończenia postępo-
wania (Machowska, 2020a). Jedną z najistotniejszych zmian jest rezygnacja z konieczności ba-
dania przez sąd upadłościowy zawinienia dłużnika w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności 
na etapie ogłaszania upadłości. Ustawa zmieniająca uchyliła artykuł 4914 pu, który umożliwiał 
sądom oddalanie wniosków o ogłoszenie upadłości, gdy dłużnik sam doprowadził do swojej nie-
wypłacalności bądź istotnie, umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa zwiększył jej stopień6. 
Według aktualnego stanu prawnego podstawą do ogłoszenia upadłości jest samo stwierdzenie, 
że dłużnik jest niewypłacalny, a sąd upadłościowy nie będzie weryfikował stopnia zawinienia 
dłużnika w doprowadzeniu do swojej niewypłacalności.

Zmienione przepisy rozróżniają trzy tryby postępowania upadłościowego: zwykły (gdy sytua-
cja finansowa dłużnika jest złożona), układowy (polegająca na zawarciu porozumienia pomiędzy 
dłużnikiem a wierzycielami) oraz uproszczony (sprawy, w których sytuacja prawna jest nieskom-
plikowana, a dłużnik praktycznie nie podsiada żadnego majątku), a wyboru optymalnego sposobu 
likwidacji dokonuje syndyk, z uwzględnieniem kosztów likwidacji7. Warto zaznaczyć, że sąd może 
postanowić (w toku postępowania bądź w chwili ogłaszania upadłości), iż postępowanie będzie 
prowadzone zgodnie z przepisami części pierwszej prawa upadłościowego, gdy majątek dłużni-
ka jest znacznych rozmiarów, w przypadku występowania dużej liczby wierzycieli bądź w innym 
uzasadnionym przypadku, w związku ze zwiększonym stopniem skomplikowania postępowania 
upadłościowego8 (Kozłowski, 2020). 

Znowelizowane przepisy dają również możliwość przeprowadzenia upadłości w trybie układo-
wym, w którym dłużnik może wystąpić do sądu upadłościowego z wnioskiem o otwarcie postępo-
wania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Ma ono charakter restrukturyzacyjny i jest 
odwzorowaniem procedury przewidzianej dla przedsiębiorców o przyśpieszonym postępowaniu 
układowym z art. 227–263 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2020, 

4 Uzasadnienie do rządowego projektu Ustawy zmieniającej. Pozyskano z: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3480 (22.10.2021).
5 Ibidem. 
6 Art. 1 pkt 57 ustawy zmieniającej. 
7 Art. 49111a pu. 
8 Art. 4911 ust. 2 pu. 
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poz. 814). Wniosek musi być złożony na specjalnym formularzu, którego wzór określany jest 
w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, a do samego wniosku dołączone powinny być 
wstępne propozycje układowe oraz zaliczka na wydatki postępowania w wysokości przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysków, w trzecim 
kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego9, 
pod rygorem zwrotu wniosku10. Sąd może uwzględnić wniosek o otwarcie układu albo może go 
skierować do tego postępowania, ale tylko pod warunkiem, iż dłużnik ma zdolność finansową do 
pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz ma możliwość zawarcia i wykonania układu 
z wierzycielami11. Sąd, uwzględniając wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu, wydaje 
postanowienie o otwarciu postępowania, wyznaczając przy tym nadzorcę sądowego. Nadzorca 
sądowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego postanowienia sporządza z dłużnikiem pro-
pozycje układowe, spis wierzytelności oraz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania 
nad układem12. Samemu zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca, a na zgromadzeniu 
sporządza się protokół, zawierający treść układu i wyniki głosowania za układem (który z wierzy-
cieli był za, a który przeciwko układowi)13. Układ może być zawarty na czas maksymalnie pięciu 
lat, przy czym ustawa wymienia możliwość przedłużenia czasu dla określonych wierzytelności14. 
Dłużnik wykonuje układ za pośrednictwem nadzorcy wykonania układu15. 

Kolejną nowością na gruncie prawa upadłościowego jest również możliwość prowadzenia 
postępowania o ogłoszenie upadłości w trybie uproszczonym. Ustawa zmieniająca nie wskazuje 
kryteriów, dla których postępowanie o upadłości konsumenckiej ma być prowadzone w tym trybie, 
natomiast uzasadnienie projektu ustawy zmieniającej podkreśla, że taki tryb został przewidziany 
w sytuacji, gdy w majątku upadłego brakuje znaczących składników, umożliwiających zaspokojenie 
wierzycieli oraz nie przewiduje się powstania sporów dotyczących składu masy upadłości, wyso-
kości zadłużenia czy strukturyzacji16. Przy postępowaniu upadłościowym w trybie uproszczonym 
nie wyznacza się sędziego – komisarza, a nad całością czuwa syndyk, do którego składane są 
bezpośrednio wierzytelności. Ma to na celu odciążenie sądów upadłościowych. Dokonywana jest 
tylko likwidacja majątku przez syndyka oraz przygotowywany jest projekt planu spłaty wierzycieli17. 
Syndyk zawiadamia wierzycieli oraz sąd, wskazując przy tym sposób likwidacji oraz cenę minimalną. 
Po 14 dniach od zawiadomienia może dokonać likwidacji masy upadłości18. Sąd może, z urzędu 
lub na skutek skargi, wydać postępowanie zakazujące syndykowi dokonania planowanej likwidacji 
masy upadłości, gdyby likwidacja była niezgodna z prawem bądź mogłaby prowadzić do pokrzyw-
dzenia dłużnika lub wierzycieli19. Co do zasady wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania 

 9 Tj. 5148,07 PLN w 2020 roku. 
10 Art. 49126 ust. 1 pu. 
11 Art. 49125 pu.
12 Art. 49131 pu.
13 Art. 49132 pu.
14 Art. 49133 pu.
15 Art. 49134 pu.
16 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy zmieniającej. 
17 Art. 49111a pu. Przy czym istnieje również możliwość odstąpienia od etapu ustalania plany spłaty, natomiast przesłanki do odstąpienia powinny mieć 
charakter wyjątkowy i uzasadniony w sposób obiektywny, np. stanem zdrowia upadłego, niedołężnością czy brakiem zdolności do pracy – wyr. SN 
z 25.05.2021 r., I CSKP 100/21.
18 Art. 49111 pu.
19 Art. 49111 ust. 3 pu.
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upadłościowego ani dokonania zaskarżonej czynności, jednak sąd może wstrzymać dokonanie 
czynności. Nowe przypisy przewidują również warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia 
planu spłaty wierzycieli. Na wniosek upadłego lub wierzyciela, sąd może uchylić postanowienie 
o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustalić 
plan spłaty wierzycieli również po upływie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia 
o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli20.

Nowe przepisy doprowadziły również do zwiększenia liczby sposobów oddłużenia konsumenta. 
Aktualnie po przeprowadzonej procedurze postępowania upadłościowego możliwym jest wydanie 
następujących postanowień: o umorzeniu planu spłaty wierzycieli, o umorzeniu zobowiązań bez 
ustalenia planu spłaty wierzycieli (dłużnik trwale niezdolny do dokonywania spłat), o warunkowym 
umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli (niezdolność dłużnika do dokony-
wania spłat wierzycieli nie ma charakteru stałego), o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli 
albo umorzenia zobowiązań dłużnika bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego 
umorzenia zobowiązań dłużnika bez ustalenia planu spłaty wierzycieli (Machowska, 2020a)21.

Nowelizacja przewidziała również, iż przepisy części pierwszej prawa upadłościowego mają 
również w całości zastosowanie do postępowania przy upadłości konsumenckiej. Zmiany dotyczą, 
między innymi, określenia składu masy upadłości: jeżeli na utrzymaniu upadłego nie pozostają inne 
osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu dłużnika, która łącznie z dochodami 
wyłączonymi z masy upadłości na podstawie art. 63 ust. 1 prawa upadłości odpowiada kwocie 
stanowiącej 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2014 o pomocy 
społecznej (Dz.U. 2019, poz. 1507, 1622, 1690) (dalej: ustawa o pomocy społecznej)22. Z kolei 
jeśli na utrzymaniu upadłego pozostają inne osoby – wyłączona kwota odpowiada iloczynowi osób 
pozostających na utrzymaniu upadłego oraz upadłego i 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy o pomocy społecznej23. Ponadto zmienione przepisy umożliwiają sędziemu-komisarzowi/
wyznaczonemu sędziemu dokonanie indywidualnej oceny sytuacji upadłego. Dzięki temu istnie-
je możliwość określenia konkretnych wyłączeń z masy upadłości, biorąc pod uwagę szczególne 
potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu24. Dodano również nową regulację, 
w zakresie której rozdzielność majątkowa powstała z mocy prawa w ciągu roku przed złożeniem 
wniosku o ogłoszenie upadłości w wyniku rozwodu, separacji albo ubezwłasnowolnienia jedne-
go z małżonków jest bezskuteczna w stosunku do masy upadłości, chyba że pozew lub wniosek 
w sprawie został złożony przynajmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości25. 

Podsumowując, do najważniejszych zmian wprowadzonych w ostatniej nowelizacji ustawy 
– Prawo upadłościowe w kontekście upadłości konsumenckiej należą: zaprzestanie weryfikacji 
stopnia zawinienia dłużnika, wprowadzenie zupełnie nowego, uproszczonego postępowania 
upadłościowego czy zwiększenie liczby sposobów oddłużenia konsumenta. Bez wątpienia są 
to ogromne zmiany mogące korzystnie wypływać na sytuację dłużników, którzy decydują się na 

20 Art. 49115 ust. 2b pu.
21 Art. 49114a pu.
22 Art. 631a pu.
23 Art. 631b pu.
24 Art. 631c pu.
25 Art. 125 ust. 3 pu.
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upadłość. Jednakże, mimo pozytywnych zmian, sama nowelizacja jest również krytykowana. 
Wśród głównych zarzutów nowelizacji wymienia się, między innymi:
1) ryzyko obciążenia sądów upadłościowych licznymi postępowaniami konsumenckimi, w związku 

z dopuszczeniem możliwości prowadzenia przepisów w oparciu o przepisy części pierwszej 
prawa upadłościowego, co znacząco może wydłużyć czas poszczególnych postępowań;

2) możliwość wydania postanowienia przez sąd upadłościowy dotyczący odmowy ustalenia plany 
spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego (art. 49114a pu), która jest rezultatem 
rezygnacji z badania ewentualnych negatywnych przesłanek oddłużenia (stopień zawinienia 
czy uczestniczenie w postępowaniu upadłościowym w okresie poprzedzającym 10 lat);

3) możliwość uchylenia przez sąd upadłościowy postanowienia o warunkowym umorzeniu zo-
bowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oraz możliwość ustalenia planu 
spłaty również po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym 
umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalaniu planu spłaty wierzycieli (art. 49115 pu);

4) możliwość pominięcia konkretnego wierzyciela w planie spłaty przygotowanym przez syn-
dyka, poprzez nieuznanie w całości zgłoszonej wierzytelności, przy jednoczesnym braku 
wprowadzenia przepisów umożliwiających pominiętemu wierzycielowi zgłoszenie zażalenia. 
Artykuł 189 pu określa bowiem jako wierzyciela każdego uprawnionego do zaspokojenia 
z masy upadłości, choćby wierzytelność nie wymagała zgłoszenia. Skoro dany podmiot 
„nie jest uprawniony do zaspokojenia z masy upadłości”, nie może być generalnie uznany 
za uczestnika postępowania (szerzej: Machowska, 2020, s. 299–305). 
Należy jednak podkreślić, iż mimo ryzyka oraz niepełnych regulacji, w nowelizacji prawa 

upadłościowego wprowadzono przede wszystkim kilka pozytywnych i potrzebnych zmian, głównie 
w kontekście pozycji dłużnika. W sytuacji kryzysu wywołanego COVID-19 wprowadzone reformy 
wydają się być wyjątkowo ważne. 

2.  Zmiany w przepisach o upadłości konsumenckiej w związku z pandemią COVID-19 
oraz zmiany planowane

Po wybuchu epidemii wirusa SARS-CoV-2 ustawodawca przewidział zmiany o charakterze 
technicznym do ustawy – Prawo upadłościowe, w tym również zmiany obejmujące instytucję 
upadłości konsumenckiej. Generalnie dłużnik został zobowiązany, aby w terminie nie później 
niż 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, złożył wniosek do 
sądu o ogłoszenie upadłości26. Jednakże ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, 
poz. 1493) (dalej: Tarcza 2.0) zakłada domniemanie, iż stan niewypłacalności powstał w czasie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID-1927. W związku z tym w przypadku sporu ciężar udowodnienia istnienia związku przy-
czynowego pomiędzy COVID-19 a stanem niewypłacalności powstałym w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 będzie 
spoczywał na osobie zaprzeczającej istnieniu takiego związku (Biedrzycka i Prasałek, 2021). 

26 Art. 21 pu.
27 Art. 73 pkt 45 ust. 1 Tarcza 2.0.
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Reasumując powyższe zmiany techniczne wynikające z Tarczy 2.0 zapewne miały na celu 
ograniczenie liczby składanych wniosków o ogłoszenie upadłości do sądów w okresie epidemii28. 
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż ustanie stanu epidemii spowoduje automatyczne rozpo-
częcie biegu 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Co ciekawe, w zakresie funkcjonowania postępowania o upadłości konsumenckiej istotne 
zmiany zostaną wprowadzone również 1 grudnia 2021 roku, kiedy to wejdzie w życie zdecydowana 
większość przepisów ustawy z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 1080) (dalej: ustawa zmieniająca 
o KRZ). Ustawa ta, poza planowanym uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych, będącym 
rejestrem podmiotów niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub upadłością, przewi-
duje kilka rozwiązań, które będą mieć również wpływ na funkcjonowanie procedury ogłaszania 
upadłości konsumenckiej (Wołowski, 2020). Celem usprawnienia przeprowadzania postępowań 
dotyczących upadłości konsumenckich, ustawa przewiduje przede wszystkim zasadę składania 
pism i dokumentów do sądu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego29, a także prowa-
dzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego oraz przeglądanie akt postępowa-
nia wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe30. Ustawa 
ma szanse na przyśpieszenie procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej, a tym samym na 
usprawnienie pracy sądów. 

III. Instytucja upadłości konsumenckiej  
w dobie kryzysu wywołanego COVID-19 w Polsce  

– aspekt empiryczny
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 w znacznym stopniu wypływa na polską i światową 

gospodarkę, chociaż tak naprawdę trudno jeszcze ocenić jej negatywne skutki. Sytuacja jest 
dynamiczna, a w wyniku wielu wprowadzanych obostrzeń, głównie o charakterze sanitarnym, 
ogromna grupa przedsiębiorców i konsumentów wpadła w problemy finansowe. Sposobem na 
uniknięcie narastającego zadłużenia i uchronienie się przed dalszą utratą płynności finansowej 
może być właśnie postępowanie upadłościowe, w tym to zarezerwowane dla osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej.

Rok 2020 zaowocował znaczącym wzrostem liczby upadłości konsumenckich. Od stycznia 
do marca 2020 roku liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich oscylowała na bardzo podob-
nym poziomie, jak w poprzednich latach (tj. styczeń – 649; luty – 739; marzec – 665 ogłoszonych 
upadłości konsumenckich). Warto podkreślić, iż w tamtym okresie obowiązywały jeszcze prze-
pisy dotyczące upadłości sprzed nowelizacji. Z kolei w kwietniu, w okresie całkowitego lockdow-
nu w Polsce, liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich zmalała do liczby 287 przypadków. 
Natomiast w kolejnych miesiącach już tylko rosła. W maju ogłoszonych zostało 531 przypadków, 
w czerwcu – 1116 przypadków, co stanowiło pierwszy w tamtym roku rekord, od początku obo-
wiązywania przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Kolejne miesiące obfitowały już 

28 Nie bez znaczenia dla ograniczania liczby wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozostaje również pomoc publiczna udzielana przed-
siębiorcom, którzy ucierpieli w wyniku epidemii COVID-19.
29 Art. 1 pkt 5 (f) ustawy zmieniającej o KRZ. 
30 Art. 1 pkt 5 (h) ustawy zmieniającej o KRZ.
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w równie wysokie wyniki: w lipcu ogłoszono 1547 upadłości konsumenckich, w sierpniu – 1130, 
we wrześniu – 1366, w październiku – 1518, w listopadzie – 1576 oraz w grudniu 1873 ogłoszeń 
upadłości31. Od czerwca 2020 roku można było zatem zaobserwować znaczących wzrost w licz-
bie ogłaszanych przez sądy upadłości konsumenckich, względem wcześniejszych lat. Z kolei na 
podstawie obserwacji danych statystycznych za rok 2021, liczba ogłaszanych upadłości konsu-
menckich każdego miesiąca utrzymywała się na równie wysokim poziomie, jak w drugiej połowie 
2020 roku. Pomiędzy styczniem a wrześniem 2021 r., każdego miesiąca ogłaszano w Polsce 
w granicach od 1422 do 1631 upadłości konsumenckich, co uśredniając daje wyniki 1513 upad-
łości konsumenckich miesięcznie. Nie zanotowano zatem żadnych poważnych wzrostów bądź 
spadków. Przewiduje się również, że rok 2021 zakończy się wynikiem na poziomie 18000 ogło-
szonych upadłości konsumenckich32. 

Tabela 1. Liczba upadłości w latach 2015–2020 z wyszczególnieniem na miesiące. Stan na koniec 
2020 roku 

Miesiące 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

styczeń    2  209  367  476  591   649  1497

luty   25  292  397  475  606   739  1590

marzec   59  333  546  620  712   665  1631

kwiecień  118  366  459  544  680   287  1510

maj  157  342  510  527  635   531  1397

czerwiec  239  448  501  612  595  1116  1441

lipiec  229  403  430  551  672  1547  1619

sierpień  194  315  387  445  589  1130  1513

wrzesień  237  372  345  406  564  1366  1422

październik  254  511  539  668  720  1518

listopad  267  410  502  697  754  1576

grudzień  331  433  552  549  826  1873

Suma całkowita 2212 4434 5535 6570 7944 12997 13620

Źródło: opracowano na podstawie danych z Internetowego Monitora Sądowego i Gospodarczego (2021). Pozyskano z: https://www.imsig.pl/rocznik/2021 
(23.10.2021).

Na podstawie analizy wyników z 2020 roku można domniemywać, iż zmniejszona liczba 
ogłaszanych upadłości konsumenckich w kwietniu oraz częściowo w maju spowodowana była 
zapewne trudnościami w funkcjonowaniu sądów upadłościowych w tamtym okresie, w związku 

31 Dane opracowane na podstawie ogłoszeń w Internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 2020 roku. Pozyskano z: https://www.imsig.pl/
rocznik/2020 (23.10.2021). 
32 https://www.coig.com.pl/2021-upadlosc-konsumencka_sierpien.php (23.10.2021). 
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z pierwszym lockdownem wprowadzonym w Polsce. Z punktu widzenia niniejszego artykułu, na-
leży przede wszystkim zwrócić uwagę na dalszy wzrost liczby ogłaszanych upadłości od czerwca 
2020 roku, aż do dziś (i to pomimo kolejnego długiego lockdownu pomiędzy jesienią 2020 a wiosną 
2021 roku) na poziomie dużo wyższym niż w poprzednich latach. Wszystko wskazuje na to, że 
liczba ogłaszanych upadłości ustabilizowała się na poziomie 1400–1650 miesięcznie. Niestety 
kwestia ewentualnych przyczyn, które doprowadziły dłużników do sytuacji finansowej zmuszającej 
do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest w zasadzie nieweryfikowalna, 
brakuje takich danych. W związku z tym nie można precyzyjnie określić czy obraz powyższych 
statystyk spowodowany jest trudnościami finansowymi wywołanymi chociażby częściowo pan-
demią i obostrzeniami wprowadzanymi w polskiej gospodarce. Natomiast jako potencjalne dwie 
przyczyny dla nagłego wzrostu liczby ogłaszanych upadłości konsumenckich w ostatnich miesią-
cach można wskazać właśnie pogorszenie sytuacji gospodarczej w związku z pandemią, a także 
nowelizację przepisów z zakresu prawa upadłościowego. 

Zdaniem Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (dalej: COIG) omawiany wzrost 
wynika przede wszystkim z ostatniej nowelizacji prawa upadłościowego, a nie z powodu pogar-
szających się sytuacji finansowych dłużników w związku z pandemią. Poszerzenie kryteriów dla 
podmiotów mogących starać się o upadłość konsumencką, a w konsekwencji zwiększenie liczby 
przeprowadzanych upadłości konsumenckich było bowiem jednym z celów ustawy zmieniającej 
i cel ten został osiągnięty. COIG zwraca uwagę, iż do 24 marca 2020 roku (przed nowelizacją) 
połowa wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej była oddalana, z powodu niespełnienia 
przesłanki niezawinienia, a w wyniku nowelizacji, każdy wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika 
kończy się jej ogłoszeniem33. Wnioski COIG są z pewnością słuszne, zwłaszcza że z powodu 
opóźnień w orzekaniu w wielu sądach, przede wszystkim w większych miastach, potencjalnie wie-
le wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, do których przyczynkiem było pogorszenie 
się sytuacji finansowej przez trwającą pandemią, może być jeszcze nierozpatrzonych. Natomiast 
nie należy wykluczać, iż na liczbę ogłaszanych upadłości konsumenckich w ostatnich miesiącach 
wpływ miały jednak również niekorzystne tendencje w gospodarce spowodowane pandemią. 

Podsumowując, od czerwca 2020 roku miesięcznie notuje się dużo wyższą liczbę ogłoszeń 
dotyczących upadłości konsumenckiej względem poprzednich lat, co może świadczyć zarówno 
o korzystnych przepisach w zakresie prawa upadłości dla dłużników, w tym w zakresie dostępności 
do tej instytucji, jak i o niefortunnej sytuacji gospodarczej oddziałującej na finanse osób fizycznych. 
Jednakże dane statystyczne, którymi dysponujemy obecnie wydają się być niewystarczające dla 
oceny efektywności instytucji upadłości konsumenckiej pod nowymi przepisami. Warto również 
poczekać na dane statystyczne za ostatni kwartał 2021 roku i najbliższe lata, na podstawie których 
będzie można ocenić czy liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich będzie większa, mniejsza 
bądź czy utrzyma się na podobnym poziomie. Fakt, iż liczba ogłaszanych upadłości plasuje się 
aktualnie na podobnym poziomie, może również świadczyć przykładowo o pewnej niewydolnoś-
ci sądów, które nie są w stanie weryfikować więcej wniosków. W związku z tym warto również 
zaobserwować liczbę upadłości konsumenckich po wejściu w życie ustawy zmieniającej o KRZ, 

33 Raport COIG z 2 lipca 2020 roku. Pozyskano z: https://www.coig.com.pl/files/pliki/Raporty/coig_upadlosc_konsumencka_2020czerwiec.pdf; Raport 
COIG z 17 sierpnia 2020. Pozyskano z: https://www.coig.com.pl/files/pliki/Raporty/coig_upadlosc_konsumencka_2020lipiec.pdf; Raport COIG z 16 wrześ-
nia 2020. Pozyskano z: https://www.coig.com.pl/files/pliki/Raporty/coig_upadlosc_konsumencka_2020sierpien.pdf; Raport COIG z 21 października 2020. 
Pozyskano z: https://www.coig.com.pl/files/pliki/Raporty/coig_upadlosc_konsumencka_2020wrzesien.pdf (23.10.2021).
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która zinformatyzuje proces postępowania. W przyszłości istotnym będzie również zweryfikowa-
nie danych statystycznych Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości, na podstawie 
którego będzie można ocenić czy po wejściu w życie ustawy zmieniającej składanych wniosków 
o ogłoszenie upadłości było faktycznie więcej niż w poprzednich latach oraz czy postępowanie 
w sprawie ogłoszenia wydłużyło bądź skróciło czas trwania postępowania o ogłoszenie upadłości. 

IV. Podsumowanie
Od czasu wprowadzenia pierwszych obostrzeń w polskiej gospodarce spodziewano się, że 

pandemia wywołana COVID-19 zwiększy liczbę ogłaszanych upadłości konsumenckich. Faktycznie 
z miesiąca na miesiąc liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich rosła i wciąż pozostaje na 
bardzo wysokim poziomie, szczególnie w stosunku do poprzednich lat. Głównym powodem zwięk-
szenia liczby ogłaszanych upadłości konsumenckich nie jest jednak trudna sytuacja gospodarcza, 
a ustawa zmieniająca, która zwiększyła odstępność tej instytucji. Przedstawiona interpretacja po-
kazuje również, iż na finalne wyniki badania efektywności nowych przepisów w obliczu pandemii 
należy jeszcze poczekać, przede wszystkim dlatego, że sytuacja jest wciąż bardzo dynamiczna. 
Ponadto brakuje dostatecznych danych, na podstawie których można uzupełnić i sformułować 
wnioski. Jednakże z uwagi na wystąpienie zbiegu wejścia w życie nowych przepisów dotyczących 
upadłości konsumenckiej z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 warto już teraz pokusić 
się o pierwsze, ostrożne dywagacje.

Instytucja upadłości konsumenckiej ma szanse stać się bardziej skuteczną zarówno z po-
zycji konsumenta, jak i wierzyciela, przyjmując jako kryterium efektywności następujące cechy: 
dostępność, łatwość procedury oraz skuteczność w procesie oddłużenia. Po pierwsze w związku 
z zaprzestaniem badania stopnia zawinienia dłużnika, możliwość oddłużenia podczas procedury 
ogłoszenia upadłości wydaje się być zdecydowanie bardziej dostępna dla wszystkich osób fizycz-
nych, niezależnie od powodu popadnięcia w zadłużenie (np. jako skutek kryzysu wywołanego 
pandemią). Kryterium łatwości procedury może zapewnić tryb uproszczony postępowania upad-
łościowego, szczególnie istotny w związku z utrudnieniami w funkcjonowaniu sądów w ostatnich 
miesiącach. Najtrudniej weryfikowalne będzie natomiast kryterium skuteczności w procesie od-
dłużenia – aby je rzetelnie ocenić, należy jeszcze poczekać, aż pierwsze postępowania upadłoś-
ciowe w ramach znowelizowanych przepisów będą zakończone. 

Za kilka miesięcy może się okazać, że system oparty na nowych przepisach powinien dzia-
łać i być efektywnym. Istnieją również spore obawy, iż cel znowelizowanych przepisów prawa 
upadłościowego, jakim bez wątpienia było, między innymi, usprawnienie procedury upadłości 
konsumenckiej, zniknie w wyjątkowo trudnych realiach polskiej gospodarki, wywołanych pandemią 
COVID-19. Potrzebne mogą być zatem zupełnie nowe rozwiązania systemowe i prawne, odpo-
wiadające potrzebom obrotu gospodarczego (przykładowo takie, które doprowadzą do uspraw-
nienia działalności sądów upadłościowych – przejęcie kompetencji takich sądów przez oddzielne, 
dedykowane instytucje sądowe) oraz skierowane bezpośrednio do dłużników stojących przed 
obliczem własnej upadłości (przykładowo wprowadzenie nowych form wsparcia dla dłużników 
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej).
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Należy przy tym pamiętać, iż decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nigdy nie powin-
na być podejmowana pochopnie. To rozwiązanie pozwala osobom zadłużonym wyjść z proble-
mów finansowych, uwolnić się od długów, ale jest wyjściem, od którego nie ma odwrotu. Dlatego 
warto również zadbać o odpowiednią edukację konsumentów w zakresach zarówno zarządzania 
swoimi finansami, jak i samej upadłości jako instrumentu mogącego chronić przed nadmiernym 
zadłużaniem się. 
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Grażyna Szustak, Witold Gradoń, Łukasz Szewczyk,  
Ochrona nieprofesjonalnego uczestnika rynku finansowego,  
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  

Katowice 2021, ss. 198

Monografię autorstwa zespołu badawczego, pochodzącego z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach w składzie: Grażyna Szustak, Witold Gradoń, Łukasz Szewczyk uważam za war-
tościową, atrakcyjną, skłaniającą do refleksji i pomagającą zrozumieć problem ochrony nieprofe-
sjonalnych uczestników rynku finansowego.

Niewątpliwą wartością tego, liczącego 171 stron, opracowania jest podjęcie kwestii ochrony 
nieprofesjonalnych uczestników rynków finansowych. Powyższa problematyka jest niezmiernie 
istotna, aktualna i posiadająca walor społecznej użyteczności. Temat jest ważny nie tylko dla 
ograniczonego środowiska ekonomistów, lecz także dla szerokiej publiczności. Podzielam w tym 
przypadku opinię Autorów, którzy jako argument za przyjęciem takiego obszaru badawczego 
wskazali, że „relacje konsument – rynek finansowy wymagają szczególnego podejścia do ochro-
ny praw i interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku usług finansowych (…) ponieważ ofe-
rowane konsumentom produkty finansowe są skomplikowane, ich stopień skomplikowania cały 
czas wzrasta, inwestycje finansowe są obarczone ryzykiem, część podmiotów rynku finansowego 
stosuje nieuczciwe praktyki (np. klauzule abuzywne w umowach), klient boryka się  z niejasnymi 
regulacjami, cennikami usług, asymetrią informacji, niedosytem własnej wiedzy finansowej i nie-
pewnością oferowanych mu porad finansowych”. Podjęcie tego tematu uważam za szczególnie 
wartościowe ze względu na jego stosunkowo małą popularność w literaturze przedmiotu. Opisywana 
problematyka to bardzo ważny i złożony obszar badawczy, zasługujący na bliższe rozpoznanie 
w kontekście różnych segmentów rynku finansowego oraz decyzji podejmowanych przez konsu-
mentów/klientów. Wybór tego tematu uważam za trafny, tak z teoretycznego, jak i praktycznego 
punktu widzenia. Pozytywnie oceniam także przedstawienie badanej problematyki w odniesieniu 
do funkcjonowania instytucji i mechanizmów na poziomie krajowym, ale również międzynaro-
dowym. Ponadto warta podkreślenia jest aktualność ujęcia tego zagadnienia obejmująca m.in. 
perspektywę pandemii COVID-19. Należy zaznaczyć wnikliwość i dobre rozpoznanie literatury 
przedmiotu, co odpowiada zapotrzebowaniu na pogłębione analizy i oceny mechanizmów dzia-
łania rynków finansowych. Podsumowując, recenzowana monografia, stanowiąca element nurtu 
badań nad uwarunkowaniami efektywności systemu ochrony nieprofesjonalnych uczestników 
rynków finansowych, stanowi interesujący głos w tej dyskusji. 

Tytuł monografii jest adekwatny do jej zawartości. Treść poszczególnych rozdziałów jest 
właściwa. Warstwę teoretyczną urozmaicono materiałem ilustracyjnym: tabelami i rysunkami, 
które zostały właściwie wkomponowane i stanowią uzupełnienie lub wzbogacenie przedstawio-
nych rozważań. Taki układ wpływa pozytywnie na percepcję tekstu. Recenzowane opracowanie 
jest przygotowane w sposób prawidłowy pod względem formalnym. Jego atrybutem jest odpo-
wiedni poziom klarowności stylistycznej, przejrzysty, zrozumiały język, właściwie zastosowana 
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terminologia, zachowana logika wywodu. Treści zawarte w monografii tworzą holistyczny obraz 
ochrony nieprofesjonalnych uczestników różnych rynków finansowych (bankowego, kapitałowego 
i ubezpieczeniowego) analizowany w perspektywie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa finan-
sowego. Recenzowana książka wypełnia lukę w literaturze przedmiotu z powodu braku publikacji 
ujmujących w sposób kompleksowy te zagadnienia. 

Opracowanie ma charakter naukowy, ponieważ Autorzy stawiają cele oraz pytania badawcze 
(hipotezy badawcze) i za pomocą dostępnych im źródeł dokonują ich weryfikacji. Nie rezygnu-
ją przy tym z wyrażania własnych opinii, sądów i wartościowania przedstawionych zagadnień. 
Wywód prowadzony przez Autorów monografii w poszczególnych rozdziałach jest dokonany na 
podstawie solidnych studiów literaturowych, w ramach syntezy i konsolidacji treści. Jako główny 
cel przyjęto „przedstawienie kierunków zmian i dokonanie oceny skuteczności działania organów 
ochrony klienta oraz regulacji ukierunkowanych na ochronę interesów konsumenta, jako uczestnika 
rynku usług finansowych, z jednoczesną koncentracją na koordynacji tychże rozwiązań w ukła-
dzie powiązań ponadsektorowych”. Trzeba przyznać, że ocena skuteczności ochrony to zadanie 
bardzo ambitne. W przypadku tego opracowania dokonano tej oceny na podstawie dostępności 
rozwiązań instytucjonalnych. Autorzy ocenili, że konsumenci nie zawsze korzystają z rozwiązań 
instytucjonalnych, czego powodem mają być (z czym trudno się zgodzić) wysokie koszty, ale 
również „brak przekonania co do skuteczności i poczucie słabej pozycji w sytuacji konfliktowej 
z pośrednikiem finansowym” (ten argument jest natomiast przekonujący). Założone cele badaw-
cze przedstawione w monografii zostały zrealizowane.

W badaniach zaprezentowanych w recenzowanym opracowaniu wykorzystano wnikliwą kwe-
rendę literatury przedmiotu w zakresie bezpieczeństwa finansowego, ochrony nieprofesjonalnych 
uczestników rynku bankowego, kapitałowego i ubezpieczeniowego, rynku usług płatniczych i cy-
berbezpieczeństwa. Autorzy monografii zastosowali metodę badań typu desk research, analizę 
źródeł wtórnych (dane zastane), wykorzystali wiele aktów prawnych na poziomie krajowym i mię-
dzynarodowym, a także raporty organizacji międzynarodowych. Umiejętne wykorzystanie wyników 
badań wtórnych nie umniejsza poziomu merytorycznego i jakości wywodów. Biorąc pod uwagę 
specyfikę analizowanych treści, uznać należy wykorzystane metody za właściwe i wystarczające 
do osiągnięcia zakładanych przez Autorów celów oraz poszukiwania odpowiedzi na postawione 
we wstępie pytania badawcze. Oceniając metody badawcze należy stwierdzić, że ich dobór jest 
adekwatny do realizowanego tematu i celu opracowania. Na podstawie zgromadzonego materiału 
badawczego Autorzy sformułowali poprawne wnioski. Zakres i dobór źródeł wykorzystywanych 
w opracowaniu oceniam zaś pozytywnie jako pozycje aktualne, wykazujące związek z realizowa-
nym tematem, należące do uznanego, literaturowego kanonu. 

Recenzowana monografia napisana we współautorstwie przez reprezentujących katowi-
cki ośrodek naukowo-badawczy stanowi wartościowe opracowanie na temat różnych aspektów 
bezpieczeństwa finansowego i ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynków finansowych. 
Problematyka relacji klientów z pośrednikami na rynkach finansowych nabiera szczególnego zna-
czenia w czasie zagrożenia pandemią koronawirusa COVID-19, co zostało również uwzględnione 
w recenzowanej książce (opis inicjowanych przez banki w Polsce, czy KNF działań podejmowanych 
w celu poprawy sytuacji klientów w czasie pandemii). Monografia stanowi wartościową pozycję 
na rynku wydawniczym, wzbogacającą dorobek nauki polskiej. Jej zasadniczym walorem jest 
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kompleksowe podejście do ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynków finansowych, 
w którym zaprezentowano łącznie problemy i mechanizmy działania dotyczące różnych 
segmentów rynku finansowego, przedstawiane zazwyczaj w odrębnych publikacjach. 

Recenzowana monografia składa się z czterech części (rozdziałów) i wstępu, zakończenia 
oraz zestawienia wykorzystywanych źródeł, a także spisu tabel i rysunków. Poszczególne rozdziały 
zostały podzielone na cztery podpunkty. Struktura opracowania jest adekwatna do głównego te-
matu, określonego w tytule. Treść rozdziału pierwszego stanowi wprowadzenie do tematu ochrony 
nieprofesjonalnego uczestnika rynku finansowego, osadzenie głównego tematu w kontekście bez-
pieczeństwa finansowego. W tej części opracowania przedstawiono aspekt pojęciowy podmiotów 
ochrony, ukazano także istotę sieci bezpieczeństwa oraz problematykę wiedzy finansowej. Treści 
zawarte w tej części opracowania mają charakter porządkujący i wprowadzający. W kolejnych 
częściach Autorzy skoncentrowali się na ochronie klienta nieprofesjonalnego na rynkach usług 
bankowych, kapitałowych i ubezpieczeniowych. Natomiast ostatni rozdział pracy stanowi klamrę 
spinającą tekst. W tym przypadku Autorzy koncentrują się na ponadsektorowej instytucjonalno-
-prawnej ochronie nieprofesjonalnego klienta rynku finansowego. Szczególnie wartościowa jest 
w tej części opracowania prezentacja wątku dotyczącego przeglądu i oceny regulacji prawnych, 
wzmacniających system ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego oraz unij-
ny i krajowy system cyberbezpieczeństwa oraz usługi zaufania, a także system identyfikacji 
elektronicznej. 

Analiza recenzowanego opracowania daje podstawę do stwierdzenia, że zasługuje ono na 
wysoką ocenę, ponieważ:
− Stanowi próbę oryginalnego rozwiązania problemu naukowego, którym jest skuteczność sy-

stemu ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynków finansowych. Jego układ tematyczny, 
będący syntezą zagadnień występujących w różnych segmentach rynku finansowego, nie 
pokrywa się z większością książek na ten temat. 

− Prezentuje ogólną i szczegółową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w dyscyplinie finanse, 
związaną z krajowym i unijnym systemem ochrony konsumentów/klientów rynków finansowych. 
Wskazuje akty prawne i instytucje, których celem jest wzmacnianie interesu ekonomicznego 
konsumenta, jak również rozstrzyganie sporów z instytucjami finansowymi. Przekonuje do 
opinii, że ochrona jest potrzebna.

− Ukazuje retrospektywny przegląd wyselekcjonowanej literatury przedmiotu oraz szerokie 
legislacyjne udokumentowanie istoty teoretycznych podstaw bezpieczeństwa finansowego 
i ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynków finansowych. 

− Zawiera prezentację odpowiednio pogłębionych rozważań, opisanych w sposób precyzyjny 
i przejrzysty, o relatywnie nowym, innowacyjnym kierunku badań, którym jest efektywność 
ochrony konsumentów.

− Dostarcza ciekawych informacji o bezpieczeństwie finansowym w kontekście wiedzy finan-
sowej, kondycji finansowej banku, tajemnicy bankowej, złożonego, pozasądowego systemu 
dochodzenia roszczeń oraz systemu rekompensat. 

− Opisuje w sposób kompleksowy i poddaje krytycznej ocenie mechanizmy funkcjonowania 
systemu ochrony różnych uczestników rynków finansowych, a zwłaszcza rynku: bankowe-
go, ubezpieczeniowego, kapitałowego, płatniczego. Do prezentacji teoretycznej dołączono 
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bogaty materiał ilustracyjny, zawierający dane statystyczne, pozwalające czytelnikowi na 
lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień.

− Przedstawia problematykę relacji klientów z pośrednikami na rynkach finansowych w czasie 
zagrożenia pandemią koronawirusa COVID-19, poprzez opis działań banków podejmowa-
nych w celu poprawy sytuacji klientów czy charakterystykę pakietu KNF.

− Uwydatnia w perspektywie zagrożeń i ochrony zagadnienie cyberbezpieczeństwa i ochrony 
danych.

− Skłania do refleksji nad kierunkami przyszłych rozwiązań i może stanowić dla czytelników 
inspirację do dalszych badań. 

Ze względu na wykazane walory pozytywnie oceniam monografię, stanowiącą wynik badań 
i przemyśleń naukowych trzech Autorów: Grażyny Szustak, Witolda Gradonia i Łukasza Szewczyka. 
Uważam ją za wartościową, wypełniającą lukę w dotychczasowej dyskusji poświęconej ochro-
nie na rynkach finansowych. Publikacja wnosi nowe wartości do nauk ekonomicznych i znajdzie 
czytelników na rynku wydawniczym. To idealna lektura dla tych, którzy chcą wiedzieć na jakich 
zasadach funkcjonują pośrednicy finansowi w relacjach ze swoimi konsumentami/klientami i co 
w tych relacjach może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo systemu finansowego.

Iwona Dorota Czechowska
Instytut Finansów
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki 
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8051-5324
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financial market, reconstructed and specified from and by EBA soft law acts, within the legal space 
of the European System of Financial Supervision, having regard to EU and domestic binding acts 
relevant to the financial market. 
Key words: financial market, consumer protection on the financial market, banking supervision. 
JEL: K22, K23, K29

Paweł Czaplicki, The phenomenon of misselling on the Polish bond market – what did the GetBack 
S.A. case teach us?
Table of contents
I. Introduction
II. What is misselling?
III. Misselling on the bond market on the example of bonds issued by GetBack S.A.
IV. De lege ferenda postulates aimed at increasing the level of protection of bondholders against 

misselling
V. Final remarks
Summary: The article presents the phenomenon of misselling on the Polish bond market on the 
example of bonds issued by GetBack S.A. Presented are also de lege ferenda postulates aimed at 
increasing the level of protection of bondholders against misselling. The article uses the dogmatic 
and legal research method as well as the analysis of existing data. The key research problem 
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presented in the article is how to clarify the legal regulations regarding consumer protection in 
the bond market, so that bondholders do not become victims of misselling. In accordance with 
the hypothesis put forward by the author, the legal provisions in this area require tightening up by 
imposing additional obligations on entities offering the purchase of bonds to consumers, and, on 
the other hand, more severe penalties for using unfair selling practices.
Key words: misseling, bonds, Office of Competition and Consumer Protection, Supreme Chamber 
of Control.
JEL: K22

Bartosz Wyżykowski, Liability for the execution of a payment transaction with the use of an 
incorrect unique identifier under the Payment Services Act
Table of contents
I. Introductory remarks
II. Exclusion of a payment service provider’s liability for the execution of a payment transaction 

with the use of an incorrect unique identifier
 1.  Lack of the obligation for payment service providers to verify the cohesion of the unique 

identifier with other data of the payee
 2.  Providing an incorrect unique identifier versus the possibility of the payer to refer to an 

error as to the content of the legal action 
III. A payment service provider’s liability under a contract or specific regulations
IV. Practical aspects of pursuing claims by the payer
 1. Claim to return funds under the provisions on unjust enrichment
 2. Entities obliged to return funds
V. Interpretation of Article 64 of the Banking Law Act in conformity with EU law
VI. Final remarks
Summary: The article concerns certain aspects of pursuing claims by the payer in order to retrieve 
the amount of a payment transaction executed with the use of an incorrect unique identifier. For 
this purpose, an analysis is carried out of the provisions of the Payment Services Act, which was 
amended in 2018 as a result of the implementation of the Second Payment Services Directive 
into the Polish legal system. Reviewed in the paper are also judgments of courts issued in cases 
where a transaction was executed with the use of an incorrect unique identifier.
Key words: payment transaction, incorrect unique identifier, user, payment service provider, unjust 
enrichment, error as to the content of the legal action. 
JEL: K12, K15, K23, K24, K41, K42

Piotr Gałązka, Pre-contractual information obligations in the new Draft Consumer Credit Directive 
in the light of existing EU regulations
Table of contents
I. Introduction
II. Origin of the new provisions on consumer credit
III. Existing provisions of the Directive regarding information obligations 
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IV. Proposed pre-contractual information provisions in the Draft 
 1. Obligation to provide information free of charge 
 2. Advertising and marketing information
 3. General information
 4. Pre-contractual information 
 5. Clarification information for the consumer
V. Summary
Summary: The European Commission, responding to calls for amendments, presented in June 
2021 the Draft of a new Consumer Credit Directive. One of the issues that was announced as part 
of the amendment process was the issue of pre-contractual consumer information provided by 
the creditor. The article analyses the content of the Draft with respect of pre-contractual consumer 
information, comparing the proposed provisions with existing ones, assessing them in terms of 
validity and effectiveness in achieving the objectives of the new Draft Directive and the earlier 
announcements of the European Commission as a drafter. 
Key words: consumer credit, financial services, European Union, information obligation.
JEL: G51, G40, G23, G21, K22

Michał Rafał Walczak, Pre-contractual information obligations of the lender towards the borrower 
in the Act on Reverse Mortgage
Table of contents
I. Introduction
II. General characteristics of a reverse mortgage
III. The problem of adjusting pre-contractual information obligations to the specifics of the borrower
IV. Pre-contractual statutory information obligation that precede the conclusion of a reverse 

mortgage contract
V. Summary
Summary: The article raises the issue of the information obligation that precedes the conclusion 
of a reverse mortgage contract. This service is addressed, by definition, to the elderly who are 
looking for a way to increase their income from the funds obtained from a pension. The study 
analyzes statutory regulations concerning pre-contractual information obligations of the lender 
towards the potential borrowers, which are basically limited to the passing of the information form. 
The analysis leads to the conclusion that the statutory information obligation is not adjusted to 
the specifics of the borrowers.
Key words: reverse mortgage, protection through information, equity release services, consumer 
protection.
JEL: K12, K15, K23

Krzysztof Waliszewski, Consumer protection on the non-bank loan market in Poland during the 
COVID-19 pandemic
Table of contents
I. Introduction
II. The non-bank loan market in Poland during the COVID-19 pandemic
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III. Solutions introduced on the loan market in the field of consumer protection during the COVID-19 
pandemic

IV. Proposals for further regulation of the loan sector in Poland
V. Ending
Summary: The article analyzes activities aimed at consumer protection on the non-bank loan 
market during the COVID-19 pandemic in Poland. It also presents how the tightening of anti-usury 
regulations regarding consumer credit, made at the request of the Polish Competition Authority 
(the President of the Office of Competition and Consumer), had a negative impact on the loan 
market. At the same time, a dynamic increase in the interest to use the services of pawnshops was 
observed. The question is whether consumers were in fact protected from financial depletion during 
the COVID-19 pandemic? The last part of the article presents proposals for further regulations of 
the loan sector in Poland, with an attempt to assess their impact on this sector.
Key words: consumer credit, non-bank loan, anti-usury regulations, consumer protection, 
COVID-19 pandemic.
JEL: K36, D18, E51

Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Artur Zwaliński, Contractual and statutory solutions concerning 
‘credit holidays’ during the COVID-19 pandemic. Law – practice – and the actual protection of the 
consumer as a borrower
Table of contents
I. Introduction 
II. Situation of Poles on the threshold of the COVID-19 pandemic and in its course 
III. Proposals of banks for consumers in connection with the outbreak of the pandemic – the so-

called commercial ‘credit holidays’ and their evaluation 
IV. ‘Credit holidays’ offered by lenders during the COVID-19 pandemic in the context of actions 

taken by the Polish Competition Authority and the Financial Ombudsman 
V. Statutory suspension of credit agreements as a response to the abusive practices of creditors 

and a form of assistance for consumers affected by the consequences of the COVID-19 
pandemic

VI. Summary and conclusions
Summary: The authors of this paper start with the presentation of the situation of Poles on 
the threshold of the COVID-19 pandemic and during its course, as they are affected by its 
economic consequences. Next, they consider the institution of the so-called ‘credit holidays’, 
both commercial ones (proposed by creditors) and those proposed by consumers, with the aim 
to present the conditions of taking advantage of these instruments. The authors also assess 
them from the perspective of the practice of the Polish Competition Authority (the President 
Office of Competition and Consumer Protection) and the Financial Ombudsman, through the 
prism of consumer complaints and notifications, as well as actions taken by these institutions 
in connection with irregularities found by creditors, which violate consumer interests. It is said 
that the conditions offered by the market did not meet the real needs of providing reliable and 
actual help to consumers affected by the negative consequences of the pandemic (as a result of 
losing their jobs or main source of income). As a result, it was necessary to introduce a statutory 
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regulation on the suspension of the execution of credit agreements (statutory holidays) under the 
Act amending the COVID-19 Act. 
Key words: ‘credit holidays’, credit agreements, ‘statutory and non-statutory (contractual) holidays’, 
prohibited market practices of lenders, abuse of borrowers.
JEL: G20, G21, G28, G29, G51

Magdalena Paleczna, Specific solutions introduced in the ‘anti-crisis package’ on non-interest 
costs of consumer loans
Table of contents
I. Introduction
II. New – temporary – limits to non-interest costs for consumer credit and the rules for their 

application
III. Limitation of costs of subsequent consumer credit
IV. Infringement of the new limits on non-interest credit costs
V. Duration of the reduced limits on non-interest credit costs 
VI. Reduced limits – state after their introduction and the position of the lending industry
VII. Controversy over the extension of the reduced limits on non-interest expenses for consumer 

credit 
VIII. Summary and conclusions
Summary: Due to the COVID-19 pandemic in Poland, and the need to introduce numerous 
restrictions in the public and private spheres, the liquidity of Polish consumers was disrupted and 
many lost their source of income. There was therefore a justified fear, in particular on the part of the 
Polish Government and the Polish Competition Authority, that consumers would turn to consumer 
credit providers, in particular lending institutions, to maintain their liquidity. New – temporary – limits 
for non-interest credit costs were established in March 2020. The limits were set up separately 
for loans with a repayment period of up to 30 days and those with a repayment period of more 
than 30 days. The aim of introducing this particular solution was to protect consumer borrowers 
from over-indebtedness caused by the COVID-19 pandemic in Poland. In this paper, the author 
analyses the temporary limits of non-interest costs of consumer credit and presents the positions 
of the Polish legislator and the loan industry. 
Key words: limit on non-interest credit costs, consumer credit, creditor, consumer, COVID-19.
JEL: G20, G28, G51

Wanesa Choptiany, The amendment to the provisions on consumer bankruptcy in the time 
of the crisis caused by COVID-19
Table of contents
I. Introduction
II. Consumer bankruptcy and the protection of consumer rights – a dogmatic aspect
 1. Amendment of the provisions on consumer bankruptcy
 2.  Changes in consumer bankruptcy regulations in connection with the COVID-19 pandemic 

and planned changes
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III. Institution of consumer bankruptcy in the time of the crisis caused by COVID-19 in Poland – 
an empirical aspect

IV. Conclusions
Summary: The article focuses on the analysis of the amended Polish provisions on the procedure 
for declaring consumer bankruptcy and the beginning of their operation, which coincided with 
the pandemic crisis and significant economic constraints. Numerous restrictions and announced 
blockades led to the deterioration of the economic situation of many companies, entrepreneurs 
and natural persons, therefore the new regulations were immediately put through a special test. 
The article consists of two parts: dogmatic and empirical. The former presents the new as well as 
the planned bankruptcy regulations. On the other hand, in the empirical part, statistics and reports 
on the functioning of the new regulations will be analyzed to verify their effectiveness. The aim 
of the article is to ascertain whether the introduced provisions have made consumer bankruptcy 
a more available and efficient institution that enables debtors in a critical financial situations 
to ensure their protection. 
Key words: a consumer bankruptcy; the Bankruptcy law; a consumer protection; COVID-19.
JEL: K15

BOOK REVIEWS
Grażyna Szustak, Witold Gradoń and Łukasz Szewczyk, Protection of a non-professional 
financial market participant, EU Katowice Publishing House 2021 (Iwona Dorota Czechowska)



Podstawowe 
informacje dla 

Autorów
Teksty do opublikowania w iKAR winny być dostar-
czane na skrzynkę mailową redakcji (ikar@wz.uw.
edu.pl) jako dokumenty elektroniczne w edytorach 
MS Word (2000/XP/2003) lub Open Office. 

Artykuły powinny zawierać także spis treści, stresz-
czenie i słowa kluczowe.

Artykuły powinny zawierać nie mniej niż 4500, 
a nie więcej niż 9000 słów. 

Redakcja będzie dbać, żeby w iKAR nie miały miej-
sca przypadki ghostwriting czy guest authorship. 

Zasady  
recenzowania 

Wszystkie teksty każdego numeru iKAR są wstęp-
nie recenzowane przez redaktora tematycznego. 

Artykuły są oceniane przez dwóch niezależnych 
recenzentów spoza CARS. Autorzy i recenzenci nie 
znają swoich tożsamości (double blind peer review). 

Recenzja jest sporządzana na formularzu w wer-
sji dla tekstów prawniczych i ekonomicznych, 
dostępnym na stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl. 
Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem 
co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub 
jego odrzucenia. 

Zbiorcza lista recenzentów iKAR jest publikowana 
w ostatnim numerze iKAR w danym roku. 

Prawa autorskie
Publikacja jest bezpłatna. Wszystkie teksty wy-
dawane są na zasadzie otwartego dostępu i na 
licencji CC BY 4.0 Creative Commons – Uznanie 
autorstwa (https://creativecommons.org/licenses/
by/4.0/legalcode.pl). 

Korzystanie z zawartości całego numeru oraz 
z każdego z jego tekstów jest zatem uzależ-
nione wyłącznie od akceptowania przez użyt-
kownika trzech zasad: uznania autorstwa, 
korzystania z tekstów tylko dla celów niekomer-
cyjnych oraz nietworzenia na ich bazie utworów  
zależnych.

Udostępnianie
iKAR jest publikowany pierwotnie w wersji elek-
tronicznej za pośrednictwem odrębnej strony 
internetowej www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Jest udostępniany w wersji .pdf dostosowanej 
m.in. do e-booków.

Będzie także dostępny we wszystkich najważniej-
szych polskich bazach wolnego dostępu oraz – na 
zasadach niewyłącznych – w bazach największych 
polskich wydawców książek i czasopism z zakresu 
prawa, ekonomii i zarządzania.

Rekomendowany skrót cytowania KAR



Centrum Studiów Antymonopolowych 
i Regulacyjnych

prowadzi badania naukowe 

wydaje książki i periodyki,
w tym YARS www.yars.wz.uw.edu.pl 
oraz iKAR www.ikar.wz.uw.edu.pl

organizuje konferencje naukowe i warsztaty 

świadczy usługi doradcze i prowadzi 
szkolenia 

oferuje studia podyplomowe ARIS 
www.aris.wz.uw.edu.pl

prowadzi Otwarte Seminarium Doktoranckie 

współpracuje z instytucjami naukowymi 
w kraju i zagranicą oraz z organami 
regulacyjnymi (UKE, URE, UTK) 


