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O ochronie konsumenta na rynku słów kilka 
(od redaktora prowadzącego)

Przedstawiamy Państwu ósmy w tym roku numer iKAR-a poświęcony problematyce konsumenckiej. 
Zawiera on osiem artykułów naukowych oraz dwa artykuły stanowiące przegląd prawa i orzecznictwa, 
będące omówieniem wyroków TSUE. Tegoroczny numer konsumencki porusza przede wszystkim 
(co nie powinno dziwić) problematykę ochrony konsumenta na rynku usług finansowych. Zagadnienie 
to jest obecnie niezwykle aktualnym i istotnym problemem także w Polsce, z uwagi na dużą skalę 
nadużyć instytucji finansowych w relacjach z nimi, nasilone zwłaszcza w rzeczywistości pokryzyso-
wej. Pomimo licznych regulacji prawnych, rozszerzających zakres podmiotowy i przedmiotowy tej 
ochrony (także o nowe jej formy, mechanizmy i sposoby), wciąż poszukuje się pożądanego sposobu 
zapewnienia mu efektywnej, skutecznej i realnej ochrony. Na rynku usług finansowych ujawniono 
bowiem wiele nieprawidłowości w relacjach instytucji finansowych z konsumentami, które także są 
wyrazem nieprzestrzegania obowiązujących regulacji prawnych, problemów związanych z interpre-
tacją przepisów ochronnych i tym samym egzekwowania ochrony konsumenta usług finansowych. 

Nie zabrakło w nim jednak również innych opracowań dotyczących ogólnych i aktualnych proble-
mów z zakresu szeroko rozumianego prawa konsumenckiego. W artykule otwierającym Jagna Mucha 
podejmuje kwestie nowego modelu ochrony zbiorowych interesów konsumentów w UE przyjętego 
w dyrektywie w sprawie powództw przedstawicielskich oraz możliwości jego wdrożenia do prawa pol-
skiego. Wskazuje ona potencjalne warianty implementacji oraz wyzwania związane z wdrożeniem tej 
dyrektywy w obecnie zaproponowanym kształcie do ustawodawstwa polskiego dotyczące propono-
wanego rozszerzenia istniejącego modelu ochrony interesów zbiorowych o mechanizmy zbiorowego 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Anita Kucharska przedstawia sytuację konsumentów 
i problem ich bezpieczeństwa w gospodarce współpracy z perspektywy prawa Unii Europejskiej. 
Jedną z istotnych kwestii związanych z collaborative economy jest wybór właściwej metody zapew-
niającej ochronę nabywców usług będących użytkownikami platform. Jak twierdzi Autorka, konieczne 
jest wykorzystanie obowiązujących przepisów z zakresu prawa konsumenckiego przy jednoczesnym 
uwzględnieniu natury gospodarki współpracy oraz wprowadzenie dwóch reżimów prawnych: surowszego 
(dedykowanego podmiotom dostarczającym usługi w sposób profesjonalny) oraz lżejszego (skierowa-
nego do podmiotów nieprofesjonalnych). Beata Sieńko-Kowalska podejmuje zagadnienie obowiązku 
badania przez sąd krajowy z urzędu abuzywności klauzuli umownej jako gwarancji skutecznej ochrony 
interesów konsumenta. Analizując orzecznictwo sądów polskich i TSUE, Autorka prowadzi rozważania 
zwłaszcza na gruncie incydentalnej kontroli niedozwolonych postanowień umownych przeprowadzanej 
przez sądy w kontekście nadrzędnego celu, którym jest zagwarantowanie konsumentom ochrony co 
najmniej na poziomie wyznaczonym postanowieniami dyrektywy 93/13/EWG.

Pięć kolejnych opracowań naukowych dotyczy szczegółowych problemów z zakresu ochrony 
konsumenta jako użytkownika usług finansowych, ujawnionych w ostatnim czasie na rynku finanso-
wym lub związanych z najnowszymi regulacjami prawnymi w tym obszarze. Magdalena Paleczna, 
otwierająca cykl artykułów o tej tematyce, prezentuje zjawisko missellingu na rynku niebankowych 
kredytów konsumenckich ujawnionych w praktykach instytucji pożyczkowych, a przejawiające się 
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między innymi w nieprawidłowym informowaniu konsumentów o cechach usługi kredytowej, nieinfor-
mowaniu o kosztach związanych z nabywaną usługą, stosowaniu zróżnicowanych i wygórowanych 
opłat, przekonywaniu o atrakcyjności i konieczności nabycia usługi finansowej przez konsumenta. 
Autorka proponuje w nim również sposoby ograniczania i zapobiegania zjawisku missellingu na 
tym rynku. Wanesa Choptiany omawia z kolei mechanizmy ochrony kredytobiorcy–konsumenta, 
w szczególności w kontekście kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty obcej w świetle 
ostatniej nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finanso-
wej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. W obszarze rynku kredytów konsumenckich pozostaje 
kolejne opracowanie, Agnieszki Wachnickiej, poruszające niezwykle aktualną, w świetle orzeczenia 
TS UE C-383/18 (Lexitor), problematykę redukcji kosztów w razie przedterminowej spłaty kredytu 
konsumenckiego i jego skutki dla funkcjonowania tego rynku. W swoim artykule prezentuje ona 
problemy interpretacyjne na tle wykładni przepisów dyrektywy 2008/48/WE w odniesieniu do ro-
dzajów kosztów podlegających obniżeniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu i związane 
z nimi wątpliwości w zakresie metodologii obliczania obniżki kosztów kredytu konsumenckiego. 
Następny artykuł, autorstwa Piotra Gałązki, pozostaje w obszarze tematyki związanej z kredytem 
konsumenckim i dotyczy styku prawa ochrony konsumenta usług finansowych i ochrony danych 
osobowych, a mianowicie różnic w ocenie zdolności kredytowej konsumenta w państwach człon-
kowskich UE jako ograniczenia jednolitego rynku kredytów analizowanych z perspektywy zasady 
minimalizacji danych z art. 5 RODO. Autor, prezentując sytuację i stan prawny w poszczególnych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej w tym zakresie, wskazuje na ich wpływ w regulacjach 
na poziomie krajowym na: realizację założenia odpowiedzialnego kredytowania (responsible len-
ding), ryzyko tworzenia bariery dla urzeczywistnianie jednolitego rynku kredytów w UE, realizację 
zasady minimalizacji zakresu przetwarzanych danych osobowych na podstawie przepisów RODO. 

Bartosz Wyżykowski prezentuje wybrane problemy na gruncie odpowiedzialności za nie-
autoryzowane transakcje płatnicze w świetle zmian w tym zakresie wprowadzonych w ustawie 
o usługach płatniczych w wyniku implementacji PSD2, ze szczególnym uwzględnieniem skutków 
braku wymogu silnego uwierzytelniania użytkownika (SCA). Autor omawia także przepisy regu-
lujące odpowiedzialność z tytułu nieautoryzowanych transakcji płatniczych zainicjowanych za 
pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej. 

W ramach przeglądu prawa i orzecznictwa, problematykę jurysdykcji krajowej w sprawach doty-
czących naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem prawa konkurencji w świetle wyroku TSUE 
z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie C-451/18 – Tibor-Trans przeciwko DAF Trucks na tle dotychczasowe-
go orzecznictwa TSUE dotyczącego jurysdykcji szczególnej określonej w art. 7 pkt 2 rozporządzenia 
1215/12 przedstawia Aleksandra Mariak. Iwona Miedzińska prezentuje natomiast kwestię peronów 
pasażerskich jako elementu infrastruktury kolejowej i dalszych skutków prawnych tego uznania (ich 
użytkowanie wchodzi w zakres minimalnego pakietu dostępu) w świetle wyroku TSUE z 10 lipca 
2019 r. w sprawie C-210/18 WESTbahn Management GmbH przeciwko ÖBB-Infrastruktur AG. 

Wszystkim Czytelnikom życzę inspirującej lektury.

Wrocław, 23 grudnia 2019 r. 
dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
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Streszczenie
W projekcie dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich Komisja Europejska zaproponowała 
rozszerzenie istniejącego modelu ochrony zbiorowych interesów konsumentów o możliwość docho-
dzenia roszczeń odszkodowawczych. Obecny model, oparty na przepisach dyrektywy 2009/22/WE,  
nie przewiduje możliwości uzyskiwania odszkodowania, umożliwiając jedynie wytaczanie powództw 
o zaprzestanie szkodliwych praktyk przez wskazane przez państwa członkowskie upoważnione 
podmioty. Powyższe rozwiązanie zostało implementowane przez ustawodawcę polskiego w ustawie 
o ochronie konkurencji i konsumentów, w której przewidziano odrębne postępowanie w sprawie 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, prowadzone z urzędu przed Prezesem 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Proponowane rozszerzenie istniejącego modelu ochrony 
interesów zbiorowych o mechanizmy zbiorowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych bę-
dzie oznaczać konieczność przemodelowania rozwiązań istniejących obecnie w polskich systemie 
prawnym. W niniejszym artykule podjęto próbę wskazania potencjalnych wariantów implementa-
cyjnych oraz trudności, jakie będzie miał polski ustawodawca z wdrożeniem dyrektywy w sprawie 
powództw przedstawicielskich w obecnie zaproponowanym kształcie.

* Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; e-mail: jagna.
mucha@uw.edu.pl;  https://orcid.org/ 0000-0003-4883-1252.
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o ochronie konkurencji i konsumentów.

JEL: K23, K33, K41

I.  Wprowadzenie
Globalizacja rynków konsumenckich oraz cyfryzacja doprowadziły do sytuacji, w której tysiące 

konsumentów z różnych państw członkowskich mogą być poszkodowani wskutek praktyk jedne-
go przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy naruszają zbiorowe interesy konsumentów w Unii Europejskiej 
przede wszystkim poprzez kierowanie do nich wprowadzającej w błąd reklamy oraz stosowanie 
nieuczciwych standardowych postanowień umownych1. Choć w sprawach zbiorowych szkoda 
poniesiona przez indywidualnego konsumenta bywa niewielka, to jednak wobec efektu skali oka-
zuje się znacząca. Dlatego też przypadki naruszenia przepisów prawa ochrony konsumentów 
dotykające dużej liczby osób mogą powodować zakłócenia w funkcjonowaniu rynków, utrudniając 
tym samym tworzenie innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki2.

Z uwagi na powyższe problemy, na poziomie UE pojawiła się konieczność stworzenia me-
chanizmu procesowego, umożliwiającego egzekwowanie praw konsumentów jako zbiorowości. 
Komisja Europejska już w latach 90. ubiegłego wieku podjęła prace nad stworzeniem modelu 
zbiorowego dochodzenia roszczeń konsumentów. Choć od momentu jego wdrożenia minęło już po-
nad dwie dekady, dotychczas nie doszło do wprowadzenia istotnych zmian ram prawnych, które 
pozwoliłyby na dostosowanie modelu do aktualnych potrzeb konsumentów. Najnowsze badania 
zlecone przez Komisję pokazały jednoznacznie, że istniejący mechanizm zbiorowego docho-
dzenia roszczeń ma sporo niedociągnięć, które utrudniają jego skuteczność oraz uniemożliwiają 
optymalne wykorzystanie istniejących narzędzi3. Z tego względu w kwietniu 2018 roku Komisja 
wydała pakiet Nowy Ład dla Konsumentów (A New Deal for Consumers), w którym zaproponowała 
zmiany prawa konsumenckiego obejmujące projekt dyrektywy w sprawie powództw przedstawi-
cielskich4. Przedmiotowy projekt zakłada rozszerzenie istniejącego modelu ochrony zbiorowych 
interesów konsumentów, opartego na powództwie w sprawie nakazu zaprzestania bezprawnych 
praktyk, na możliwości zbiorowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Powyższe ma na 
celu przede wszystkim zwiększenie skuteczności istniejącego postępowania. Przyjęcie projektu 
dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich pociągnie za sobą konieczność wdrożenia 
tychże rozwiązań do prawa polskiego. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie potencjalnych trudności, jakie pociągnie za 
sobą konieczność implementacji dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich do prawa 

1 Por. kontekst wniosku Komisji Europejskiej – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony 
zbiorowych interesów konsumentów i uchylająca dyrektywę 2009/22/WE, COM(2018) 184 final; dalej: Kontekst wniosku w sprawie dyrektywy w sprawie 
powództw przedstawicielskich.
2 Por. Zielona Księga Komisji Europejskiej z dnia 27.11.2008 r. w sprawie dochodzenia zbiorowych roszczeń konsumentów, KOM(2008) 794 wersja 
ostateczna.
3 Kontekst wniosku w sprawie dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich, op. cit.; Na temat wad istniejącego systemu por. także: Mucha, 2019.
4 Wniosek – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów 
i uchylająca dyrektywę 2009/22/WE, COM(2018) 184 final; dalej: projekt dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich.
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polskiego. Artykuł rozpoczyna zwięzłe przedstawienie poszczególnych etapów tworzenia unij-
nego modelu ochrony zbiorowych interesów konsumentów, które miało miejsce na przestrzeni 
ostatnich lat. Jako że podstawę istniejącego modelu stanowią rozwiązania przyjęte w dyrektywie 
2009/22/WE, przedmiotem kolejnego etapu analizy są mechanizmy prawne przewidziane w tym 
akcie oraz ich implementacja w prawie polskim. Na tle aktualnego stanu prawnego dokonano we-
ryfikacji nowych rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Europejską w projekcie dyrektywy 
w  sprawie powództw przedstawicielskich. Kluczową część publikacji stanowią rozważania na 
temat możliwych wariantów implementacyjnych oraz potencjalnych trudności związanych z ko-
niecznością wdrożenia tych rozwiązań do prawa polskiego. 

II. Tworzenie modelu ochrony  
zbiorowych interesów konsumentów w UE

Droga do stworzenia unijnych ram prawnych dla zbiorowego dochodzenia roszczeń konsu-
menckich była długa i wyboista. Choć potrzeba zagwarantowania ochrony zbiorowych interesów 
konsumentów w Unii Europejskiej została dostrzeżona przez ustawodawcę unijnego jeszcze w la-
tach 90. ubiegłego wieku,5 koncepcja stworzenia instrumentu prawnego umożliwiającego konsu-
mentom zbiorowe dochodzenie roszczeń spotkała się z krytyką środowiska biznesu, wspartego 
przez rządy niektórych państw członkowskich. Stąd też stworzenie kompleksowego systemu, 
w którym konsumenci mogą zbiorowo dochodzić roszczeń odszkodowawczych, było ze względów 
politycznych pomysłem nierealnym do realizacji. 

Z uwagi na powyższe ograniczenia, pierwszy unijny akt prawny ustanawiający procedurę 
egzekwowanie zbiorowych praw konsumenckich, tj. dyrektywa 98/27/WE w sprawie nakazów 
wydawanych w celu ochrony interesów konsumentów6, przewidywał jedynie możliwość składania 
powództwa o powstrzymywanie naruszeń prawa konsumenckiego. Dyrektywa stanowiła instru-
ment o charakterze procesowym, wykorzystywanym w przypadku naruszenia praw materialnych 
przyznanych konsumentom w dyrektywach konsumenckich, enumeratywnie wymienionych w za-
łączniku do tego aktu. Przewidziano w niej procedurę umożliwiającą upoważnianym podmiotom, 
tj. stowarzyszeniom konsumentów oraz organom publicznym, składanie powództw o wydanie 
nakazu powstrzymania szkodliwych praktyk. Nie dawała ona jednak podstaw do dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych. Ze względu na wprowadzane do niej zmiany, dyrektywa 98/27/WE  
została ujednolicona obowiązującą obecnie dyrektywą 2009/22/WE w sprawie nakazów zaprze-
stania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów7. 

Wąski zakres środków prawnych przewidzianych w dyrektywie 98/27/WE stanowił znaczące 
ograniczenie możliwości egzekwowania praw konsumentów. Komisja Europejska niejednokrot-
nie postulowała, iż należy stworzyć konsumentom możliwość dochodzenia zbiorowych roszczeń 
odszkodowawczych, przedstawiając różne warianty działania w tym zakresie8. W Białej Księdze 

5 Problematyka ta pojawiła się po raz pierwszy w programie Komisji Europejskiej Action Plan z 1996 roku, dotyczącym dostępu do wymiaru sprawied-
liwości i efektywnego rozstrzygania sporów konsumenckich.
6 Dyrektywa 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony 
interesów konsumentów (Dz. Urz. L 166 z 11.6.1998, s. 51). 
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu 
ochrony interesów konsumentów (Dz. Urz. L 110 z 1.5.2009, s. 30).
8 Zielona Księga Komisji Europejskiej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie dochodzenia zbiorowych roszczeń konsumentów, KOM(2008) 794 wersja 
ostateczna.
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z 2008 roku9 Komisja zaproponowała – dwa mechanizmy mające zapewnić zarówno konsumen-
tom, jak i MŚP możliwość uzyskania zadośćuczynienia za szkody poniesione w wyniku naruszenia 
przepisów unijnego prawa ochrony konkurencji – powództwo zbiorowe z możliwością przystąpienia 
(model opt-in) oraz powództwo przedstawicielskie wytaczane przez uprawnione podmioty, takie 
jak organizacje konsumentów lub organy państwowe, na rzecz grupy poszkodowanych. 

Mimo nadarzającej się ku temu okazji, propozycje Komisji Europejskiej w powyższym kształcie 
nie zostały jednak zrealizowane. W 2013 r. wydano pakiet dokumentów dotyczących powództw 
o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, na który składały się: i) projekt dyrektywy odszkodowawczej10; ii) Komunikat Komisji 
„W kierunku europejskich horyzontalnych ram w zakresie zbiorowego dochodzenia roszczeń”11, 
oraz iii) Zalecenie Komisji Europejskiej z 2013 r. w sprawie wspólnych zasad dotyczących mecha-
nizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń12 (Piszcz, 2013). Ze względu na kontrowersje, które 
wśród rządów wielu państw członkowskich rodziło uwzględnienie możliwości zbiorowego docho-
dzenia roszczeń odszkodowawczych w unijnym akcie prawnym, kwestia ta została wyłączona 
z zakresu dyrektywy odszkodowawczej oraz uwzględniona w Zaleceniu Komisji. W doktrynie wielu 
upatrywało w tym utraconej szansy na stworzenie kompleksowego mechanizmu dochodzenia 
roszczeń. (Stadler 2013; Sorabij 2014; Nagy 2015).

Zakres rekomendacji zawartych w Zaleceniu Komisji Europejskiej oraz problematyka związa-
na z ich implementacją w państwach członkowskich była już szeroko dyskutowana w piśmienni-
ctwie (Money-Kyrle, 2015, s. 223–253; Nagy, 2015, s. 530–552; Piszcz, 2014, s. 52–67; Sorabji, 
2014, s. 62–76; Stadler, 2013, s. 483–488.) Nie powtarzając wywodów tam zawartych, należy 
przywołać, iż w Zaleceniu Komisja wskazuje na potrzebę posiadania przez państwa członkow-
skie instrumentów prawnych umożliwiających dochodzenia zarówno roszczeń o zaprzestanie 
bezprawnych praktyk, jak i roszczeń odszkodowawczych13. Celem, jaki powołuje Komisja, nie 
jest jednak harmonizacja krajowych systemów dochodzenia roszczeń zbiorowych, lecz wprowa-
dzenie niewiążących, podstawowych zasad odnoszących się zarówno do dochodzenia roszczeń 
w postępowaniach sądowych jak i pozasądowych.

Zgodnie z treścią Zalecenia, Komisja Europejska była zobowiązana do oceny jego realiza-
cji na podstawie praktycznych doświadczeń najpóźniej do lipca 2017 roku14. Z treści wydanego 
na tej podstawie raportu Komisji wynika jednoznacznie, iż większość państw członkowskich nie 
zastosowało się do Zalecenia Komisji i mimo istniejących wytycznych, mechanizmy zbiorowe-
go dochodzenia roszczeń są w dalszym ciągu mocno zróżnicowane. Powyższe potwierdzają 
także wyniki przeprowadzanych badań prawno-porównawczych (Hodges i Voet, 2018, s. 43). 

 9 Biała Księga Komisji Europejskiej z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa 
ochrony konkurencji, KOM(2008)165 wersja ostateczna.
10 Wniosek - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych 
z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, KOM (2013) 404 final. 
11 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskigo, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, W kierunku 
 europejskich horyzontalnych ram w zakresie zbiorowego dochodzenia roszczeń, COM(2013)0401 final.
12 KE, Zalecenie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych zasad dotyczących mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń o zaprzestanie 
bezprawnych praktyk oraz roszczeń odszkodowawczych w państwach członkowskich, dotyczących naruszeń praw przyznanych na mocy prawa Unii, 
(2013/396/EU, Dz. Urz. UE, Nr 201, s. 60.)
13 Art. 2 Zalecenia, ibidem.
14 Art. 40 Zalecenia, ibidem. 
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W konsekwencji Zalecenie nie przyczyniło się do wypracowania wspólnego, ogólnoeuropejskiego 
modelu dochodzenia roszczeń zbiorowych.

Próbę stworzenia unijnego mechanizmu ochrony zbiorowych interesów konsumentów podjęto 
w kwietniu 2018 roku. Komisja Europejska wydała komunikat „Nowy Ład dla Konsumentów”15, 
w którym przedstawiono pakiet środków stanowiących odpowiedź na nowe wyzwania polityki 
konsumenckiej (Jabłonowska i Namysłowska, 2018, s. 11; Kowalczyk-Zagaj, 2018, s. 119). Celem 
„Nowego Ładu dla Konsumentów” jest m.in. unowocześnienie dorobku prawnego w dziedzinie 
ochrony konsumentów oraz zapewnienie konsumentom lepszych możliwości dochodzenia rosz-
czeń, wsparcie skutecznego egzekwowania prawa i lepszej współpracy organów publicznych na 
uczciwym i bezpiecznym jednolitym rynku16. Dla osiągnięcia powyższych celów Komisja Europejska 
zaproponowała zmianę ram legislacyjnych, w tym m.in. w obszarze zbiorowego dochodzenia rosz-
czeń konsumenckich. Owocem prac Komisji w tym obszarze stał się projekt dyrektywy w sprawie 
powództw przedstawicielskich17. Propozycja Komisji obejmuje rozbudowę istniejącego modelu 
ochrony zbiorowych interesów konsumentów w Unii Europejskiej, co zgodnie z założeniami pro-
jektodawcy znacząco wpłynie na zwiększenie efektywności dochodzenia zbiorowych roszczeń 
konsumentów. Głównym novum jest połączenie procedury dotyczącej zakazów zaprzestania 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów z mechanizmami zbiorowego dochodze-
nia roszczeń odszkodowawczych o charakterze cywilnoprawnym. 

III. Mechanizmy procesowe  
przewidziane w dyrektywie 2009/22/WE

Dyrektywa 2009/22/WE, podobnie jak poprzedzająca ją dyrektywa 98/27/WE, stanowi instru-
ment o charakterze procesowym, który pozwala na egzekwowanie praw konsumentów przyznanych 
w prawie materialnym, czyli dyrektywach konsumenckich oraz rozporządzeniach uwzględnionych 
w załączniku do dyrektywy 2009/22/WE. Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że udostępnione 
obecnie środki proceduralne służą przede wszystkim doprowadzeniu do zaprzestania szkodliwych 
praktyk, nie umożliwiają konsumentom dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Podstawowym środkiem realizacji ochrony praw konsumentów, istniejącym w obecnie obo-
wiązującym modelu, jest powództwo o zaprzestanie szkodliwych praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów18. Dyrektywa 2009/22/WE nie precyzuje przy tym trybu, w jakim prowadzone 
mają być postępowania z powyższego powództwa. Na etapie implementacji dyrektywy, państwa 
członkowskie mogły zdecydować czy wystąpienie z powództwem o wydanie nakazu będzie od-
bywać się w ramach procedury sądowej (postępowania cywilne lub gospodarcze) czy admini-
stracyjnej19. W literaturze istnieje także pogląd, że wykładnia przepisów dyrektywy 2009/22/WE 
pozwala na połączenie obu procedur w ramach mieszanego, administracyjno-sądowego modelu 

15 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11.4.2018 r., COM(2018)183 final. 
16 Komunikat, op. cit., s. 4
17 Wniosek - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów 
i uchylająca dyrektywę 2009/22/WE, COM(2018) 184 final.
18 Art. 1 dyrektywy 2009/22/WE.
19 Jak podaje KE „(…) dwie trzecie państw członkowskich wybrały cywilne lub gospodarcze postępowanie sądowe, natomiast tylko kilka krajów (np. Malta, 
Polska, Rumunia i Węgry) zdecydowała się na podejście głównie administracyjne. Niektóre państwa członkowskie, chociaż wybrały postępowanie są-
dowe, wyznaczyły władze administracyjne orzekające w przypadku określonych naruszeń (np. Austria w sprawie telewizyjnej działalności transmisyjnej 
oraz Finlandia w sprawie reklamowania leków stosowanych u ludzi oraz w sprawie imprez turystycznych)”. Sprawozdanie Komisji Europejskiej z dnia 
18 listopada 2008 r., KOM (2008) 756 wersja ostateczna, s. 4.
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(Sieradzka, 2008; Oleksiewicz, 2012)20. W zależności od przyjętego trybu, powództwa o zaprze-
stanie szkodliwych praktyk kierowane są do sądów bądź organów administracji właściwych do 
prowadzenia takich postępowań w państwach członkowskich. Celem powództwa jest likwidacja 
i potwierdzenie istnienia naruszeń godzących w interesy nieograniczonej liczby konsumentów 
(zbiorowości). Z tego względu w piśmiennictwie przyznaje się, że jest to środek leżący na pogra-
niczu prawa prywatnego oraz publicznego21.

W obecnym stanie prawnym, legitymacja do wniesienia powództwa nie przysługuje indywi-
dualnym konsumentom, lecz niezależnym instytucjom publicznym bądź organizacjom, których 
celem jest ochrona zbiorowych interesów konsumentów (tzw. upoważnione podmioty wyznaczone 
przez państwa członkowskie)22. Podmioty te mogą wnosić o: i) nakaz zaprzestania bądź zakaz 
szkodliwej praktyki; ii) opublikowanie decyzji oraz iii) „tak dalece, jak pozwala na to system prawny 
danego państwa członkowskiego”, nakazanie przegrywającemu sprawę pozwanemu, w przypadku 
niezastosowania się do decyzji w terminie, uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa bądź wyznaczo-
nego ustawowo beneficjenta określonej kwoty23. Celem powództwa jest więc przede wszystkim 
eliminacja naruszenia oraz potwierdzenie, że do takiego naruszenia doszło. Środkami, które mają 
usprawnić wykonanie nakazu jest upublicznienie decyzji (środek o charakterze prewencyjnym) 
oraz możliwość nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej (środek o charakterze represyjnym). 

IV. Model ochrony  
zbiorowych interesów konsumentów w Polsce

Ustawodawca krajowy dokonał implementacji przepisów dyrektywy 98/27/WE, a następ-
nie dyrektywy 2009/22/WE w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokik lub 
Ustawa)24. Przepisy dotyczące zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 
zawarte są obecnie w art. 24–28 uokik, a przebieg postępowania określony jest przede wszystkim 
w art. 100–105 uokik. 

Definiując praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, krajowy prawodawca zde-
cydował się na przyjęcie szerokiego podejścia, zgodnie z którym za praktykę taką uważane jest 
każde działanie przedsiębiorcy sprzeczne z prawem bądź dobrymi obyczajami, które godzi w zbio-
rowe interesy konsumentów (art. 24 uokik). Przykładami takich praktyk są naruszenie obowiązku 
udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, nieuczciwe praktyki rynkowe 
lub czyny nieuczciwej konkurencji, czy proponowanie usług finansowych, które nie odpowiadają 
ich potrzebom (Wesołowska, 2014).

Korzystając ze swobody wyboru rodzaju postępowania, którego tryb nie został narzucony 
w dyrektywie 2009/22/WE, w prawie polskim przyjęto, iż postępowanie w sprawie praktyk naru-
szających zbiorowe interesy konsumentów prowadzone będzie w ramach tzw. modelu hybry-
dowego, w ramach procedury administracyjno-sądowej (Sieradzka, 2016, s. 5). Postępowanie 
wszczynane jest z urzędu przez organ administracji publicznej – Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) – który obecnie ma ku temu wyłączną kompetencję. 
20 Model taki istnieje m.in. w Austrii, Finlandii oraz w Polsce.
21 W obszarze roszczeń konsumenckich z tytułu naruszenia praw konkurencji: Sieradzka, 2012.
22 Art. 3 dyrektywy 2009/22/WE.
23 Art. 2 dyrektywy 2009/22/WE, 
24 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU. 2007 Nr 50, poz. 331 ze zm.).
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Rodzi to pytanie, czy powinien być on traktowany jako podmiot upoważniony w rozumieniu prze-
pisów dyrektywy 2009/22/WE? Wydaje się, że nie, gdyż jest zarazem podmiotem rozstrzygają-
cym w sprawie. Z tego też względu wydaje się również, iż w obecnym stanie prawnym nie można 
mówić o prawidłowej implementacji dyrektywy 2009/22/WE do prawa polskiego. Rozstrzygnięcie 
wydawane przez organ ma formę decyzji administracyjnej i jest poddawane kontroli sądów po-
wszechnych – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK), a w kolejnej instancji 
sądu apelacyjnego (art. 81 uokik). Hybrydowość postępowania przejawia się także w tym, iż jest 
ono zbudowane z elementów unormowanych różnymi ustawami – oprócz wspomnianych prze-
pisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zastosowanie znajdują także przepisy ko-
deksu postępowania administracyjnego25, kodeksy postępowania cywilnego26, a nawet kodeksu 
postępowania karnego27 (Sieradzka, 2016, s. 8).

Interesujące, że nieobowiązująca już ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2000 roku 
(dalej: uokik z 2000 r.)28 przewidywała, iż postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbio-
rowe interesy konsumentów wszczynane było zarówno z urzędu, jak i na wniosek. Z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania mogły wystąpić upoważnione podmioty: i) Rzecznik Praw Obywatelskich; 
ii) Rzecznik Ubezpieczonych; iii) rzecznik konsumentów; iv) organizacja konsumencka; v) Komisja 
Nadzoru Finansowego oraz vi) „zagraniczna organizacja wpisana na listę organizacji uprawnionych 
w państwach Unii Europejskiej do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania, opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, jeżeli cel jej działania uzasadnia wystąpienie 
przez nią z wnioskiem o wszczęcie postępowania dotyczącego naruszenia wynikającego z niezgod-
nych z prawem zaniechań lub działań podjętych w Polsce, zagrażających zbiorowym interesom 
konsumentów w państwie członkowskim, w którym organizacja ta ma swoją siedzibę”. (art. 100a 
uokik z 2000 r.). Podmioty te były zarazem stronami toczącego się postępowania (art. 100c uokik 
z 2000 r.). W obecnym stanie prawnym żaden z powyższych podmiotów nie ma kompetencji do 
wystąpienia z wnioskiem o zainicjowanie postępowania, które wszczynane jest wyłącznie z urzę-
du przez prezesa UOKiK. 

Uprawnienie wszczynania postępowania na wniosek zostało zastąpione przez możliwość 
składania zawiadomień dotyczących podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów. Zawiadomienie takie może złożyć do Prezesa UOKiK na piśmie każdy 
zainteresowany, w tym także wymieniona wcześniej zagraniczna organizacja, uprawniona do 
wszczęcia postępowania pod rządami nieobowiązującej ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów. Podmiot składający zawiadomienie nie jest jednak uznawany za stronę postępowania, 
a Prezes UOKiK nie ma prawnego obowiązku do wszczęcia postępowania wskutek zawiado-
mienia, lecz jedynie przekazanie na piśmie informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia 
z uzasadnieniem. (art. 86 ust. 4 uokik). 

Celem postępowania przed organem administracyjnym jest wydanie rozstrzygnięcia, okre-
ślonego w art. 26–28 uokik. Zgodnie z tymi przepisami, Prezes UOKiK może wydać: i) decyzję 
o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazania jej zaniechania 

25 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU. 1960 Nr 30, poz. 168 ze zm.).
26 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.).
27 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (DzU 1997 Nr 89, poz. 555 ze zm.). 
28 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU 2000 Nr 122, poz. 1319 ze zm.) (akt uchylony).
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(art. 26 uokik); ii) decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów oraz 
stwierdzającej zaniechanie jej stosowania (art. 27 uokik); iii) decyzję zobowiązującą przedsiębiorcę 
do podjęcia bądź zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom 
zbiorowych interesów konsumentów (art. 28 uokik). Każda z wydanych decyzji może zawierać 
elementy dodatkowe, które służą zapewnieniu ich skuteczności (Sieradzka, 2018, s. 80). Jako 
przykłady takich elementów ustawodawca wskazuje na nakaz publikacji na koszt przedsiębiorcy 
oraz nakaz usunięcia trwających skutków naruszenia w postaci złożenia oświadczenia o treści i for-
mie określonej w decyzji. Wydanie decyzji administracyjnej kończy postępowanie przed organem.

Podstawowym środkiem mającym na celu trwałe eliminowanie zjawisk antykonsumenckich 
jest możliwość nałożenia na przedsiębiorcę kary finansowej. W obowiązującym stanie prawnym, 
jeżeli Prezes UOKiK stwierdzi, że przedsiębiorca nawet nieumyślnie dopuścił się praktyki naru-
szającej zbiorowe interesy konsumentów, może w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę karę 
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym po-
przedzającym rok nałożenia kary (art. 106 ust. 1 pkt 4 uokik). Prezes UOKiK może ponadto nałożyć 
również karę pieniężną w wysokości do 2 000 000 zł na osobę zarządzającą przedsiębiorstwem, 
jeżeli osoba ta w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie stwierdzonego naruszenia umyśl-
nie dopuściła przez swoje działanie bądź zaniechanie do naruszenia zakazu stosowania praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów (Art. 106 b. ust.1 uokik). 

Intersujące jest, że w latach 2015–2017 znacząco zmniejszyła się liczba postępowań w spra-
wie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, na co wpływ miała postawa przedsię-
biorców29. Ze sprawozdania z działalności UOKiK za rok 2017 wynika, że „(…) po podjęciu przez 
Prezesa UOKiK interwencji w formie wystąpienia miękkiego lub przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego, przedsiębiorcy często dostosowują swoje praktyki do wymogów wynikających 
z przepisów prawa lub dobrych obyczajów. W związku z tym nie ma potrzeby wszczynania po-
stępowania właściwego”30. Mimo powyższej tendencji, przedsiębiorcy w dalszym ciągu narusza-
ją zbiorowe interesy konsumentów, czego dowodem są rozstrzygnięcia wydawane przez Prezesa 
UOKiK. W 2017 roku bowiem zostało wydanych 66 decyzji w sprawie praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów, nałożono łącznie 78,8 mln zł kar oraz przyjęto 26 zobowiązań. 
Najwyższe kary, wg decyzji wydanych w 2017 roku zostały nałożone na przedsiębiorców stosu-
jących wprowadzające w błąd reklamy suplementów diety (25,8 mln zł), usług telekomunikacyj-
nych (16,3 mln zł) oraz za wprowadzające w błąd informacje w odpowiedziach na reklamacje 
konsumentów (20,7 mln zł). 

Oprócz nakładania na przedsiębiorców kar finansowych, Prezes UOKiK ma także kompeten-
cję do orzekania tzw. rekompensaty publicznej31. Zgodnie z definicją przyjęta w doktrynie, środek 
ten ma charakter zobowiązania przedsiębiorcy do zapłaty określonej sumy na rzecz konsumentów 
czy też zapewnienia konsumentom na koszt przedsiębiorcy innych świadczeń, mających dla nich 

29 Sprawozdanie z działalności UOKiK za rok 2017, dostępne online na www.uokik.gov.pl/download. Ze sprawozdania wynika, że w 2015 r. zostało 
wszczętych 106 spraw, w 2016 roku 98, a w 2017 roku 62 sprawy. 
30 Ibidem, s. 37. 
31 W literaturze przedmiotu trwają kontrowersje dotyczące podstawy prawnej do stosowania tego środka M. Sieradzka przyjmuje, iż podstawę do 
orzekania o rekompensacie publicznej stanowi art. 26 ust. 2 uokik, który upoważnia Prezesa UOKiK do określenia środków usunięcia trwałych skutków 
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz art. 28 uokik, dający podstawę do wydania decyzji zobowiązującej, podczas gdy Kohutek poddaje 
pod wątpliwość stosowanie pierwszego z tych przepisów, gdyż art. 26 ust. 2 uokik nie wspomina wprost o takim uprawnieniu Prezesa UOKiK. http://
kohutek.pl/rekompensata-publiczna-kontrowersyjny-srodek-stosowany-prezesa-uokik/ (18.09.2019).
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wartość finansową (Tomiczak i Kozaczek, 2017). Sankcja ta stosowana jest w praktyce Prezesa 
UOKiK przede wszystkim z uwagi na to, iż kary finansowe nakładane na przedsiębiorców nie ni-
welują strat poniesionych przez konsumentów w wyniku nieuczciwej praktyki. Co więcej, w toku 
procedury odwoławczej od decyzji Prezesa UOKiK wysokość kar coraz częściej jest obniżana 
przez sądy powszechne. Powyższa tendencja osłabia znacząco funkcję represyjną kar i jednocześ-
nie składania Prezesa UOKiK do wykorzystania innych przysługujących mu środków prawnych, 
w tym w szczególności rekompensaty publicznej32. Przykładem takich środków, wykorzystywanych 
w ostatnich latach w celu usunięcia skutków kwestionowanych praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów były m.in. nakaz rekompensaty finansowej nałożony na T-Mobile wobec 
konsumentów, którzy dostali informację o jednostronnej zmianie abonamentu33, darmowe usługi 
dla klientów bądź zwrot określonej kwoty pieniężnej dla byłych abonentów operatora Canal+, 
w związku z podwyżką abonamentu za dostęp do kanałów telewizji satelitarnej34 czy obniżeniu 
oprocentowania lub zwrotu kwoty pobranych odsetek wobec klientów Getin Noble Banku, który 
nie zastosował się do przepisów dotyczących reklamy kredytu konsumenckiego35.

Powyższe przykłady obrazują, iż rekompensata publiczna nakładana przez Prezesa UOKiK 
na przedsiębiorców coraz częściej ma charakter pieniężny, a co za tym idzie zbliża ten środek 
do odszkodowania. Z uwagi na to, iż postępowanie przed Prezesem UOKiK jest postępowaniem 
o charakterze administracyjnym, rodzi się pytanie, czy Prezes UOKiK ma kompetencję do orze-
kania o środkach o charakterze odszkodowawczym. Powyższa kwestia nie została jak dotąd jed-
noznacznie rozstrzygnięta w piśmiennictwie. Kohutek stwiedza, że zastosowanie rekompensaty 
publicznej w wymiarze cywilnoprawnym jest dyskusyjne (Kohutek, 2018). Powyższy problem zdaje 
się także zauważać Sieradzka, która jednak nie udziela odpowiedzi na powyższe pytanie, lecz za-
stanawia się czy stosowanie nie jest instrumentem zbyt uciążliwym dla przedsiębiorcy (Sieradzka, 
2018). Ewentualna możliwość nakładania przez Prezesa UOKiK na przedsiębiorców zobowiązań 
o charakterze odszkodowawczym ma ogromne znaczenie w świetle projektu dyrektywy w sprawie 
powództw przedstawicielskich oraz jej implementacji do prawa polskiego. 

V. Projekt dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich
Projektowana dyrektywa w sprawie powództw przedstawicielskich utrzymuje konstrukcje 

prawną, w której to państwa członkowskie wyznaczają upoważnione podmioty do reprezentowa-
nia zbiorowego interesu konsumentów. Analogicznie do obecnie obowiązującego rozwiązania, 
w projektowanym akcie mogą one wytaczać powództwa przeciwko naruszeniom prawa UE, wy-
mienionym w załączniku do projektu dyrektywy (art. 2). Utrzymuje ona także swobodę państw 
członkowskich co do doboru rodzaju postępowania wykorzystywanego do ochron zbiorowych inte-
resów konsumentów (motyw 12). Środki prawne przewidziane w projekcie mogą być dochodzone 
zarówno w ramach postepowania sądowego, jak i administracyjnego bądź obu, w zależności od 
danej dziedziny prawa bądź sektora gospodarki.

32 https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12156 (18.09.2019).
33 Dec. Prezesa UOKiK z dnia 30 grudnia 2015 r., nr DDK-28/2015, (dec. uchylona wyr. SOKiK z dnia 21.05.2018, sygn. akt XVII AmA 39/16).
34 Dec. Prezesa UOKiK z dnia 27 marca 2015 r., nr DDK 2/2015, (dec. prawomocna).
35 Dec. Prezesa UOKiK z dnia 30 czerwca 2017 r. nr RKR – 4/2017, decyzja uchylona w części wyrokiem SOKiK z dnia 19.02.2019 roku, sygn. akt 
XVII AmA 46/17, jednak zobowiązanie banku dotyczące obniżenia oprocentowania bądź zwrotu pobranych odsetek pozostało w mocy.
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Podstawową różnicą w stosunku do obecnie obowiązującej regulacji jest rozszerzenie do-
boru środków, które mogą dochodzić upoważnione podmioty na rzecz konsumentów (Stadler, 
2019, s. 22; Biard, 2019, s. 189). Środki te mogą być dochodzone w ramach zarówno jednego 
powództwa przedstawicielskiego, jak i odrębnych powództw. Oprócz istniejącej możliwości do-
chodzenia nakazu zaprzestania lub zakazania szkodliwych praktyk, jako środka ostatecznego 
bądź, co dodano w projektowanym akcie – także tymczasowego, unijny prawodawca przewidział 
możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (art. 6). Stąd, jak się wydaje, zmiana uży-
wanej z nomenklatury – odejście od instytucji „powództw o zaprzestanie szkodliwych praktyk” na 
rzecz „powództw przedstawicielskich”.

Rozszerzenie zakresu stosowania powództw przedstawicielskich ma miejsce na dwóch 
płaszczyznach. Po pierwsze, projektowany mechanizm ma zostać wykorzystany wobec naruszeń 
prawa UE chroniącego interesy konsumentów w konkretnych obszarach, takich jak ochrona da-
nych, usługi finansowe, podróże, turystyka, energia elektryczna, komunikacja i środowisko (motyw 
6). Chodzi o to, by zakresem stosowania objąć jak najszerszy krąg konsumentów, niezależnie 
od tego, czy są nazywani mianem konsumentów, podróżnych, użytkowników, klientów itd. W tym 
celu ponownie rozszerzono wykaz przepisów prawa UE (załącznik nr I), uwzględniając w nim 
59 unijnych aktów prawnych36. 

Po drugie, projektowany akt znacząco rozszerza zakres środków, których można dochodzić 
w ramach jednego lub odrębnych postępowań wszczętych wskutek powództwa przedstawiciel-
skiego. W ślad za dyrektywą 2009/22/WE, przewiduje możliwość dochodzenia środków prawnych 
służących zaprzestaniu i zakazaniu bezprawnych praktyk przedsiębiorcy, tj. nakazów zaprzestania 
szkodliwych praktyk zarówno o charakterze tymczasowym, jak i ostatecznym. Istotnym novum 
jest wprowadzenie możliwości wytaczanie powództw odszkodowawczych czy wg nomenklatury 
przyjętej w dyrektywie – powództw przedstawicielskich o wydanie nakazu rekompensaty, których 
celem jest eliminacja utrzymujących się skutków naruszenia prawa. Nakaz taki zobowiązuje przed-
siębiorcę do zapewnienia m.in. odszkodowania, naprawy, wymiany, obniżenia ceny, rozwiązania 
umowy lub zwrotu poniesionych kosztów (zbiorczo nazywane powództwami odszkodowawczymi). 
Upoważnione podmioty będą mieć możliwość dochodzenia zastosowania środków nakazowych i 
odszkodowawczych w ramach jednego postępowania (tzw. procedura one-stop-shop). 

Projekt dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich przewiduje ponadto zasadę, 
zgodnie z którą postępowania wszczęte wskutek zbiorowych powództw odszkodowawczych, 
rozstrzygnięte na korzyść konsumentów, winne być zakończone wydaniem nakazu rekompen-
saty (art. 6 ust. 1). Jedynie w wyjątkowych okolicznościach sąd lub organ administracyjny może 
wydać decyzję deklaratoryjną w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorcy w stosunku do konsu-
mentów poszkodowanych w wyniku naruszenia prawa UE. Taka możliwość zarezerwowana jest 
dla należycie uzasadnionych przypadków, gdy określenie ilościowe indywidualnej rekompensaty 
przyznanej każdemu z konsumentów jest skomplikowane i dokonanie takiego określenia w ramach 
powództwa przedstawicielskiego byłoby nieefektywne (art. 6 ust. 2). Na decyzję deklaratoryjną 
konsument może się powołać bezpośrednio w kolejnych powództwach o rekompensatę (czy to in-
dywidualnych, czy zbiorowych). Elastyczność taka jest dopuszczalna w przypadku, kiedy ilościowe 

36 Załącznik nr I do projektu dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich.
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określenie szkody wyrządzonej konsumentom, których dotyczy powództwo przedstawicielskie jest 
skomplikowane ze względu na cechy charakterystyczne danej szkody. 

Możliwość wydawania decyzji deklaratoryjnej została bezwzględnie wyłączona w dwóch przy-
padkach, które dotyczą szkody masowej (art. 6 ust 3 lit. a i b)37. Pierwszy z nich dotyczy spraw, 
w których konsumenci ponieśli porównywalną szkodę w odniesieniu do czasu lub zakupu, jak 
np. w przypadku długoterminowych umów konsumenckich. Drugi dotyczy spraw o niskiej warto-
ści, w których wielu konsumentów poniosło tak niewielką stratę, że przekazanie rekompensaty 
konsumentom byłoby nieproporcjonalne lub niewykonalne w praktyce. Rekompensata ma być 
przekazywana wtedy na cel publiczny – fundusz pomocy prawnej dla konsumentów, kampanie 
konsumenckie lub ruchy konsumenckie. 

VI. Implementacja dyrektywy  
w sprawie powództw przedstawicielskich do prawa polskiego

Implementacja rozwiązań przewidzianych w projekcie dyrektywy w sprawie powództw przed-
stawicielskich wymagałaby reformy obecnego systemu ochrony konsumentów, polegającej na 
modyfikacji dotychczasowego postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów. W przypadku przyjęcia projektu dyrektywy w obecnym kształcie, najważniejsze 
zmiany legislacyjne będą obejmować konieczność wprowadzenia postępowania na wniosek oraz 
co za tym idzie, powołania odpowiednich podmiotów upoważnionych do wytaczania powództw 
przedstawicielskich (6.1.), wprowadzenia procedury one-stop-shop, obejmującej nakaz zaprze-
stania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz nakaz odszkodowawczy 
(6.2.) oraz związanie podmiotu orzekającego o roszczeniach odszkodowawczych ustaleniami 
zawartymi w nakazie zaprzestania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, czyli 
tzw. prejudykat (6.3.). 

1. Wszczynanie postępowania na wniosek

Projekt dyrektywy zakłada, iż powództwa przedstawicielskie mogą być wytaczane na wniosek 
przez wyznaczane przez państwa członkowskie upoważnione podmioty, takie jak niezależne orga-
nizacje publiczne bądź organizacje konsumenckie (art. 5 i 6). Warto przypomnieć, iż w obecnym 
stanie prawnym postepowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 
wszczynane jest wyłącznie z urzędu przez Prezesa UOKiK (art. 49 uokik). A zatem implemen-
tacja dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich wymagałaby modyfikacji istniejącego 
mechanizmu m.in. w tym zakresie. 

Możliwość wszczynania postępowania na wniosek istniała pod rządami ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów z 2000 roku (art. 100a uokik z 2000 r.). Jedną z możliwości dosto-
sowania prawa polskiego do wymogów stawianych przez unijnego prawodawcę mogłoby być 
przywrócenie uprawnień wskazanym tamże podmiotom. Ze stanowiska RP dotyczącego wnio-
sku dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich, prezentowanego przez UOKiK, można 
wywnioskować jednak, że przywrócenie kompetencji tym podmiotom w zakresie inicjowania 

37 Projekt dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich nie definiuje pojęcia „wystąpienia szkody masowej”. W celu interpretacji tego pojęcia 
warto sięgnąć do Zalecenia Komisji (2013), które odnosi się do pojęcia „sytuacji wystąpienia szkody zbiorowej”. Zgodnie z przyjętą tam definicją jest to 
sytuacja, w której dwie lub więcej osób fizycznych lub prawnych twierdzą, że doznały uszczerbku prowadzącego do powstania szkody wynikającej z tej 
samej niezgodnej z prawem czynności dokonanej przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych (mass harm situation). 
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postępowań jest mało prawdopodobne38. W ocenie UOKiK procedura zainicjowana w tym trybie 
była długotrwała, nieefektywna i niejednokrotnie nieskuteczna39. Jednocześnie w stanowisku RP 
postuluje się pozostawienie dopuszczalności wszczynania postępowań z urzędu, ponieważ „ich 
eliminacja doprowadziłaby do znacznego obniżenia efektywności systemu, nawet w porównaniu 
ze stanem prawnym funkcjonującym w Polsce w przeszłości”40. Rozwiązanie takie nie zostało 
uwzględnione jednak w projekcie dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich, który na-
rzuca model postępowania przewidujący postępowanie wyłącznie na wniosek. 

Niechęć do wszczynania postępowań na wniosek podmiotu upoważnionego, widoczna 
w stanowisku RP, podyktowana jest koniecznością związania organu tymże wnioskiem. W ocenie 
UOKiK, w takim modelu istnieje bowiem obawa niewłaściwego działania podmiotu upoważnione-
go. Błędne określenie kwalifikacji prawnej czy zakresu naruszenia przez podmiot upoważniony 
może doprowadzić do stwierdzenia braku naruszenia, mimo iż  rzeczywiście ono wystąpiło41. 
Z tego względu tak ważne jest wskazanie kompetentnych podmiotów upoważnionych, które będą 
spełniały wskazane w projekcie dyrektywy wymogi profesjonalizmu, bezstronności i niezależnoś-
ci finansowej. Jako podmioty mogące potencjalnie ubiegać się o miano podmiotów upoważnio-
nych, funkcjonujące obecnie w polskim systemie ochrony konsumentów, wskazuje się Federację 
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz kontynuatora jej działalności Fundację 
Konsumentów, a także stowarzyszenia: Dla Powiatu, Aquila i Euro-Concret oraz Stowarzyszenie 
Rzeczników Konsumentów. Jednocześnie jednak UOKiK podkreśla, że „obecnie w Polsce żaden 
z wymienionych wyżej podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony konsumentów może nie 
zdołać spełnić tych wymogów. Istnieje realne ryzyko, iż w proponowanym przez Komisję syste-
mie na gruncie polskim funkcjonowałyby 1–2 podmioty”42. Ocena taka nie jest jednak poparta 
analizą działalności tych podmiotów, stąd też na podstawie samego stanowiska trudno wywieść 
czy obawy są rzeczywiście uzasadnione. 

2. Procedura one-stop-shop oraz możliwe warianty implementacyjne

Celem projektu dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich jest zapewnienie efek-
tywności proceduralnej poprzez umożliwienie konsumentom zbiorowego dochodzenia roszczeń 
w sprawie nakazu zaprzestania bezprawnych oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
o charakterze cywilnoprawnym w ramach jednego postępowania (one-stop-shop). Wprowadzenie 
takiego mechanizmu na poziomie prawa krajowego wymagałoby połączenia istniejącego w Polsce 
systemu publicznoprawnej ochrony konsumentów, realizowanej przez Prezesa UOKiK, oraz 
systemu prywatnego egzekwowania prawa konsumenckiego, podlegającego przepisom prawa 
cywilnego (Jagielska, 2019, s. 39). Rozwiązanie takie budzi wątpliwości rządu RP, który w swoim 
stanowisku prognozuje, iż „połączenie procedury nakazowej z mechanizmami zbiorowego docho-
dzenia roszczeń okaże się nieskuteczne i przyniesie efekt podobny jak obowiązujące w przeszłości 

38 Projekt stanowiska RP z maja 2018 r. przygotowany w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem 
i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (DzU Nr 213, poz. 1395) dotyczący wniosku Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 
2009/22/WE, (uzyskany w trybie dostępu do informacji publicznej).
39 Ibidem, s. 9
40 Ibidem, s. 10.
41 Ibidem, s. 17.
42 Ibidem.
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w Polsce przepisy, a także budzi zasadnicze wątpliwości co do adekwatności i proporcjonalności 
proponowanych instrumentów”43. 

Wdrożenie procedury one-stop-shop wymagałoby bowiem wprowadzenia istotnych zmian 
legislacyjnych w polskim porządku prawnym. Połączenie dwóch mechanizmów ochrony konsu-
mentów, publiczno- i prywatnoprawnego, w ramach jednej procedury nie jest możliwe w obowiązu-
jącym stanie prawnym. Prezes UOKiK, który wszczyna oraz prowadzi postępowania w sprawach 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w modelu administracyjnoprawnym, nie 
ma kompetencji do rozstrzygania roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, które mogą być roz-
patrywane wyłączenie przez sądy. 

Z uwagi na powyższe, należy rozważyć kilka możliwych wariantów implementacyjnych, 
uwzględniających połączenie procedury nakazowej i odszkodowawczej. Pierwszy z nich zakłada 
przemodelowanie istniejącego systemu na tryb sądowy. Drugi przewiduje pozostawienie kompe-
tencji Prezesa UOKiK do prowadzenia postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów oraz stworzenie równoległego systemu sądowego, w którym dochodzo-
ne byłyby zarówno zbiorowe nakazy zaprzestania praktyk oraz roszczenia odszkodowawcze. 
Trzeci zaś, najbardziej kontrowersyjny z perspektywy systemu prawa polskiego, zakłada nadanie 
Prezesowi UOKiK kompetencji do rozstrzygania roszczeń odszkodowawczych.

2.1. Model sądowy

Zastąpienie obecnego systemu ochrony konsumentów systemem sądowym wymagałoby 
głębokiej reformy. W wariancie takim Prezes UOKiK, będący niezależnym podmiotem publicznym, 
mógłby odgrywać rolę jednego z podmiotów upoważnionych, który obok innych podmiotów, takich 
jak organizacje konsumenckie, może występować do sądu z wnioskiem o nakaz zaprzestania 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Z uwagi na publicznoprawny charak-
ter Prezesa UOKiK nie mógłby on jednak występować o wydanie nakazu odszkodowawczego. 
Rozwiązanie takie jest dopuszczalne w świetle projektu dyrektywy, który przewiduje możliwość 
zróżnicowania podmiotów upoważnionych w odniesieniu do tego czy mogą żądać obu rodzajów 
nakazów, czy tylko nakazu zaprzestania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 
(art. 4 ust. 4 projektu dyrektywy).

Zmiana modelu ochrony konsumentów zaproponowana w ramach pierwszego wariantu 
implementacyjnego budzi wątpliwości, ponieważ potencjalnie może doprowadzić do obniżenia 
skuteczności procedury nakazowej w Polsce (Jagielska, 2019). Głównym argumentem przema-
wiającym przeciw zastąpieniu trybu administracyjnego przez tryb sądowy jest wydłużenie czasu 
trwania postępowań, co prowadzi do wydłużenia okresu, w którym przedsiębiorca stosuje szkod-
liwą praktykę. Dodatkowo, wprowadzenie procedury one-stop-shop przyczyni się zapewne do 
wydłużenia postępowania, m.in. ze względu na konieczność weryfikacji zakresu i rozmiaru szkody 
poniesionej przez konsumentów, zbadania czy krąg konsumentów jest jednoznacznie oznaczony, 
a szkoda porównywalna w odniesieniu do okresu czasu bądź zakupu44. 

Rozważając pierwszą z możliwości, nie sposób pominąć, że w polskim systemie prawnym 
istnieje już narzędzie, które umożliwia konsumentom dochodzenie roszczeń zbiorowych, w tym 

43 Ibidem, s. 9.
44 Ibidem, s. 17.
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roszczeń odszkodowawczych. Możliwość taką przewiduje ustawa o dochodzeniu roszczeń w po-
stępowaniu grupowym45, która umożliwia reprezentantowi grupy (członkowi grupy bądź miejskiemu 
lub powiatowemu rzecznikowi praw konsumentów) wytaczanie powództw w postępowaniu grupo-
wym. Funkcjonowanie tego mechanizmu w praktyce sądowej rodzi wiele zastrzeżeń (Szafrańska-
Rejdak, 2017). W przypadku zastąpienia istniejącego systemu ochrony zbiorowych interesów 
konsumentów systemem sądowym pojawia się zatem pytanie o zależność nowego mechanizmu 
oraz rozwiązań przewidzianych w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. 

2.2. Modele równoległe – administracyjny i sądowy

Drugi wariant implementacyjny zakłada pozostawienie obecnego systemu ochrony konsu-
mentów w trybie administracyjnoprawnym oraz utworzenie równoległego systemu sądowego, 
w którym możliwe byłoby jednoczesne dochodzenie roszczeń nakazowych oraz odszkodowaw-
czych. W wariancie takim, upoważniony podmiot ma możliwość wszczęcia postępowanie w trybie 
administracyjnoprawnym (postępowanie przed Prezesem UOKiK) bądź też sądowym. Wybierając 
pierwszy z nich, w ramach jednego postępowania mógłby dochodzić wyłącznie nakazu zaprzestania 
szkodliwej praktyki, decydując się zaś na drugi wariant, mógłby dochodzić roszczeń nakazowych 
oraz odszkodowawczych (one-stop-shop).

Rozważając taki wariant, należy zaznaczyć, że dyskusyjna jest kompetencja prowadzenia 
przez Prezesa UOKiK postępowań o wydanie nakazu w przypadku wystąpienia szkód masowych. 
Projekt dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich wyklucza bowiem w takiej sytuacji 
możliwość wydawania przez sąd lub organ administracyjny decyzji deklaratoryjnych w sprawie 
odpowiedzialności przedsiębiorcy. W sytuacjach, w których konsumenci ponieśli porównywalną 
szkodę w odniesieniu do czasu lub zakupu, jak np. w przypadku długoterminowych umów kon-
sumenckich oraz w przypadku spraw o niskiej wartości, w których wielu konsumentów poniosło 
tak niewielką stratę, że przekazanie rekompensaty konsumentom byłoby nieproporcjonalne lub 
niewykonalne w praktyce, organ administracyjny lub sąd orzekający w sprawie musi w takim przy-
padku wydać nakaz rekompensaty (art. 6 ust. 3 lit. a i b). W przypadku spraw o niskiej wartości 
rekompensata ta przekazywana jest na cel publiczny – fundusz pomocy prawnej dla konsumen-
tów, kampanie konsumenckie lub ruchy konsumenckie. 

Analiza decyzji wydawanych w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe inte-
resy konsumenckie pozwala stwierdzić, że w obecnym stanie prawnym Prezes UOKiK, powołując 
się na kompetencje do orzekania rekompensaty publicznej, wydaje już rozstrzygnięcia analogiczne 
do tych, o których mowa w art. 6 ust. 3 a) i b) projektu dyrektywy. Przykładowo, w stosunku do 
konsumentów poszkodowanych jednostronnymi zmianami umów zawartymi z T-Mobile, co spo-
wodowało podwyżkę abonamentu, Prezes UOKiK orzekł nakaz rekompensaty w wysokości 65 
zł46; w stosunku do konsumentów poszkodowanych wskutek jednostronnej zmiany umowy przez 
Canal+ Prezes UOKiK orzekł zwrot kwoty w wysokości 43 zł lub darmowe usługi47; a spółka P4 

45 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (DzU 2010 Nr 7, poz. 44).
46 Dec. nr DDK-28/2015, op. cit.
47 Dec. nr DDK 2/2015, op. cit.
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zobowiązana była do zwrotu konsumentom kwoty 95 zł lub 180 zł, w zależności od podpisanej 
umowy, doładowania konta bądź skorzystania z oferty połączeń i smsów48.

Mimo więc braku uprawnień Prezesa UOKiK do rozstrzygania roszczeń o charakterze cywil-
noprawnym, a co za tym idzie kompetencji do wydawania nakazu rekompensaty w rozumieniu 
projektu dyrektywy, orzekając o rekompensacie publicznej Prezes UOKiK nie ogranicza się do 
wydawania decyzji deklaratoryjnych, lecz de facto wydaje rozstrzygnięcia, o których mowa w pro-
jekcie dyrektywy w odniesieniu do szkód masowych (art. 6 ust. 3 lit a i b). 

2.3. Model administracyjny

Z pespektywy celu dyrektywy, jakim jest zapewnienie skuteczności i efektywności ochrony 
zbiorowych interesów konsumentów (motyw 3 projektu dyrektywy), warto rozważyć również trzeci 
wariant implementacyjny, tj. jest pozostawienie kompetencji Prezesa UOKiK do prowadzenia po-
stępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz rozszerzenie 
jej o możliwość wydawania nakazów rekompensaty. W ten sposób postępowanie odbywałoby się 
w trybie one-stop-shop, bez znacznego wydłużenia czasu postępowania, co miałoby miejsce gdyby 
kompetencje do orzekania w tym przedmiocie pozostawić sądom. W modelu administracyjnym 
postępowanie byłoby więc wszczynane na wniosek przez upoważnione podmioty (organizacje 
konsumenckie lub niezależne instytucje publiczne), Prezes UOKiK byłby zaś organem admini-
stracyjnym uprawnionym zarówno do wydawania nakazów zaprzestania bezprawnych praktyk, 
jak i nakazów rekompensaty. 

Jak jednak wskazuje UOKiK w stanowisku RP do projektu dyrektywy w sprawie powództw 
przedstawicielskich, takie rozwiązanie budziłoby uzasadnione wątpliwości natury konstytucyjnej. 
Organ administracji publicznej nie jest bowiem uprawniony do orzekania o roszczeniach cywilno-
prawnych, a w istocie, nakaz odszkodowawczy wydawany przez Prezesa UOKiK rozstrzygałby 
o takich właśnie roszczeniach. Co ciekawe, ten sam organ nie ma takich wątpliwości w stosunku 
do orzekania o rekompensacie publicznej. 

Należy zaznaczyć, że model, w którym organ administracji publicznej orzeka zarówno o nakazie 
zaprzestania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, jak i o nakazie odszkodo-
wawczym49 (compensatory redress) istnieje w ustawodawstwach innych państw członkowskich, 
w tym m.in. w Wielkiej Brytanii (Hodges i Voet, 2018, s. 180). Badania empiryczne potwierdzają, 
że mechanizm ten jest bardzo efektywny i wydajny (Hodges i Voet, 2018, s. 291). Stąd też warto 
zastanowić się czy mimo wiążącej się z tym potrzeby wprowadzenia głębokiej reformy systemu 
prawa, takiego rozwiązania nie warto byłoby wprowadzić do krajowego porządku prawnego.

3. Skutki decyzji ostatecznych – prejudykat

W celu zapewnienia wydajności postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów, oprócz procedury one-stop-shop, unijny prawodawca wprowadza rozwią-
zanie polegające na związaniu organu administracyjnego bądź sądu orzekającego o roszcze-
niach odszkodowawczych ustaleniami zawartymi w nakazie zaprzestania praktyki naruszającej 

48 Dec. Prezesa UOKiK z dnia 16 października 2015 r., nr DDK 14/2015.
49 W przywoływanym modelu brytyjskim przewidziano przyznanie odszkodowania (compensatory redress), nie zaś rekompensaty w znaczeniu istnie-
jącej w prawie polskim rekompensaty publicznej.
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zbiorowe interesy konsumentów (art. 10 projektu dyrektywy). Rozwiązanie takie, funkcjonujące 
na zasadzie odstępstwa od zasady one-stop-shop, znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy 
organ lub sąd nie orzeka o rekompensacie, lecz wydaje decyzję deklaratoryjną, gdyż ze względu 
na cechy charakterystyczne indywidualnej szkody wyrządzonej zainteresowanym konsumentom 
określenie ilościowej indywidualnej rekompensaty jest złożone (art. 6 ust. 2). Na gruncie prawa 
krajowego rozwiązanie takie oznacza, że prawomocna decyzja Prezesa UOKiK wydana w przy-
padku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów ma charakter prejudykatu i tym samym 
wiąże sąd orzekający o roszczeniach odszkodowawczych. 

Należy zaznaczyć, iż jak dotąd w polskim systemie prawnym brakowało przepisu, który jed-
noznacznie stanowiłby o tym, iż decyzje Prezesa UOKiK wydawane w postępowaniu w sprawie 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów stanowią prejudykat i wiążą sądy cywilne. 
Stanowisko takie jest jednak wyraźnie aprobowane w orzecznictwie50 i doktrynie (Jurkowska-
Gomułka, 2014, s. 789, 795; Szafran i Ulański, 2016, s. 164.). Wprowadzenie takiego przepisu 
do prawa polskiego stanowiłoby jedną z najważniejszych korzyści przewidzianych w projekcie 
dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich (Jagielska, 2019, s. 41).

VII. Podsumowanie
Istniejący w Polsce publicznoprawny system ochrony zbiorowych interesów konsumentów po-

strzegany jest jako efektywny. Wiele rozwiązań przyjętych w Polsce wykracza poza poziom ochrony 
przewidziany w dyrektywie 2009/22/WE, w której przyjęto minimalny poziom harmonizacji. Liczba 
decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe intere-
sy konsumentów potwierdza, że organ ten rzeczywiście korzysta z przyznanych mu kompetencji 
do wydawania nakazów, o których mowa w dyrektywie 2009/22/WE. Z tego względu koncepcja 
przekazania kompetencji przeciążonym ilością spraw sądom, jedynie w celu realizacji procedury 
one-stop-shop, proponowanej w projekcie dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich, 
wydaje się chybiona. Mimo konieczności gruntownego przemodelowania systemu ochrony kon-
sumentów w Polsce, warto rozważyć wariant implementacyjny, w którym Prezes UOKiK orzekał-
by nie tylko o roszczeniach nakazowych, lecz także odszkodowawczych. Analiza działań, które 
podejmuje ten organ, w tym możliwości orzekania o rekompensacie publicznej, będącej środkiem 
zbliżonym do odszkodowania, pozwala sądzić, iż prezes UOKiK w części realizuje już to zadanie. 

Niezależnie od powyższego, z uwagi na konieczność wyznaczenia podmiotów upoważnionych 
do wszczynania postępowania na wniosek, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego finanso-
wania organizacjom konsumenckim i niezależnym instytucjom publicznym, których działalność 
będzie zapewniać skuteczne egzekwowanie praw konsumentów w sporach z przedsiębiorcami. 

50 W wyr. z dnia 26 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie o sygn. akt III Ca 62/15 wyraził stanowisko: „Zgodnie z poglądem występującym 
w orzecznictwie (por. wyrok SN z 4 marca 2008 r, IV CSK 441/07 czy też uchwała SN z 23 lipca 2008 r. III CZP 52/08) – prawomocna decyzja Prezesa 
UOKiK ma charakter prejudykatu przeciwko przedsiębiorcy i może wiązać się nawet z niedopuszczalnością prowadzenia postępowania dowodowe-
go w tej kwestii i przyjęcia przez sąd ustaleń wskazanych w decyzji. Taki tryb dochodzenia to tzw. private enforcement i w doktrynie omawiany jest 
w szczególności pod kątem roszczeń związanych z naruszeniem swobody konkurencji, ale, w ocenie Sądu, identyczna sytuacja występuje w przypadku 
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów”.
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I.  Wprowadzenie
Gwałtowny rozwój nowych technologii oraz w zasadzie powszechny dostęp do Internetu 

w sposób nieodwracalny zmieniły rzeczywistość, w jakiej obecnie funkcjonują ludzie. Nawet po-
bieżna obserwacja otoczenia pozwala na wysnucie wniosku, że oprócz przeobrażeń na poziomie 
społeczno-socjologicznym duża reorganizacja nastąpiła również na poziomie ekonomicznym. 
Powyższe potwierdza zwłaszcza pojawienie się innowacyjnych modeli, które łączą w sobie trady-
cyjne mechanizmy gospodarcze wraz z dopiero co powstającymi rozwiązaniami e-biznesowymi.

Jednym ze zjawisk, mającym znaczący wpływ na tradycyjnie rozumiany system wolnorynko-
wy, a co za tym idzie, również na sytuację uczestniczących w nim konsumentów, jest gospodar-
ka współpracy (collaborative economy)1. Na potrzeby niniejszego opracowania należy przyjąć, 
że spośród modeli obejmujących współpracę opartą na działalności platform internetowych to 
„gospodarka współpracy” jest pojęciem najszerszym, w ramach którego wyróżnić można inne, 
bardziej szczegółowe rodzaje (jak np. gospodarkę współdzielenia – sharing economy). Poprzez 
gospodarkę współpracy powinno się rozumieć systemy odblokowujące wartość z mało lub całko-
wicie niewykorzystywanych aktywów poprzez dopasowywanie osób poszukujących dóbr i usług 
z tymi, którzy je posiadają (z pominięciem tradycyjnych: pośredników oraz kanałów dystrybucji)2. 
Przykładowo, kierowca przemieszczający się z Krakowa do Gdańska ma wolne miejsca w swoim 
samochodzie i za pośrednictwem platformy internetowej postanawia zamieścić ogłoszenie o moż-
liwości ich udostępnienia chętnym osobom w celu wspólnego podróżowania.

Model collaborative economy, funkcjonujący w oparciu o działalność internetowych platform 
współpracy, stanowi podłoże do stworzenia całkowicie nowego rodzaju relacji ekonomicznych, co 
jednocześnie kwalifikuje gospodarkę współpracy jako przykład źródła o ogromnym ekonomicz-
nym potencjale. Powyższe wyraźnie potwierdzają dostępne dane. Już w 2016 r., czyli po niecałej 
dekadzie funkcjonowania platform współpracy, wśród niektórych z państw członkowskich Unii 
Europejskiej (np. Estonii) procentowy udział gospodarki współpracy w krajowym produkcie brutto 
szacowany był na 0,9% (Eljas-Taal, Kay, Porsch i Svatikova, 2018). Z kolei, zgodnie z raportem 
opublikowanym przez PwC, ogólnoświatowy przychód pochodzący z 5 kluczowych dla platform 
współpracy sektorów (tj. turystyki, transportu, usług finansowych, doboru kadr oraz streamingu 
multimediów) w roku 2025 r. osiągnie ok. 335 mld dolarów (PwC, 2015). 

Biorąc pod uwagę ww. prognozę, nie powinno dziwić, że tak dynamicznie rozwijający się 
trend gospodarczy stał się przedmiotem zainteresowania instytucji unijnych, które w gospodarce 
współpracy upatrują ogromnej szansy na wprowadzenie zmian do nieco statecznego i dawno 
ukształtowanego systemu ekonomicznego. W listopadzie 2018 r. podczas zorganizowanej pod 
agendą Komisji konferencji w całości poświęconej tematyce collaborative economy wyraźnie 
zadeklarowano pozytywny stosunek Unii względem omawianego fenomenu. Komisarz ds. rynku 
wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, E. Bieńkowska, podkreśliła, że zadaniem 
rynku jednolitego jest nie tylko pomoc w rozwoju gospodarki współpracy, lecz także udzielanie 

1 Wymaga podkreślenia, że jak dotychczas nie opracowano jednolitego paradygmatu, który w sposób jednoznaczny i wyczerpujący porządkowałby 
siatkę pojęciową dotyczącą systemu platform współpracy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim stosunkowo niedawny wzrost zainte-
resowania ww. tematyką. Chociaż pierwsze wzmianki o źródłach idei powiązanych z gospodarką współpracy datuje się na 1978 r. (zob. więcej: Felson 
i Spaeth, 1978), to jednak prawdziwy rozkwit koncepcji i pojęć związanych z platformami współpracy nastąpił dopiero po kryzysie ekonomicznym z 2007 r. 
i nie doczekał się jeszcze spójnego i wyczerpującego opracowania.
2 Tłumaczenie własne na podstawie: Botsman, 2015.
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wsparcia w ten sposób, by rozwój ten był odpowiedzialny i zrównoważony (Bieńkowska, 2018). 
Takie przychylne podejście wpisuje się w dotychczasową narrację organów unijnych i towarzyszy 
zjawisku gospodarki współpracy od samego początku jej istnienia. Dowodzi temu zwłaszcza treść 
wydanych do tej pory unijnych aktów prawnych i innych dokumentów podejmujących tę tematykę3.

Pomimo przyjaznego podejścia Unii Europejskiej, nie można jednak zapominać, iż ze wzglę-
du na swój niezwykle złożony i różnorodny charakter collaborative economy niesie ze sobą także 
liczne wyzwania. Niesprecyzowany dalszy kierunek rozwoju w połączeniu z nieustabilizowaną 
konstrukcją teoretyczną prowadzi do tego, że gospodarka współpracy łączy się z występowaniem 
wielu problemów prawnych, wymagających wdrożenia natychmiastowych rozwiązań na wielu 
płaszczyznach. Szereg z tych niejasności związany jest problematyką zapewnienia właściwej 
ochrony uczestnikom ekonomicznego modelu platform współpracy, w tym zwłaszcza nabywcom 
towarów i usług – co zostanie poddane analizie w dalszej części artykułu.

II. Identyfikacja podstawowych problemów prawnych
Jak już zostało wspomniane, gospodarka współpracy jest zjawiskiem wyróżniającym się 

licznymi zaletami (wśród których najważniejsze to stworzenie rynku: zapewniającego większy 
wybór oraz łatwy dostęp do usług i towarów, oferującego niższe ceny, kreującego nowe źródła 
dochodu oraz przyczyniającego się do ochrony środowiska). Atuty tego nowego modelu gospo-
darczego doceniają zwłaszcza jego użytkownicy, co bezpośrednio przekłada się na jego coraz 
większą rozpoznawalność. Świadczą o tym najnowsze badania, według których liczba obywateli 
UE korzystających z platform współpracy wzrosła z 17% w 2016 r. do 23% w 2018 roku (Flash 
Eurobarometer, 2018).

Jednak gwałtowny rozrost struktury środowiska platform współpracy pociąga za sobą również 
powstawanie problemów natury prawnej. Wątpliwości dotyczące systemu, w jakim funkcjonują 
czy też powinny funkcjonować platformy i ich użytkownicy, jak dotychczas nie zostały wyjaśnione. 
Przede wszystkim należy podkreślić, że ze względu na multidyscyplinarny charakter, jak również 
złożoność zjawiska, trudności w stosowaniu prawa obejmują kilka grup zagadnień. 

Po pierwsze, kluczowym problemem, który należy rozwiązać jest zgłębienie tematyki po-
działu stron uczestniczących w środowisku collaborative economy. Kategoryzacja użytkowników, 
a w dalszej kolejności dokonanie szczegółowej charakterystyki występujących pomiędzy nimi relacji 
wydaje się nie tylko istotną kwestią, ale w ogóle punktem wyjścia do podjęcia dalszych rozważań. 
Jest to o tyle ważne, że dokonanie takiego podziału w oparciu o przypisanie danym podmiotom 
cechy profesjonalnego wykonywania działalności bądź nie, będzie decydować o tym, jakie przepisy 
zostaną wobec nich zastosowane, a w konsekwencji także – jaka ochrona zostanie im udzielona.

Po drugie, kwestią bezpośrednio związaną z kwalifikacją podmiotów jest również podstawa 
prawna umożliwiająca im dostęp do rynku. Zagadnienie to ma fundamentalny charakter, gdyż deter-
minuje zakres relewantnych przepisów, które w danym przypadku będą stosowane (w tym również 
przepisów chroniących nabywców usług). Jak zwraca się uwagę w literaturze, podstawowe akty 

3 Zob. więcej np. Komunikat Komisji Europejski program na rzecz dzielenia się COM (2016) 356 final, s. 2 oraz Commission working staff document 
A Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence SWD (2015) 202 final, s. 4.
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prawne, które powinny znaleźć zastosowanie to dyrektywa o handlu elektronicznym (dyrektywa 
e-commerce)4, dyrektywa usługowa5 oraz poszczególne dyrektywy sektorowe (Hatzopoulos, 2018).

Ostatnim, wartym wzmianki zagadnieniem jest sposób regulacji środowiska platform współ-
pracy, który może przybrać różne formy w zależności od tego, na jaki rodzaj ochrony zdecyduje 
się prawodawca unijny. Brak szybkich i zdecydowanych działań w tym obszarze skutkuje nie 
tylko ogromną niepewnością prawną dotyczącą działalności całego środowiska (co samo w so-
bie jest zjawiskiem niebezpiecznym), lecz także przyczynia się do wzrostu ryzyka pogłębiającej 
się fragmentaryzacji prawa. Bierność prawodawcy unijnego przekłada się na próbę doraźnego 
podejmowania działań przez państwa członkowskie. Należy jednak podkreślić, że samodzielne 
i nieskoordynowane ze sobą czynności w tej materii wpływają negatywnie zarówno na rozwój 
collaborative economy, jak i sytuację jego użytkowników, zwłaszcza konsumentów.

III. Uczestnicy gospodarki współpracy
Podstawowy podział podmiotów gospodarki współpracy obejmuje: platformy współpracy, 

dostawców oraz nabywców usług. Co zostało już zasygnalizowane, czynnikiem bezpośrednio 
wpływającym na zakres zastosowania relewantnych przepisów jest fakt nadania dostawcom, jak 
również nabywcom miana profesjonalisty (co dla celów niniejszego opracowania można utożsa-
mić z wykonywaniem danej działalności jako przedsiębiorca). W przypadku platform współpracy 
kluczowe znaczenie ma możliwość ich zidentyfikowania jako dostawców usługi podstawowej.

Nie chcąc wyprzedzać dalszego wywodu, należy w tym miejscu jedynie zasygnalizować, że 
powyższy podział będzie miał swoje reperkusje w postaci różnego zakresu zastosowania rele-
wantnych przepisów, w szczególności tych związanych z ochroną nabywców usług.

1. Status platform współpracy

Gospodarka współpracy nie istniałaby, gdyby nie obecność platform internetowych, które 
umożliwiają nawiązanie kontaktu pomiędzy dostawcami oraz nabywcami usług. Różnorodność 
środowiska collaborative economy, a w szczególności relacji, jakie łączą platformy wraz z do-
stawcami i nabywcami usług, sprawia, że platformy mogą występować w różnych rolach. Role te 
mają znaczenie, ponieważ determinują zakres przepisów obejmujących działanie danej platformy, 
a w dalszej kolejności również zakres ochrony udzielanej jej użytkownikom. 

Jak dotąd w literaturze pojawiały się jedynie fragmentaryczne koncepcje w zakresie ustalenia 
dokładnego podziału ról odgrywanych przez platformy. Z reguły miały one charakter niewyczerpujący 
i kładły nacisk na różne materie, do których przykładowo należą cechy, jakimi wyróżniała się dana 
platforma (Smorto, 2017) oraz relacje, łączące je z pozostałymi użytkownikami (Hatzopoulos, 2018). 

Pozostawiając na marginesie rozważania dotyczące metod podziału ról odgrywanych przez 
platformy, podkreślenia wymaga, że istotą problemu dotyczącego funkcjonowania platform jest 
ustalenie, czy ich działalność można zakwalifikować jako usługę społeczeństwa informacyjne-
go, czy nie. Udzielenie odpowiedzi twierdzącej oznacza, że platforma występuje jedynie w roli 

4 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dalej: dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. WE Nr L 
178/1 z 17.7.2000 r.).
5 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE Nr L 
376/36 z dnia 27.12.2006 r.).
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pośrednika, tzn. nie jest dostawcą usługi podstawowej (np. nie posiada własnej floty umożliwiającej 
dostarczanie przesyłek; nie posiada nieruchomości, które można wynająć). Zgodnie ze wskazów-
kami Komisji6, w takiej sytuacji platformie przysługuje dostęp do rynku na podstawie dyrektywy 
e-commerce7, nie podlega ona wymogom uprzedniego zezwolenia ani równoważnym wymogom, 
a z racji świadczenia przez nią jedynie usług kwalifikowanych jako hostingowe jej odpowiedzial-
ność (poza nielicznymi wyjątkami) jest wyłączona8. W ten sam sposób przedstawia się sytuacja 
platformy świadczącej usługi dodatkowe, np. na rzecz dostawcy usługi9. 

Zupełnie inaczej jest w przypadku platformy, której działalność polega na świadczeniu usługi 
podstawowej, odpowiadającej usłudze oferowanej przez dostawcę. W takim przypadku platformie 
przysługuje prawo dostępu do rynku, ale nie na podstawie przepisów dyrektywy e-commerce, 
a dyrektywy usługowej10. Co do zasady możliwe jest wprowadzenie wobec niej konieczności 
posiadania uprzednich zezwoleń, jeśli te są niedyskryminujące, konieczne i proporcjonalne11. 
Z punktu widzenia nabywcy niezwykle istotne jest, że platforma ponosi odpowiedzialność w za-
kresie, w jakim świadczy dla niego usługę podstawową.

W związku z powyższym zasadnym jest postawienie sobie pytania, w jaki sposób odróż-
nić platformę współpracy, która odgrywa rolę wyłącznie pośrednika (czy też pośrednika ofe-
rującego dodatkowe usługi) od platformy zapewniającej usługę podstawową? Ze względu na 
złożony charakter zjawiska odpowiedź nie jest oczywista. Komisja wskazuje, że ocena działal-
ności danej platformy musi być indywidualna i każdorazowo podejmowana osobno. W swoich 
wytycznych KE proponuje przeprowadzenie testu, opierającego się na kryteriach faktycznych 
i prawnych – cenie, innych głównych warunkach umownych oraz posiadaniu kluczowych zasobów. 
Stwierdzenie, że element kontroli lub wpływu pojawił się w przypadku wszystkich trzech kryteriów 
łącznie oznacza, że istnieją poważne przesłanki, że platforma kontroluje/wpływa na dostawcę, 
co może wskazywać, że również ona powinna zostać uznana za podmiot świadczący usługę  
podstawową (…)12. 

Jak wynika z powyższego komunikatu, podejście Komisji w zakresie kwalifikacji platformy 
do kategorii dostawców usługi podstawowej należy uznać za niezwykle ostrożne. W świetle 
konieczności kumulatywnego spełnienia wszystkich trzech przesłanek oraz dodatkowo jedy-
nie możliwości uznania na tej podstawie platformy za podmiot świadczący usługę podstawo-
wą, wydaje się, że zakwalifikowanie platform do grona dostawców usługi podstawowej będzie  
niezwykle trudne. 

Kryteria wpływu i kontroli stanowią również główny punkt odniesienia dla rozważań zaprezen-
towanych w opiniach rzecznika generalnego M. Szpunara w sprawach dotyczących działalności 

 6 Komunikat Komisji, op. cit., s. 6.
 7 A konkretnie na postawie art. 3 ust. 2 dyrektywy e-commerce. Dzieje się tak co do zasady, ponieważ poza wspomnianą regulacją dostęp do rynku 
może opierać się również na przepisach dyrektyw sektorowych oraz – w szerokim ujęciu – poprzez art. 56 i 57 TFUE.
 8 Co następuje zgodnie z art. 14 dyrektywy e-commerce. Wyjątki w tym zakresie są nieliczne i wyczerpująco wskazane w ww. przepisie. 
 9 Do takich usług dodatkowych należy zaliczyć m.in. usługi w zakresie gwarancji i ubezpieczenia czy umożliwienie dokonywania płatności na różne 
sposoby. Przykładowo platforma Airbnb w swojej ofercie proponuje programy Gwarancji dla Gospodarzy oraz Ubezpieczenia dla Gospodarzy, które są 
dodatkowymi usługami, mającymi na celu odpowiednio: darmową ochronę w przypadku uszkodzenia mienia o wartości do 1 mln dolarów (obejmującego 
każdą ofertę) oraz darmowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do 1 mln dolarów (przy każdej rezerwacji) (zob. Gwarancja dla Gospodarzy 
Airbnb. Pozyskano z: https://www.airbnb.pl/guarantee oraz Program Ubezpieczenia Gospodarzy. Pozyskano z: https://www.airbnb.pl/host-protection-
-insurance (7.11.2019)).
10 Tj. art. 9 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 dyrektywy usługowej.
11 Wyjątki od tej zasady są określone w art. 14–15 oraz art. 16 ust. 3 dyrektywy usługowej.
12 Komunikat Komisji, op. cit., s. 7.
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platform współpracy13. Analiza zawarta w opinii także podejmuje problematykę kategoryzacji 
platform, przy czym koncertuje się ona przede wszystkim na szczegółowym rozważeniu tego, 
czy zostały spełnione kryteria definicji usługi społeczeństwa informacyjnego14. Trudność w okre-
śleniu relewantności przepisów została sprowadzona do właściwego zidentyfikowania poszcze-
gólnych składników usług mieszanych i ustalenia, która z dwóch połączonych ze sobą – usługa 
społeczeństwa informacyjnego (pośrednictwo) czy usługa o charakterze materialnym (np. usługa 
transportowa czy zakwaterowania) – ma charakter wiodący.

Jak wynika z rozważań rzecznika dokonanych na postawie analizy funkcjonowania Ubera oraz 
Airbnb, niepodważalne jest to, że powyższe platformy spełniają kryteria odpłatnego charakteru 
oraz świadczenia na indywidualne żądnie15. Z racji tego, że usługi świadczone przez platformy 
należy zakwalifikować jako usługi mieszane, wątpliwości mogą się pojawić przy pozostałych dwóch 
przesłankach, tj. świadczeniu usług na odległość oraz drogą elektroniczną. W celu uproszczenia 
oceny aktywności podejmowanej przez platformy Trybunał wyznaczył dwie wytyczne, które nabrały 
charakteru decydującego o tym, czy usługę społeczeństwa informacyjnego dostarczaną przez 
platformę można oddzielić od innych materialnych usług. Pierwsza z nich dotyczy ustalenia, czy 
usługodawca tworzy ofertę usług, których treść jest materialna, druga zaś tego, czy usługodawca 
wywiera wpływ na warunki świadczenia takich usług16. Pozornie działalność platform współpracy 
jest do siebie bardzo zbliżona, dlatego analiza ww. czynników musi być dokładna17.

Biorąc pod uwagę przedstawione koncepcje, warto zauważyć, że zarówno kryteria zapro-
ponowane przez Komisję, jak i te wynikające z orzecznictwa TSUE (chociaż w różnym stopniu 
oraz z odmiennym podejściem co do stanowczości podjętych w toku analiz rozstrzygnięć) spro-
wadzają problematykę działalności platform do udzielenia odpowiedzi na dwa zasadnicze pyta-
nia: czy platforma jest dostawcą usługi podstawowej i czy wywiera wpływ/kontroluje sposób jej 
dostarczania. Udzielenie odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań oznacza, 
że platforma nie jest wyłącznie pośrednikiem, a zatem nie mają do niej zastosowania przepisy 
o usługach społeczeństwa informacyjnego. W konsekwencji platformę należy uznać za przedsię-
biorcę, a do ochrony użytkowników korzystających z jej usług należy stosować przepisy z zakresu 
prawa konsumenckiego.

13 Na marginesie należy wspomnieć, że jak dotychczas (ze względu na stosunkowo niedługi okres funkcjonowania platform współpracy) TSUE nadało 
merytoryczny bieg zaledwie trzem sprawom z zakresu omawianej problematyki. W dwóch z nich wydano wyroki aprobujące zaprezentowane powy-
żej wnioski rzecznika co do sposobu określania funkcjonowania platformy (wyr. Trybunału z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie C-434/15, Asociación 
Profesional Elite Taxi przeciwko Uber Systems Spain SL, ECLI:EU:C:2017:981 oraz wyr. Trybunału z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie C-320/16, Uber 
France SAS przeciwko Nabila Bensalema, ECLI:EU:C:2018:221), natomiast w trzeciej, która obecnie znajduje się w toku, wpłynęła opinia rzecznika 
generalnego (opinia rzecznika generalnego M. Szpunara z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie C-390/18, przy udziale AIRBNB Ireland, ECLI:EU:C: 
2019:336).
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a) dyrektywy e-commerce, która odsyła do art. 1 ust. 2 dyrektywy 98/34/WE zmienionej dyrektywą 98/48/
WE usługa to każda usługa społeczeństwa informacyjnego, to znaczy każda usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą 
elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług. (…). 
15 Opinia rzecznika generalnego M. Szpunara w sprawie C-390/18…, op. cit., pkt 37 oraz opinia rzecznika generalnego M. Szpunara z dnia 11 maja 
2017 r. w sprawie C-434/15, EU:C:2017:364, pkt 27.
16 Opinia rzecznika generalnego M. Szpunara w sprawie C-390/18…, op. cit., pkt 53.
17 Przykładowo na kanwie powyższych kryteriów w opiniach rzecznika dokonano ustalenia, zgodnie z którym działalność Ubera nie kwalifikuje się jako 
usługa społeczeństwa informacyjnego. Powodem jest m.in. wpływ, jaki wywiera ta platforma na cenę dostarczanej usługi. Algorytm z użyciem tzw. syste-
mu surging price, ustalający wysokość opłaty za przejazd w zależności od popytu, w systemie płatności bezgotówkowej nie podlega negocjacji (wbrew 
niektórym podawanym informacjom). Powyższe bezpośrednio prowadzi do konstatacji, że to Uber w sposób ostateczny wywiera wpływ na cenę usługi, 
a zatem jego działalność wykracza poza świadczenie wyłącznie usługi społeczeństwa informacyjnego (Ceny z mnożnikiem. Pozyskano z: https://www.
uber.com/pl/drive/partner-app/how-surge-works (7.11.2019)). W przeciwieństwie do omówionego przypadku działalność innej, równie rozpoznawalnej 
platformy współpracy Airbnb została uznana za usługę społeczeństwa informacyjnego, gdyż usługi podstawowe (tzn. usługi zakwaterowania) nie są 
nierozerwalnie związane z usługą świadczoną drogą elektroniczną, a sama platforma nie kontroluje ani nie wpływa w sposób decydujący na świadcze-
nie usług przez dostawców.
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2. Status dostawców usługi podstawowej

Dla pełnego przedstawienia sytuacji podmiotów uczestniczących w gospodarce współpra-
cy należy również wspomnieć o występującym podziale wśród dostawców usługi podstawowej. 
W ich obrębie zasadnicze rozróżnienie opiera się na kryterium profesjonalizacji dostarczanych 
usług (co prowadzi do nadania danemu podmiotowi miana przedsiębiorcy).

Zdawałoby się, że z racji na szeroki zakres opracowań doktrynalnych oraz bogate orzeczni-
ctwo TSUE, a przede wszystkim definicje przedsiębiorcy zawarte w unijnych aktach prawnych18 
wyznaczenie granicy pomiędzy dostawcami profesjonalnymi oraz nieprofesjonalnymi nie powin-
no napotykać większych trudności. Jednak przede wszystkim ze względu na cechy charaktery-
styczne środowiska collaborative economy, w jakim funkcjonują dostawcy, jest inaczej. Poważne 
utrudnienia występujące w związku z ww. materią zostały dostrzeżone przez Komisję. Podobnie 
jednak jak w przypadku określenia ról odgrywanych przez platformy, tak i tutaj dostrzec można 
niezwykle ostrożne podejście organów unijnych w wyznaczaniu podziałów wśród uczestników 
gospodarki współpracy. Zgodnie zaproponowanymi przez Komisję wytycznymi kumulatywne 
spełnienie przesłanek dotyczących regularnej częstotliwości świadczenia usług, nastawienia na 
zysk (przekraczającego zwrot kosztów usługi) oraz wysokiego poziomu obrotów może świadczyć 
o tym, że dany dostawca jest profesjonalistą19. 

Stosownie do ww. wskazówek uznać należy, że wyczerpujący podział w obrębie podmiotów 
zapewniających usługi obejmuje następujące kategorie – do grona przedsiębiorców należeć będą 
dostawcy profesjonalni oraz dostawcy nieprofesjonalni regularnie zajmujący się dostarczaniem 
usługi podstawowej. W zakresie ich działalności, w tym obowiązków względem nabywców niebę-
dących przedsiębiorcami, będą miały zastosowanie przepisy prawa konsumenckiego. Pozostałe 
podmioty (tzn. dostawcy nieprofesjonalni oferujący usługi okazjonalnie oraz dostawcy świadczący 
je jednorazowo) nie będą podlegały podobnym rygorom, a nabywcy korzystający z ich usług nie 
będą mogli korzystać z uprawnień przyznanych konsumentom.

IV. Propozycje dotyczące form ochrony
Jak to zostało wskazane powyżej, ochrona przyznana na podstawie konsumenckiego prawa 

unijnego20 będzie przysługiwała wyłącznie w sytuacji, gdy jedną ze stron transakcji jest podmiot 
kwalifikujący się do grona przedsiębiorców. Takim podmiotem w środowisku gospodarki współ-
pracy może być zarówno platforma, jak i dostawca usługi. Pozostawiając na marginesie szcze-
gółową analizę przywołanych norm prawnych, należy w tym momencie jedynie wspomnieć, że 

18 M.in. pochodzące z art. 2 b) dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych 
stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę̨ Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE,  
98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa 
o nieuczciwych praktykach handlowych) (Dz.Urz. UE Nr L 149/22 z 11.6.2005 r.), zgodnie z którą przedsiębiorca to każda osoba fizyczna lub prawna 
(...) działająca w celu związanym z jej działalnością̨ handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem (...). 
19 Komunikat Komisji, op. cit., s. 10–11.
20 Do najważniejszych przepisów z tego zakresu należą m.in. dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warun-
ków w umowach konsumenckich („Dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich”) (Dz.Urz. WE Nr L 95/29 z 21.4.1993 r., 
ze zm.), dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych 
przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę̨ Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE 
i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych 
praktykach handlowych”) (Dz.Urz. UE Nr L 149/22 z 11.6.2005 r.) czy dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę̨ Rady 93/13/EWG i dyrektywę̨ 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchy-
lająca dyrektywę̨ Rady 85/577/EWG i dyrektywę̨ 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa w sprawie praw konsumentów”) (Dz.Urz. UE 
Nr L 304/64 z dnia 22.11.2011 r., ze zm.).
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w środowisku gospodarki współpracy zasadnym jest zastosowanie przepisów z ww. zakresu 
w sposób odpowiedni. W praktyce oznaczać to będzie stosowanie ich bez zmian (np. zakazu 
podejmowania zachowań wprowadzających w błąd21), ze zmianami (np. ograniczenie niektórych 
obowiązków informacyjnych do wyłącznie niezbędnych elementów, takich jak cena, płatność, 
podmiot odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi22) bądź niestoso-
wanie ich w ogóle (np. rozważenie rezygnacji z kryterium staranności zawodowej co do jakości 
dostarczanych usług23).

W przeciwieństwie do przypadku opisanego powyżej – gdy dana relacja zostanie nawiązana 
pomiędzy dwoma podmiotami nieprofesjonalnymi24, zastosowanie przepisów chroniących kon-
sumentów nie będzie możliwe. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, w jaki inny sposób można 
chronić nabywcę usługi. Zagadnienie to ma to istotne znaczenie, zwłaszcza kiedy nie poczyniono 
dokładnych ustaleń co do postanowień umowy łączącej obydwie strony. 

Należy podkreślić, że w gospodarce współpracy dochodzi do pewnego rodzaju zamierzonej 
rezygnacji z tradycyjnych form interakcji występujących pomiędzy stronami. Ze względu na specy-
ficzny transfer aktywów występujący pomiędzy użytkownikami, zacierają się granice klasycznych 
podziałów ekonomicznych. Osoby aktywne w środowisku collaborative economy niejednokrot-
nie występują w podwójnych rolach – zarówno dostawców, jak i nabywców towarów oraz usług. 
Występowanie takiego dualizmu w przypadku kontaktów pomiędzy podmiotami nieprofesjonalnymi 
powoduje trudności we wskazaniu strony słabszej. Wspomniana kwestia bezpośrednio przekła-
da się na problemy z wyznaczeniem zakresu ochrony prawnej, jaka powinna zostać udzielona.

Ze względu na powyższe przy określaniu zasad dotyczących bezpieczeństwa nabywców 
w gospodarce współpracy powinno się przede wszystkim mieć na względzie odrębność oraz wyjąt-
kowość tego zjawiska. Nie można w tym przypadku mówić o podmiotach słabszych i silniejszych, 
ponieważ strony umowy są względem siebie równe. Wydaje się zatem, że w takiej sytuacji ich 
prawa i obowiązki powinny zostać ukształtowane przede wszystkim przy uwzględnieniu kluczowych 
cech nowego modelu gospodarczego. W szczególności z racji na brak przewagi ekonomicznej 
dostawcy usługi, względną równość pozycji użytkowników oraz świadomość korzyści i zagrożeń 
wynikających z wyboru środowiska gospodarki współpracy zasadnym jest zaproponowanie reżimu 
ochrony, który będzie miał charakter mniej restrykcyjny od tradycyjnego prawa konsumenckiego. 

W świetle powyższych rozważań nieuzasadnione jest nakładanie na dostawców nieprofesjo-
nalnych (świadczących usługi podstawowe w sposób okazjonalny oraz jednorazowy) wymogów, 
którymi zwyczajowo obciążani są przedsiębiorcy. Do kwestii ustalenia zakresu ich powinności 
należy podchodzić niezwykle ostrożnie, gdyż nadmierne obarczanie obowiązkami może dopro-
wadzić do zahamowania rozwoju całego mechanizmu. Co zostało już podkreślone, istotą colla-
borative economy jest współpraca, dzielenie się dobrami. Źródło tego fenomenu leży w celowym 
i zamierzonym pominięciu tradycyjnych kanałów dystrybucji. Nie powinno więc dziwić, że nabywca 
usług, korzystając z platformy współpracy, nie będzie chroniony takimi samymi standardami, jak 

21 Tj. art. 6 i 7 dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych.
22 Art. 6 dyrektywy w sprawie praw konsumentów.
23 Art. 5 dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych.
24 Co w przypadku gospodarki współpracy może występować z dużą częstotliwością, gdyż z założenia collaborative economy była modelem ekonomicz-
nym, który pozwalał na nawiązywanie relacji pomiędzy podmiotami niebędącymi przedsiębiorcami – osobami fizycznymi działającymi w sferze prywatnej.
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przy okazji korzystania z tradycyjnych form gospodarki wolnorynkowej. To naturalna konsekwencja 
podjętej przez niego decyzji skorzystania z tego alternatywnego modelu. 

Wprowadzenie odmiennego, mniej rygorystycznego reżimu prawnego ochrony nabywców jest 
również podyktowane występowaniem jednego z kluczowych elementów gospodarki współpracy, 
tj. zaufania. Właśnie na zaufaniu opiera się działanie całego systemu, bo bez wiary w uczciwość 
innych użytkowników oraz bez woli do współdzielenia, współkorzystania czy współkupowania 
gospodarka współpracy nigdy by nie powstała25. Cała struktura funkcjonuje z powodu kredytu 
zaufania, jakiego wzajemnie udzielają sobie użytkownicy platform. 

Na kanwie zaufania dochodzi do wykształcenia się swoistych form ochrony. Jedną z nich są 
rozwijające się na wielu platformach systemy reputacyjne (wykorzystujące możliwość wystawiania 
ocen i dzielenia się komentarzami). Dzięki możliwości zapoznania się z opiniami innych użytkow-
ników nabywcy są w stanie weryfikować sposób wykonywania danych usług i wykluczać z grona 
dostawców osoby niespełniające ich oczekiwań. Działanie systemów reputacyjnych związane jest 
z pewnymi niebezpieczeństwami m.in. ryzykiem monopolizacji czy nieprawdziwością wystawia-
nych recenzji. Jednak biorąc pod uwagę wspomniane korzyści wynikające z wprowadzenia tego 
rodzaju rozwiązania, trzeba uznać, iż jest ono niezwykle wartościowe.

Ochrona nabywców usług może także obejmować działania wymagające zaangażowania 
platform. Do tego typu środków należy m.in. weryfikacja tożsamości dostawców oraz uprzednie 
skontrolowanie dokumentów oraz kwalifikacji, jakie są wymagane do właściwego i bezpiecznego 
dostarczenia danej usługi26. Dokonując ich oceny z perspektywy nabywcy, ich niewątpliwą zaletą 
jest to, że pozwalają one na znaczny wzrost poziomu bezpieczeństwa, gdyż dostawca przestaje 
być anonimowym, trudnym do zidentyfikowania i zlokalizowania podmiotem. Umiejętności, których 
posiadanie dostawca deklaruje, są sprawdzane, a przez to prawdopodobieństwo nienależytego 
wykonania usługi minimalizowane.

Pośród szeregu środków zapewniających ochronę nabywcom usług warto zasygnalizować 
wymóg wprowadzania bezpiecznych systemów płatności online. W przypadku odpłatnego dostar-
czania usług w ramach gospodarki współpracy większość płatności jest dokonywana w formie 
bezgotówkowej. Z tego względu istotne jest, aby również na tej płaszczyźnie zapewnić nabywcom 
godny zaufania i niezawodny mechanizm dokonywania zapłaty. 

V. Podsumowanie
Gospodarka współpracy jest dynamicznie rozwijającym się modelem ekonomicznym, funk-

cjonującym dzięki platformom internetowym, którego istota polega rozdystrybuowaniu niewyko-
rzystywanych w pełni dóbr. Fenomen platform współpracy z roku na rok przybiera na znaczeniu, 
czego dowodem są jego zwiększający się udział w światowym rynku oraz coraz powszechniejsza 
rozpoznawalność. 

Ze względu na fakt, iż collaborative economy jest stosunkowo nowym i wielopłaszczyznowym 
zjawiskiem, na jego tle powstają liczne problemy natury prawnej, które wymagają analizy oraz pod-
jęcia działań w celu ich jak najszybszego rozwiązania. Do podstawowych kwestii wymagających 

25 Ze względu na ogromny wpływ zaufania na całe środowisko collaborative economy pojawiają się opinie, że stanowi ono jego walutę (Botsman 
i Rogers, 2010).
26 Przykładowo w przypadku platformy Uber są to m.in. dowód osobisty, prawo jazdy posiadane od minimum roku czy zaświadczenie o niekaralności 
(zob. Podstawowe informacje. Pozyskano z: https://www.uber.com/pl/pl/drive/requirements/ (7.11.2019)).
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natychmiastowego wyjaśnienia należą m.in. opracowanie spójnej siatki pojęciowej oraz dokona-
nie wszechstronnej charakterystyki użytkowników wraz z wyznaczeniem podziałów w ramach 
poszczególnych grup (w szczególności ze względu na stopień profesjonalizacji świadczonych 
przez nich usług).

Kluczowe dla sposobu funkcjonowania całego środowiska, w tym również bezpieczeństwa 
nabywców usług, jest wyznaczenie zakresu przepisów relewantnych, które będą miały zastoso-
wanie. Analiza otoczenia i stosunków łączących podmioty gospodarki współpracy pozwala na 
sformułowanie spostrzeżenia, iż w obrębie obowiązującego modelu prawnego zasadnym byłoby 
wprowadzenie pewnego rozgraniczenia w oparciu o kryterium stopnia specjalizacji dostarczanych 
usług. Dostawcy zakwalifikowani do grona profesjonalistów (tj. przedsiębiorcy oraz nieprofesjonaliści 
świadczący usługi regularnie) podlegaliby obowiązkom wynikającym z prawa konsumenckiego. 
Dla dostawców nieprofesjonalnych (tzn. podmiotów świadczących usługi okazjonalnie oraz jed-
norazowo) należałoby wprowadzić odmienny, mniej wymagający reżim prawny, wykorzystujący 
przepisy konsumenckie w sposób odpowiedni. 

Dodatkowo wymaga nadmienienia, że wśród form ochrony nabywców doniosłe znaczenie 
mają środki oparte na elemencie zaufania. W omawianym przypadku największe znaczenie mają 
systemy reputacyjne wykorzystujące możliwość oceniania i komentowania usług, jak również pro-
cedury służące do weryfikowania tożsamości i kwalifikacji podmiotów. Wydaje się, że ze względów 
organizacyjnych obowiązek ich wprowadzenia powinien spoczywać na platformach.

Przy ustaleniu środków ochrony priorytetowym założeniem powinno być wyważenie dwóch 
nadrzędnych wartości – zapewnienie możliwie najbezpieczniejszego środowiska dla nabywców 
usług oraz ustalenie zasad w taki sposób, aby całość była zgodna z charakterem gospodarki 
współpracy. Trzeba mieć na uwadze, że wybierając usługi pochodzące właśnie z tego modelu eko-
nomicznego, jego użytkownicy mają świadomość, że mniejszy standard ochrony ma swoje źródło 
w samych podstawach systemu, zakładających pominięcie tradycyjnych modeli ekonomicznych.

Powyższe rozważania prowadzą następującej konstatacji – ze względu na naturę środowiska 
gospodarki współpracy konieczne jest zapewnienie nabywcom usług ochrony dostosowanej do 
specyfiki zjawiska. W praktyce oznacza to, że poziom bezpieczeństwa powinien być porówny-
walny (a nie identyczny) do poziomu zapewnianego w prawie konsumenckim. By osiągnąć taki 
stan rzeczy konieczne jest wprowadzenie rozwiązań omówionych powyżej.
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Streszczenie
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zamierzonej przez unijnego ustawodawcę ochrony 
konsumentów sąd krajowy jest zobowiązany do przywrócenia – w każdym wypadku i niezależnie 
od przepisów prawa krajowego – rzeczywistej równowagi kontraktowej pomiędzy konsumentem 
a przedsiębiorcą-profesjonalistą. Gwarancja skutecznej ochrony konsumentów oznacza zbada-
nie czy sporne postanowienie umowne zostało indywidualnie uzgodnione przez przedsiębiorcę 
i konsumenta1, a także wykorzystanie wszystkich możliwych środków, aby uwzględnić również 
z urzędu niedozwolony charakter postanowienia umownego, nawet jeśli sąd ocenia, że konsument 
tego aspektu nie podniósł na żadnym etapie procesu. Funkcjonujące dwa mechanizmy kontroli, 
tj. kontrola abstrakcyjna oraz incydentalna mają wspólny i zarazem nadrzędny cel, którym jest 
zagwarantowanie konsumentom ochrony, co najmniej na poziomie wyznaczonym postanowie-
niami dyrektywy 93/13/EWG, czy to przez Prezesa UOKiK jako organu administracji publicznej, 
czy to przez polskie sądy powszechne.

Słowa kluczowe: ochrona konsumenta; badanie z urzędu abuzywności klauzuli umownej.

JEL: G21, K40

I. Wprowadzenie
Na rynku usług finansowych w relacji konsumenta z profesjonalistą (tu najczęściej bank) dobre 

obyczaje wymagają od tego ostatniego wysokiego poziomu świadczonych usług oraz stosowania 
we wzorcach umownych takich postanowień, które dla zwykłego konsumenta są jasne i czytelne, 

 * Doktor nauk prawnych; radca prawny.
1 Zob. wyr. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie C-137/08 VB Pénzügyi Lízing, Zb.Orz. s. I-10847, pkt 51).
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a zatem transparentne i na tyle proste, aby konsument rozumiał ich treść, a co za tym idzie był 
świadomy skutków czy też inaczej ujmując – konsekwencji z nimi związanych2. W praktyce oznacza 
to, że każdy profesjonalnie działający podmiot na rynku usług finansowych, a szczególnie bank, 
choć nie tylko, kształtując relację z konsumentami, powinien zadbać, aby postanowienia umow-
ne w zakresie łączącego go z konsumentem stosunku prawnego odpowiednio zabezpieczały nie 
tylko własne interesy przedsiębiorcy, lecz także interesy konsumenta3. Powyższe oczekiwanie 
nie jest wygórowane względem profesjonalisty, który wszak każdorazowo jest silniejszą stroną 
w relacji z konsumentem. Stąd też, podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy (banku) jest, 
aby oferowane konsumentom produkty i usługi, obok swojej atrakcyjności w znaczeniu 
sprzedażowo-marketingowym, odwzorowywały przysługujące konsumentowi uprawnienia 
wynikające z przepisów prawa. Jeśli zaś przedsiębiorca (bank) dopuści się naruszeń w tym 
względzie – konsument winien mieć możliwość skutecznej obrony swoich interesów, zagwaran-
towanej na poziomie regulacji prawnych. Jednak, aby tak się stało, ochrona praw konsumentów 
musi być w pełni skuteczna, a jednym z narzędzi (przykładów) takiego wzmocnionego poziomu tej 
ochrony jest obowiązek badania przez sąd krajowy z urzędu abuzywności klauzuli umownej 
w rozumieniu dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 roku w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich4, jak i przepisów krajowych, tzw. reżim klauzul abuzywnych 
(zob. art. 3851 – 3853 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)5.

W konsekwencji oznacza to, iż dyrektywę 93/13/EWG należy interpretować w ten sposób, iż 
sąd krajowy, który z urzędu stwierdza nieuczciwy charakter warunku umownego, powinien w miarę 
możliwości zastosować krajowe przepisy proceduralne w taki sposób, aby wyciągnąć wszystkie 
konsekwencje, które na podstawie prawa krajowego wynikają ze stwierdzenia nieuczciwego cha-
rakteru danego warunku, w celu zapewnienia, że konsument nie będzie nim związany6. Chodzi 
bowiem o to, aby polskie prawo konsumenckie, wzorem rozwiązań przyjętych na szczeblu unij-
nym, stanowiło skuteczny środek ochrony konsumentów, czyli narzędzie do właściwego ustala-
nia konsekwencji i sankcji (skutków) nieuczciwej praktyki rynkowej, gdy ta stała się przedmiotem 
działań przedsiębiorcy (banku).

Jednocześnie już na wstępie należy poczynić uwagę, iż niniejszy artykuł jest wyłącznie 
wprowadzeniem do tematyki badania abuzywności postanowień umownych przez polskie sądy 
krajowe ex officio, co oznacza, że nie stanowi kompleksowej odpowiedzi na wszystkie pytania, 
które niesie ze sobą to zagadnienie. Problematyka ta wymaga z całą pewnością szerszej analizy, 
a zatem nie daje się zamknąć w ramach jednego artykułu naukowego, a co za tym idzie w sposób 
naturalny przekracza je, dając autorowi asumpt do prowadzenia dalszych pogłębionych badań 
w tym przedmiocie. Niewątpliwie jednak kwestia działania przez sąd krajowy z urzędu w zakresie 
weryfikacji abuzywności postanowień umownych ma kluczowe znaczenia dla oceny nadużycia 
prawa konsumenta do rzetelnego procesu sądowego. Ocena ta winna być dokonywana poprzez 

2 Por. wyr. SA w Szczecinie z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt I ACa 16/15.
3 Negatywnym przykładem w tym zakresie okazały się być chociażby zaoferowane konsumentom przez banki w latach kredyty indeksowane do franka 
szwajcarskiego oraz kredyty denominowane w tej walucie. 
4 Dz.U. L 95, s. 29; dalej: dyrektywa 93/13/EWG, która została implementowana do polskiego porządku prawnego poprzez wprowadzenie do kodeksu 
cywilnego przepisów art. 3851 i nast. k.c., co nastąpiło z dniem 1 lipca 2000 roku na mocy art. 18 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych 
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU 2000 Nr 271, poz. 22). 
5 DzU 2019, poz. 1145 (dalej: k.c.).
6 Zob. wyr. z dnia 30 maja 2013 r., C-397/11 Erika Jőrös przeciwko Aegon Magyarország Hitel Zrt.
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pryzmat ewentualnej arbitralności sądu krajowego, albowiem prowadzi ona do naruszenia gwa-
rantowanej na szczeblu zarówno unijnym, jak i krajowym ochrony konsumentów. 

O ile sąd krajowy ma obowiązek z urzędu badać abuzywność postanowień umownych, 
o tyle w praktyce sądów powszechnych czynność ta nie jest wcale ani oczywista, ani po-
wszechna. Dlatego też celem niniejszego artykułu było w przedstawienie najważniejszych konkluzji 
płynących w tym względzie z uzasadnienia kolejnych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, a także poglądów doktryny, choć w zdecydowanie mniejszym zakresie. Jest to 
świadoma decyzja, ponieważ tematyka badania przez polskie sądy z urzędu abuzywności klauzul 
umownych nie stanowi zagadnienia, o którym mowa szeroko w doktrynie, a wręcz przeciwnie jest 
to problem (zagadnienie) widoczne najpełniej w ujęciu praktycznym, czyli procesowym (tj. do-
świadczeń z sali sądowej i dyskrecjonalnej władzy sędziego). 

W konsekwencji zatem w artykule liczne odwołania do orzecznictwa, zwłaszcza unijnego, 
które stanowi solidną podstawę, aby przekonywać polskie sądy do postrzegania ochrony konsu-
menta, również poprzez ciążący na sądach obowiązek badania z urzędu nieuczciwości warunków 
umownych, nawet jeśli sam konsument nie podniósł tego aspektu w trakcie wytoczonego procesu. 
W rezultacie istota problemu leży nie tyle w wykładni prawa, ile w efektywnym realizowaniu przez 
sąd krajowy ciążącego na nim obowiązku działania ex officio. 

II. Prawo konsumenta do rzetelnego procesu sądowego 
vs. arbitralność władzy sądowniczej

Stosownie do dyspozycji art. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku7, który sam w sobie 
nie stanowi samodzielnego wzorca kontroli, albowiem nie statuuje żadnej konkretnej wolności lub 
prawa8, do naruszenia zasady demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady 
sprawiedliwości społecznej dochodzi, ilekroć zaburzone zostają gwarancje i standardy sprawied-
liwej procedury cywilnej wyrażone w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Przepis ten bowiem gwarantuje 
ochronę interesu jednostki poprzez pryzmat prawa do sądu – rozumianego z jednej strony jako 
prawo podmiotowe przysługujące jednostce, z drugiej zaś – jako jedna z zasad prawa konstytu-
cyjnego. Za takim ujęciem prawa do sądu przemawia orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, 
a potwierdzeniem jest m.in. wyrok z dnia 13 stycznia 2015 r., sygn. akt SK 34/129, w którym 
Trybunał podkreślił w uzasadnieniu, że: „zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji, każdy ma prawo 
do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, 
niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Prawo to jest jednym z podstawowych praw podmioto-
wych jednostki i jedną z fundamentalnych gwarancji praworządności w demokratycznym 
państwie […]”. 

Istotą powyższego uprawnienia jest zapewnienie jednostce, a zatem również konsumentom, 
gwarancji procesowych co najmniej na poziomie przewidzianym w prawie unijnym (a szerzej mię-
dzynarodowym), o czym traktuje art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

7 DzU 1997 Nr 78, poz. 483.
8 Prawo do sądu zostało wyrażone expressis verbis dopiero w Konstytucji z 1997 r., wcześniej natomiast było ono wyprowadzane z zasady demokra-
tycznego państwa prawnego wprowadzonej na mocy noweli z 1989 r. (szerzej: Kubiak, 2006, s. 55). Zob. także postanowienie Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 23 stycznia 2002 r., Ts 105/00, OTK ZU nr 1/B/2002, poz. 60, wydane w pełnym składzie; postanowienie z dnia 23 stycznia 2002 r., SK 13/01, 
OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 9, a także postanowienie z dnia 30 maja 2007 r., SK 68/06, OTK ZU nr 6/A/2007, poz. 53.
9 OTK ZU 1A/2015, poz. 1. 
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Wolności z dnia 4 listopada 1950 roku10, stanowiący część krajowego porządku prawnego i pod-
legający bezpośredniemu stosowaniu (szerzej: Zalizowski, 2016). A contrario konsumentowi 
tylekroć będzie przysługiwał zarzut naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego zagwa-
rantowanego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności, ilekroć prawomocne orzeczenie sądu wydane w sprawie 
danego konsumenta będzie wprost godziło w zasadę wyrażoną w treści art. 2 Konstytucji RP.

W praktyce konsument, stawiając zarzut nadużycia prawa do rzetelnego procesu sądowego, 
winien wykazać, że w jego sprawie doszło do przedmiotowego naruszenia na skutek arbitral-
ności władzy sądowniczej będącej następstwem naruszenia minimalnego gwarantowane-
go poziomu ochrony konsumenta przewidzianej na szczeblu unijnym oraz przepisów prawa 
krajowego (odpowiednio postanowienia dyrektywy Rady 93/13/EWG jak i art. 3851 – 3853 k.c.), 
z którymi immanentnie związany jest, omawiany w ramach niniejszego artykułu, obowiązek ba-
dania przez sąd krajowy z urzędu abuzywności klauzul umownych. Ochrona przewidziana na 
gruncie kodeksu cywilnego musi zapewniać pełną i efektywną realizację wszystkich celów dyrek-
tywy 93/13/EWG, co oznacza, iż niedozwolone jest zamieszczanie w umowach zawieranych 
z konsumentem warunków nieuczciwych, czyli takich które stoją w sprzeczności z wymogami 
dobrej wiary, powodując znaczącą nierównowagę praw i obowiązków stron ze szkodą dla kon-
sumenta11. Niedozwolone jest również zamieszczanie w umowach zawieranych z konsumentem 
warunków niejednoznacznych, a więc takich, które nie pozwalają konsumentowi na zrozumienie 
– w chwili zawierania umowy – wszystkich możliwych ekonomicznych skutków związanych z tą 
umową12. W rezultacie, w myśl dyspozycji art. 3851 § 2 k.c., warunki nieuczciwe lub nietranspa-
rentne nie wiążą konsumenta, a zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG należy je 
uznać za nigdy nieistniejące13.

Reasumując, poziom ochrony zapewnianej konsumentowi na podstawie dyrektywy 93/13/EWG  
jest poziomem podstawowym (minimalnym), który musi być osiągnięty w każdym państwie człon-
kowskim, co oznacza że każde państwo w tym także Rzeczpospolita Polska może jedynie podnosić 
poziom tej ochrony, a zatem a contrario nie może go ograniczać czy pomniejszać14. Skuteczne 
wdrażanie prawa UE jest obowiązkiem wszystkich organów państwa na każdym etapie stanowie-
nia i stosowania prawa15, dla sądu krajowego oznacza zaś obowiązek stosowania prounijnej 
wykładni przepisów prawa krajowego oraz niedopuszczalność wykładni tych przepisów 
w sposób sprzeczny z prawem unijnym, co wynika z zasady efektywności w rozumieniu art. 197 
Traktatu o Funkcjonowaniu UE16, który stanowi: „Skuteczne wdrażanie prawa Unii przez Państwa 

10 DU 1993 Nr 61, poz. 284 ze zm.
11 Por. art. 3 dyrektywy 93/13/EWG w brzmieniu:
„1. Warunki umowy, które nie były indywidualnie negocjowane, mogą być uznane za nieuczciwe, jeśli stoją w sprzeczności z wymogami dobrej wiary, 
powodują znaczącą nierównowagę wynikających z umowy, praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta.
2. Warunki umowy zawsze zostaną uznane za niewynegocjowane indywidualnie, jeżeli zostały sporządzone wcześniej i konsument nie miał w związku 
z tym wpływu na ich treść, zwłaszcza jeśli zostały przedstawione konsumentowi w formie uprzednio sformułowanej umowy standardowej” (…).
12 Por. art. 5 dyrektywy 93/13/EWG, a także wyr. TSUE w sprawach C-26/13 Árpád Kásler oraz C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc.
13 Por. w szczególności wyr. TSUE, połączone sprawy C-154/15, C-307/15 i C-308/15 Naranjo, t. 61.
14 Zob. art. 8 dyrektywy 93/13/EWG w brzmieniu: „W celu zapewnienia wyższego stopnia ochrony konsumenta Państwa Członkowskie mogą przyjąć 
lub utrzymać bardziej rygorystyczne przepisy prawne zgodne z Traktatem w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą”.
15 Poziom ochrony gwarantowanej konsumentowi ma być tak samo wysoki w każdym państwie członkowskim.
16 DzU 2004 Nr 90, poz. 864/2 – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem 
z Lizbony.
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Członkowskie, mające istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania Unii, jest uznawane 
za sprawę będącą przedmiotem wspólnego zainteresowania […]”.

Innymi słowy sąd krajowy w państwie członkowskim, czyli również polski sąd powszechny, 
aby ustrzec się zarzutu arbitralności władzy sądowniczej, nie może dopuszczać do sytuacji, w któ-
rej konsument chroniony jest na poziomie niższym niż ten wynikający z dyrektywy 93/13/EWG. 
Przedmiotowy zarzut bowiem zakresowo wchodzi w ostrą granicę zarzutu dotyczącego naruszenia 
prawa konsumenta do rzetelnego procesu sądowego, poprzez niepodjęcie (zaniechanie) przez 
sąd krajowy działań wymaganych przez prawo, tj. niezapewnienie skuteczności (effet utile) 
ochrony konsumenta, w tym naruszenie minimalnego gwarantowanego poziomu tej ochrony, 
w której ramy wpisany jest również obowiązek badania z urzędu ewentualnej abuzywności 
postanowień umownych przez sąd krajowy. Każdorazowo bowiem, w przypadku stosowania 
wzorców umownych, dochodzi do narzucenia konsumentowi woli silniejszego – profesjonalisty, 
co prowadzi do asymetrii w rozkładzie praw i obowiązków, stąd też nie ma mowy o konsensusie 
w takim rozumieniu, w jakim występuje on w umowach indywidualnie negocjowanych (szerzej: 
Łętowska, 2004, s. 255).

III. Obowiązek badania przez sąd krajowy z urzędu  
abuzywności klauzuli umownej

W ramach kontroli incydentalnej, tj. na skutek wniesienia pozwu przez konsumenta obowiąz-
kiem polskiego sądu jest, wzorem zasad przyjętych na szczeblu prawa unijnego oraz krajowego, 
zbadanie abuzywności i orzeczenie w przedmiocie ewentualnie nieuczciwego charakteru warunku 
umownego w przypadku, gdy kontrola wykazała jego nieuczciwość. Przy czym, co istotne, rolą 
sądu krajowego jest także obowiązek zbadania z urzędu kwestii abuzywności postanowienia 
umownego od chwili, gdy sąd krajowy dysponuje w tym celu niezbędnymi informacjami na te-
mat okoliczności prawnych i faktycznych. Przykładem takiej kontroli jest chociażby zbadanie 
w sprawach z udziałem konsumenta opierających się na stosunku wekslowym, także stosunku 
podstawowego (tj. np. umowy kredytu zawartej pomiędzy konsumentem a bankiem), w którym 
weksel pełnił de facto wyłącznie funkcję zabezpieczenia, choć sam w sobie, co wynika z jego 
istoty, na charakter abstrakcyjny17. Tym samym zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał lub TSUE) każdy sąd krajowy był i jest zobo-
wiązany do zbadania z urzędu czy dane warunki umowy wchodzące w zakres stosowania 
dyrektywy 93/13/EWG mają nieuczciwy charakter, aby zniwelować brak równowagi między 
konsumentem a przedsiębiorcą18. Obowiązek powyższy materializuje się ilekroć sąd orzekający 

17 Oznacza to, że obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej wynikającej z weksla jest, co do zasady, niezależny od istnienia i ważności tzw. 
stosunku podstawowego, czyli umowy, jednostronnej czynności prawnej, innego stosunku prawnego leżącego u podstaw zaciągnięcia zobowiązania 
wekslowego. Co więcej, postępowanie sądowe oparte na wekslu odbywa się w trybie nakazowym (vide: art. 491 k.p.c. i nast.) a jedynym dowodem jaki 
należy przedłożyć sądowi, aby wydał nakaz zapłaty, jest sam weksel. Sąd na jego podstawie, badając jedynie kompletność i formalną poprawność jego 
wypełnienia, wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, który z kolei stanowi podstawę zabezpieczenia roszczenia, a w terminie 2 tygodni od 
jego wydania umożliwia wierzycielowi (np. bankowi) egzekucję roszczenia od konsumenta. Jeśli sąd wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazo-
wym, nie dokona (pominie) analizę stosunku podstawowego, nie będzie możliwe stwierdzenie na podstawie samej treści pozwu zgodności pomiędzy 
wysokością roszczenia wekslowego, a wierzytelnością ze stosunku podstawowego, który obarczony jest obecnością klauzul abuzywnych. Innymi słowy 
w praktyce pominięcie przez sąd badania z urzędu ewentualnej abuzywności klauzul umownych obecnych w ramach stosunku podstawowego łączące-
go konsumenta z wierzycielem (przedsiębiorcą) może prowadzić do akceptowania przez sąd działań rażąco naruszających prawa konsumenta jak np. 
zaliczenie do sumy wekslowej – w sposób całkowicie nieuprawniony – dodatkowych świadczeń i kosztów w wygórowanej wysokości. 
18 Słabsza pozycja konsumenta wobec przedsiębiorcy, której zaradzić ma wprowadzony przez dyrektywę 93/13/EWG reżim ochronny, dotyczy bowiem 
zarówno stopnia poinformowania konsumenta, jak i jego siły przetargowej w obliczu sformułowanych z góry przez przedsiębiorcę (bank) warunków, na 
których treści tenże konsument nie może mieć wpływu (szerzej na ten temat: Osajda, 2016). 
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– zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji – posiada niezbędne ku temu informacje dotyczące 
stanu prawnego i faktycznego danej sprawy. 

Powyższe zagadnienie, tj. obowiązek badania przez sąd z urzędu abuzywności klauzul 
zawartych w danej umowie, po raz pierwszy było przedmiotem rozstrzygnięcia w wyroku z dnia 
27 czerwca 2000 r. Océano Grupo Editorial i Salvat Editores19. Trybunał orzekł wówczas, iż sy-
stem ochrony konsumentów stworzony w dyrektywie 93/13/EWG opiera się na założeniu, że po 
pierwsze konsument znajduje się w słabszej pozycji negocjacyjnej w stosunku do przedsiębiorcy 
i posiada mniej informacji, co prowadzi do tego, że godzi się on na warunki umowy zredagowane 
wcześniej przez przedsiębiorcę, nie mając wpływu na ich treść, a ponadto cel do którego reali-
zacji dąży art. 6 dyrektywy 93/13/EWG20 może zostać osiągnięty jedynie wówczas, gdy sądowi 
krajowemu zostanie przyznana możliwość dokonania z urzędu oceny nieuczciwego charakteru 
warunku umowy. Następnie Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 26 października 2006 r. 
Mostaza Claro21 orzekł, że sąd krajowy jest zobowiązany do badania z urzędu nieuczci-
wego charakteru warunków umownych wchodzących w zakres zastosowania dyrektywy 
93/13/EWG. Konsekwentnie powyższe stanowisko Trybunał podkreślał wielokrotnie w kolejnych 
orzeczeniach, wskazując, iż nierówność między konsumentem, a przedsiębiorcą może zostać 
zrównoważona jedynie poprzez czynną interwencję podmiotu niebędącego stroną umowy. 
Znalazło to swoje odzwierciedlenie w kolejnych orzeczeniach, takich jak wyroki: z dnia 4 czerwca 
2009 r., Pannon GSM, C-243/0822; z dnia 6 października 2009 r. Asturcom Telecomunicaciones 
w sprawie C-40/0823; z dnia 14 czerwca 2012 r., Banco Español de Crédito, C-618/1024; a także 
w z dnia 21 lutego 2013 r. Banif Plus Bank, C-472/1125, w którym Trybunał wskazał, iż wypowia-
dając się w przedmiocie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez 
sąd krajowy orzekający w ramach postępowania kontradyktoryjnego pomiędzy przedsiębiorcą 
a konsumentem, „sąd ten zobowiązany jest przeprowadzić z urzędu dochodzenie w celu ustalenia, 
czy postanowienie umowne zamieszczone w umowie pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem 
jest objęte zakresem zastosowania dyrektywy, a jeżeli tak – zobowiązany jest z urzędu zbadać, 
czy postanowienie to ewentualnie ma nieuczciwy charakter26. Innymi słowy, orzecznictwo unijne 
nie pozostawia wątpliwości, że sąd krajowy jest zobowiązany do zbadania z urzędu, czy dane 
warunki umowy wchodzące w zakres stosowania dyrektywy 93/13/EWG mają nieuczciwy cha-
rakter, a nadto po przeprowadzeniu takiego badania, zobowiązany jest do wyeliminowania braku 
równowagi pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, o ile posiada niezbędne ku temu informacje 

19 Od C-240/98 do C-244/98, EU:C:2000:346, motyw 25.
20 W brzmieniu: „Państwa członkowskie stanowią, że na mocy prawa krajowego nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców lub 
dostawców z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe 
po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków”. 
21 C-168/05, EU:C:2006:675, motyw 25.
22 EU:C:2009:350, zob. motyw 22: Ustanowiony w dyrektywie system ochrony opiera się na założeniu, że konsument jest stroną słabszą niż sprze-
dawca lub dostawca zarówno pod względem możliwości negocjacyjnych, jak i ze względu na stopień poinformowania, i w związku z tym godzi on się 
na warunki umowy zredagowane wcześniej przez sprzedawcę lub dostawcę, nie mając wpływu na ich treść (wyr. z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawach 
połączonych od C-240/98 do C-244/98 Océano Grupo Editorial i Salvat Editores, Rec. s. I-4941, motyw 25).
23 EU:C:2009:615.
24 Zob. motyw 43: W konsekwencji rola przyznana w tej dziedzinie przez prawo Unii sądowi krajowemu nie ogranicza się do zwykłej możliwości orze-
czenia w przedmiocie ewentualnie nieuczciwego charakteru warunku umownego, ale obejmuje ona także obowiązek zbadania tej kwestii z urzędu, jeżeli 
sąd krajowy dysponuje w tym celu niezbędnymi okolicznościami prawnymi i faktycznymi
25 EU:C:2013:88, zob. motyw 24: 
26 Zob. także wyr. w sprawie VB Pénzügyi Lízing, motyw 56; w sprawie Banco Español de Crédito, motyw 44.
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na temat stanu prawnego i faktycznego.27 Chodzi bowiem o to, aby zapewniona została pełna 
skuteczność ochrony przewidzianej dla konsumentów przez dyrektywę 93/13/EWG, czyli 
aby sąd krajowy, który z urzędu stwierdza nieuczciwy charakter warunku umownego, mógł 
wyciągnąć wszystkie konsekwencje (skutki) nieuczciwego działania (zaniechania), którego 
dopuścił się profesjonalista (bank) – co kluczowe – bez oczekiwania na to, aby konsument 
poinformowany o swoich prawach złożył oświadczenie, domagając się stwierdzenia nieważnoś-
ci danego warunku umownego28. Nadto, sąd krajowy nie posiada kompetencji do ingerowania 
w treść umowy, tj. dokonywania zmiany treści nieuczciwych warunków. Oznacza to, że polskie 
sądy obowiązane są do zbadania uczciwości postanowień umownych obecnych w umo-
wach z konsumentami, a w razie stwierdzenia, że postanowienia te mają charakter niedo-
zwolony obowiązkiem sądu jest wyłącznie wyeliminowanie abuzywnego postanowienia, 
bez możliwości uzupełnienia luki powstałej w tym zakresie. Zgodnie bowiem z dyspozycją 
art. 3851 § 2 k.c., który nie pozostawia żadnych wątpliwości interpretacyjnych: „jeśli postanowienie 
umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie”. 
W praktyce polscy przedsiębiorcy niejednokrotnie starali się przekonywać sądy, że odstraszający 
skutek płynący wprost z treści art. 7 dyrektywy 93/13/EWG powinien zostać zniwelowany przez 
sąd krajowy, tj. zastąpiony „innym rozwiązaniem”, aby tym samym ograniczyć dotkliwy skutek, 
którym jest lub może być uszczuplenie interesów ekonomicznych po stronie przedsiębiorcy 
(np. banku). Z kolei polskie sądy powszechne w przeważającej mierze nie ulegały powyższej 
argumentacji, choć zdarzały się wyjątki. Należy mieć zatem nadzieję – iż wszelkie dotychczaso-
we, ewentualne wątpliwości w tym względzie wyeliminował wyrok TSUE z dnia 3 października 
2019 r. K.J. Dziubak przeciwko Raiffeisen International AG z siedzibą w Wiedniu, C-260/1829. 
Odpowiadając na pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Warszawie, przed którym zawi-
sła sprawa z powództwa polskich konsumentów przeciwko bankowi (obecnie posiadającemu 
jedynie oddział w Polsce) – Trybunał podkreślił, iż skutkiem uznania przez sąd krajowy danego 
postanowienia za nieważne (niedozwolone) jest zwyczajne niestosowanie tych nieuczciwych wa-
runków wobec konsumentów, wprost wskazując w motywie 62 uzasadnienia wyroku, iż: „art. 6 
ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie 
wypełnieniu luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które 
się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, 
przewidujących, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane w szczególności 
przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów, które nie stanowią prze-
pisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, w przypadku gdy strony umowy  
wyrażą na to zgodę”.

27 Szerzej w tym zakresie: wyr. z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie Erika Jőrös przeciwko Aegon Magyarország Hitel Zrt., C-397/11, motyw 27 i 28; wyr. 
z dnia 1 października 2015 r., ERSTE Bank Hungary, C-32/14 motyw 41 i przytoczone tam orzecznictwo, EU:C:2015:637; wyr. z dnia 14 marca 2013 r. 
Aziz, C-415/11, motyw 41, 44, 46; EU:C:2013:164; wyr. z dnia 21 kwietnia 2016 r., Radlinger i Radlingerová, C-377/14, motyw 52 i przytoczone tam 
orzecznictwo, EU:C:2016:283; wyr. z dnia z dnia 18 lutego 2016 r., Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, postanowieniu z dnia 21 czerwca 2016 r., 
Aktiv Kapital Portfolio, C-122/14 (niepublikowane) EU:C:2016:486.
28 Por. wyr. z dnia 21 grudnia 2016 r., Gutiérrez Naranjo i in., C-154/15, C-307/15 i C-308/15, motyw 58-60, EU:C:2016:486, podobnie także 
wyr. z dnia 21 stycznia 2015 r., Unicaja Banco i Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 i C-487/13, EU:C:2015:21, pkt 31 i przytoczone tam  
orzecznictwo.
29 EU:C:2019:819.
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VI. Zasada autonomii proceduralnej sądu krajowego
Uwzględniając wymogi stawiane na gruncie art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG  

Trybunał określił sposób, według którego sąd krajowy musi zapewnić ochronę praw, którą kon-
sumenci wywodzą z postanowień dyrektywy. Jednocześnie jednak prawodawstwo unijne nie 
harmonizuje procedur stosowanych w odniesieniu do badania potencjalnie nieuczciwego cha-
rakteru danego warunku umowy, pozostawiając ten obszar – w myśl zasady autonomii proce-
duralnej – do rozstrzygnięcia w ramach krajowego porządku prawnego państw członkowskich 
(szerzej: Pisuliński, 2017, s. 5). Przy czym nie ulega kwestii, że procedury te nie mogą być mniej 
korzystne od procedur dotyczących podobnych sytuacji w prawie krajowym w rozumieniu zasady 
równoważności30 ani nie mogą czynić wykonywania uprawnień przyznanych przez prawo unijne 
nadmiernie utrudnionym lub praktycznie niemożliwym - to zaś zgodnie z zasadą skuteczności31. 
W konsekwencji procedury winny stanowić swoistą gwarancję ochrony praw konsumenta poprzez 
zapewnienie skutecznego środka prawnego, takiego jak ten przewidziany w art. 47 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej32. Natomiast z orzecznictwa Trybunału płynie wniosek, 
iż dyrektywa 93/13/EWG zobowiązuje – co wynika wprost z dyspozycji art. 7 ust. 1 w brzmieniu: 
„Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów, państwa członkowskie zapewnią stosow-
ne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków 
w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami” w związku z jej mo-
tywem dwudziestym czwartym, który stanowi: „[…] sądy i organy administracyjne państw człon-
kowskich muszą mieć do swojej dyspozycji stosowne i skuteczne środki zapobiegające stałemu 
stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich” – państwa członkowskie, w tym 
Rzeczpospolitą Polską, aby:
1) każdy przypadek, w którym powstaje pytanie, czy krajowy przepis proceduralny uniemożliwia 

lub utrudnia zbytnio stosowanie prawa Unii, należy rozpatrywać z uwzględnieniem miejsca 
danego przepisu w ramach procedury przed różnymi sądami krajowymi, jej przebiegu i jej 
cech szczególnych33; 

2) zapewnić odpowiednie (stosowne) i skuteczne środki „mające na celu zapobieganie stałemu 
stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostaw-
ców z konsumentami”, w tym uprawienie dla sądu krajowego do wykluczenia – w ramach 
przeprowadzanej kontroli – stosowania nieuczciwego warunku umownego, tak aby nie 
mógł on wywoływać wiążącego skutku wobec konsumenta, przy czym sąd ten, o czym 
była już mowa, nie jest uprawniony do zmiany treści tego warunku34. 

30 Z zasady tej wynika, jak podkreśla Trybunał Sprawiedliwości UE, że jeżeli sąd krajowy, orzekając w postępowaniu odwoławczym, jest upraw-
niony lub ma obowiązek oceny z urzędu ważności czynności prawnej w świetle krajowych zasad porządku publicznego nawet wówczas, 
gdy owa sprzeczność nie została podniesiona w pierwszej instancji, to wówczas powinien on również mieć taką kompetencję w celu oceny 
z urzędu w świetle kryteriów dyrektywy 93/13/EWG nieuczciwego charakteru warunku umownego mieszczącego się w zakresie zastosowania 
tej dyrektywy. W przypadku gdy sąd odsyłający ustali, że w sytuacji o charakterze krajowym dysponuje on taką kompetencją, będzie miał on obowiązek 
wykonania tej kompetencji w sytuacji takiej jak w postępowaniu głównym, w której jest kwestionowane przestrzeganie praw konsumenta wynikających 
z prawa Unii. Por. wyr. z dnia 6 października 2009 r. w sprawie C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones, Zb.Orz. s. I-9579, motyw 53, 54, a także wyr. 
z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie C-488/11 Asbeek Brusse i de Man Garabito, motyw 45, 46.
31 Zob. wyr. w sprawie Banco Español de Crédito, motyw 46; w sprawie Banif Plus Bank, motyw 26, a także wyr. w sprawie Erika Jőrös przeciwko 
Aegon Magyarország Hitel Zrt., C-397/11 motyw 29.
32 Zob. wyr. z dnia 14 września 2017 r. The Trustees of the BT Pension Scheme, C-628/15, EU:C:2017:687, motyw 58 i 59 i przytoczone tam orzecz-
nictwo oraz wyr. z dnia 31 maja 2018 r., Sziber, C-483/16, EU:C:2018:367, motyw 35 i przytoczone tam orzecznictwo.
33 Zob. podobnie wyr. z dnia 21 kwietnia 2016 r., Radlinger i Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, motyw 50 i przytoczone tam orzecznictwo.
34 Zob. wyr. z dnia 21 grudnia 2016 r., Gutiérrez Naranjo i in., C-154/15, C-307/15 i C-308/15, EU:C:2016:980, motyw 56 i przytoczone tam orzecznictwo.
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Reasumując, o ile na polskich sądach ciąży obowiązek badania abuzywności z urzędu, o tyle 
ilekroć sąd krajowy, orzekając w przedmiocie abuzywności zakwestionowanych postanowień umow-
nych35 bądź odpowiednio ich nieważności36, uchybi przepisom i celom dyrektywy 93/13/EWG.  
Spowoduje to naruszenie obowiązku zachowania minimalnego gwarantowanego poziomu ochrony 
konsumentów przewidzianego na szczeblu regulacji unijnej, materializując tym samym – w sposób 
całkowicie uzasadniony – zarzut arbitralności władzy sądowniczej.37 

Jednocześnie wymaga podkreślenia, iż obowiązkowi badania z urzędu abuzywności klauzul 
umownych nie stoi na przeszkodzie art. 321 k.p.c., w judykaturze obecne jest bowiem stanowi-
sko, iż możliwość uwzględnienia przez sąd z urzędu bezskuteczności niedozwolonej klauzuli 
umownej w ramach już toczącego się sporu pomiędzy przedsiębiorcą (np. bankiem) a kon-
sumentem jest prawnie dopuszczalne – zwłaszcza w kontekście obowiązku bezpośredniego 
stosowania prawa unijnego, a w tym konkretnym przypadku postanowień dyrektywy 93/13/EWG.  
Uzasadniając wyrok z dnia 19 kwietnia 2007 r. o sygn. akt I CSK 27/07, Sąd Najwyższy wskazał, 
iż zgodnie z art. 187 § 1 k.p.c., pozew musi zawierać określone żądanie skierowane do sądu oraz 
przytaczać okoliczności faktyczne uzasadniające to żądanie38. O ile jednak w myśl art. 321 § 1 
k.p.c., żądanie powoda uzasadnione przytoczonymi okolicznościami faktycznymi jest dla sądu 
wiążące, wyznacza granice wyrokowania przez sąd, o tyle powód nie musi przytoczyć material-
noprawnej podstawy żądania pozwu. Stąd też „sąd pierwszej instancji, dokonując subsumcji 
stanu faktycznego sprawy ustalonego w granicach żądania pozwu, stosuje prawo mate-
rialne z urzędu. Podobnie sąd drugiej instancji powinien w toku postępowania apelacyj-
nego, będącego kontynuacją merytorycznego rozpoznania sprawy39, usunąć w granicach 
zaskarżenia wyroku sądu pierwszej instancji wszelkie dostrzeżone naruszenia prawa materialnego 
przez sąd pierwszej instancji – choćby więc nie były one objęte zarzutami apelacji. Jeżeli zatem 
stan faktyczny sprawy wyczerpuje hipotezy norm kodeksu cywilnego dotyczących konsumen-
ckich wzorców umownych, sąd pierwszej instancji oraz sąd drugiej instancji powinien w sporze 
między przedsiębiorcą a konsumentem stosować te normy – na przykład normy odnoszące się 
do wykładni niejednoznacznych postanowień wzorców umownych oraz stanowiące podstawę 
incydentalnej kontroli klauzul wzorców umownych pod kątem ich niedozwolonego charakteru – 
z urzędu. Wyrażone w piśmiennictwie zapatrywanie, że możliwość uwzględnienia przez sąd 
z urzędu bezskuteczności niedozwolonej klauzuli wzorca w ramach już toczącego się sporu 
pomiędzy przedsiębiorca a konsumentem napotyka przeszkody w świetle uregulowania 
zawartego w art. 321 § 1 k.p.c., jest wynikiem nieporozumienia”40. Konkludując, powyższe 
stanowisko Sądu Najwyższego, co do tego że sądy winny stosować z urzędu prawo materialne, 
w tym również normy kodeksu cywilnego dotyczące wzorców umownych w stosunkach z udziałem 
konsumentów, w pełni koresponduje ze stanowiskiem wyrażonym przez Trybunał – w powołanym 
już wyżej wyroku z dnia 27 czerwca 2000 r. wydanym w połączonych sprawach Océano Grupo 
Editorial S.A. przeciwko Rocio Muriciano Quinteiro oraz Salvat Editores S.A. przeciwko Jose 
35 Szerzej na ten temat abuzywności klauzuli abuzywnej: Gutowski, 2017, s. 31 i nast. 
36 Szerzej na temat nieważności czynności prawnej: Gutowski, 2017a, s. 327 i nast. 
37 Zob. w szczególności ww. wyr. w sprawie Banco Español de Crédito, pkt 41; w sprawie Banif Plus Bank, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo.
38 Por. także orzeczenie SN z dnia 24 maja 1962 r., sygn. II CR 272/62, OSNC 1963, nr 7–8 poz. 157 zawierające aktualną tezę, iż „Granice w jakich 
sąd może zasądzić powództwo, określa w zasadzie wniosek powoda”.
39 Por. w szczególności uchwałę składu siedmiu sędziów SN z dnia 23 marca 1999 r. – zasadę prawną – sygn. III CZP 59/98, OSNC 1999, nr 7–8, poz. 124.
40 Por. wyr. Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2006 r., IV CSK 101/06, LEX nr 195416, i cytowane w nim orzeczenia.
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M.Sanchez i inni, tj. gdy Trybunał niezmiennie opowiedział się – i aktualnie również to jednoznacz-
nie czyni41 - za możliwością stwierdzenia z urzędu przez sąd krajowy rozpoznający daną sprawę 
abuzywności klauzuli umownej42. Tak też w wyroku z dnia 20 września 2018 r. OTP Bank Nyrt., 
C 51/1743 – TSUE wskazał, iż: „artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG należy inter-
pretować w ten sposób, że sąd krajowy jest zobowiązany ocenić z urzędu, zamiast konsumenta 
jako strony powodowej, potencjalnie nieuczciwy charakter warunku umownego, w sytuacji gdy 
sąd ten dysponuje elementami stanu faktycznego i prawnego, które są niezbędne w tym celu”.

V. Podsumowanie
Obowiązek badania przez sąd krajowy klauzuli umownej z urzędu pod względem jej uczci-

wości należy oceniać jednoznacznie pozytywnie, w szczególności czyniąc to poprzez pryzmat 
prawa każdego konsumenta do rzetelnego procesu sądowego, którego celem nadrzędnym jest 
przywrócenie ewentualnego braku równowagi w relacji zaistniałej między konsumentem a przed-
siębiorcą. W konsekwencji o ile zarówno unijne, jak i polskie przepisy prawne stanowią dla sądów 
skuteczne narzędzie, jeśli chodzi o zagwarantowanie należytej ochrony interesów konsumentów, 
o tyle polskie sądy winny każdorazowo i bezwzględnie realizować spoczywający na nich obowiązek 
badania abuzywności z urzędu. Ilekroć zaś doszłoby do naruszenia przedmiotowego obowiązku 
oznaczać to będzie niedopuszczalną akceptację (przyzwolenie) sądu dla utrwalenia nierówności 
pomiędzy pozycją konsumenta a przedsiębiorcą – czyniąc de facto w pełni zasadnym postawie-
nie z jednej strony zarzutu arbitralności władzy sądowniczej, z drugiej zaś – zarzutu nadużycia 
prawa konsumenta do rzetelnego procesu sądowego. 

Nadto, warto podkreślić, iż ciążący na sądach obowiązek badania abuzywności postano-
wień umownych z urzędu pozostaje w bezpośrednim związku (jest spójny) z innym stanowiskiem 
Trybunału, w którym TSUE zwraca uwagę na charakter i znaczenie interesu publicznego, leżą-
cego u podstaw ochrony udzielanej konsumentom znajdującym się w słabszej pozycji względem 
przedsiębiorców-profesjonalistów. Mając na uwadze słabszą pozycję jednej ze stron transak-
cji, tj. konsumentów, art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG przewiduje, że nieuczciwe warunki nie 
będą wiążące dla konsumenta. Przy czym jak wynika z orzecznictwa, art. 6 ust. 1 dyrektywy jest 
przepisem bezwzględnie wiążącym, który zmierza do zastąpienia formalnej równowagi praw 
i obowiązków stron, ustanowionej w umowie, równowagą rzeczywistą, która przywraca równość 
stron44. W konsekwencji, Trybunał wskazuje, iż przepis art. 6 dyrektywy 93/13/EWG należy uznać 
za równoważny z krajowymi przepisami posiadającymi w ramach krajowego porządku prawnego 
rangę norm porządku publicznego45. 

41 Por. wyr. TSUE z dnia 3 października 2019 r., sygn. C-260/18 K.J. Dziubak przeciwko Raiffeisen International AG (dawniej: Raiffeisen Bank Polska 
S.A.) motyw 53: „Jeśli chodzi o znaczenie, jakie należy przypisać woli wyrażonej w tym względzie przez konsumenta, należy przypomnieć, że Trybunał 
uściślił, w odniesieniu do obowiązku sądu krajowego w zakresie pominięcia, w razie potrzeby z urzędu, nieuczciwych postanowień umownych zgodnie 
z art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG, że sąd ten nie ma obowiązku odstąpienia od stosowania danego warunku, jeżeli konsument, po powiadomieniu go 
przez rzeczony sąd ma zamiar nie podnosić jego nieuczciwego i niewiążącego charakteru, wyrażając w ten sposób dobrowolną i świadomą zgodę na 
dany warunek (zob. podobnie wyr. z dnia 21 lutego 2013 r., Banif Plus Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, pkt 23, 27, 35 i przytoczone tam orzecznictwo)”.
42 Zob. także uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2004 r., III CZP 110/03, OSNC 2004, nr 9, poz. 133 oraz uchwałę 
Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2006 r., III SZP 3/06, OSNP 2007, nr 1–2, poz. 35. 
43 EU:C:2018:750. 
44 Zob. wyr. w sprawie Mostaza Claro, pkt 36; w sprawie Asturcom Telecomunicaciones, motyw 30; wyr. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie C-137/08 
VB Pénzügyi Lízing, Zb.Orz. s. I-10847, motyw 47; z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie C-453/10 Pereničová i Perenič, motyw 28.
45 Por. podobnie wyr. z dnia 17 maja 2018 r., Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, EU:C:2018:320, motyw 35 
i przytoczone tam orzecznictwo.
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Przenosząc powyższe na grunt polskiego systemu prawnego – obowiązuje reżim klauzul 
abuzywnych określony ramami art. 3851 i nast. k.c. Jednocześnie postanowienia umowne mogą 
być zarówno przedmiotem kontroli abstrakcyjnej wykonywanej przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK), który stoi na straży zbiorowych interesów 
konsumentów, prowadząc m.in. rejestr niedozwolonych postanowień umownych, jak i przedmio-
tem kontroli indywidualnej wykonywanej przez sądy powszechne, w ramach procesu sądowego 
zainicjowanego powództwem konkretnego konsumenta w celu zbadania przez sąd powszechny 
danego określonego stosunku zobowiązaniowego łączącego konsumenta z profesjonalistą. Innymi 
słowy, polski porządek prawny przewiduje dwa odrębne mechanizmy kontroli klauzul abuzywnych 
– abstrakcyjny, dokonywany w ramach postępowania przed Prezesem UOKiK, który po stwier-
dzeniu abuzywności wzorcowego postanowienia umownego odnotowuje konkretne postawienie 
w rejestrze niedozwolonych postanowień umownych, jak również incydentalny, dokonywany 
w ramach konkretnego procesu na gruncie zindywidualizowanego stosunku zobowiązaniowego 
(np. umowy pożyczki) pomiędzy oznaczonymi stronami. 

Powyższy dualizm w zakresie przeprowadzania kontroli dotyczącej klauzul abuzywnych 
oznacza, że rozstrzygnięcia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów46 nie wpływają 
w sposób bezpośredni na uprawnienia zindywidualizowanych konsumentów w tym znaczeniu, iż 
nie wiążą wprost sądów powszechnych, tj. nie rodzą obowiązku uznania za niewiążące klauzul 
zawartych w konkretnym stosunku zobowiązaniowym, choćby stosunek ten był oparty na takiej 
samej konstrukcji, jak ten zbadany i negatywnie oceniony. Przy czym, o ile sąd powszechny w in-
dywidualnej sprawie (procesie sądowym) pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą uprawniony 
i zobowiązany jest do dokonywania w kontekście art. 3851 k.c. indywidualnej kontroli postanowień 
umowy47, o tyle postanowienia umieszczone w rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK 
jest zobowiązany – w myśl art. 47945 § 2 k.p.c., art. 47943 w zw. z art. 47936 k.p.c.48 – brać pod 
uwagę także na gruncie danej konkretnej sprawy. Oznacza to, iż widniejące w rejestrze Prezesa 
UOKiK klauzule niedozwolone korzystają z rozszerzonej prawomocności49, choć w praktyce 
przedsiębiorcy, przeciwko którym konsument wytoczył powództwo starają się negować ów roz-
szerzony skutek50. Jednakże próby dezawuowania znaczenia kontroli abstrakcyjnej, a co za tym 
idzie jej wyników i wpływu na kontrolę incydentalną, spotykają się, co do zasady, z krytycznym 
podejściem sądów powszechnych orzekających w danej sprawie, zwłaszcza gdy zachodzi toż-
samość podmiotowa po stronie przedsiębiorcy-profesjonalisty oraz tożsamość przedmiotowa 

46 Przy czym ostateczna decyzja organu ochrony konsumentów stwierdzająca naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest dla sądu 
powszechnego wiążąca, zatem stanowi prejudykat. Por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2008 r., sygn., III CZP 
52/08, a także postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. III Sk 61/14.
47 Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, oko-
liczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny (art. 3852 k.p.c.). 
Zob. także uchwałę Sądu Najwyższego (7) z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. III CZP 29/17.
48 Zgodnie bowiem z art. 47943 k.p.c. wyrok prawomocny uznający postanowienie wzorca umowy za niedozwolone ma skutek wobec osób trzecich od 
chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 2 k.p.c.
49 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r., sygn.: III CZP 17/15
50 Tymczasem Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 20 listopada 2015 r., sygn.: III CZP 17/15 wypowiedział się na temat rozszerzonej prawo-
mocności wskazując, iż wąskie ujęcie tego zagadnienia ograniczone jest do pozwanego przedsiębiorcy (np. banku) i wszystkich podmiotów, które mają 
względem niego legitymację czynną, w zakresie tego wzorca, którego postanowienie zostało uznane za niedozwolone. Dalej Sąd Najwyższy w sposób 
niebudzący wątpliwości wskazał, iż wpis danej klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych winien wywoływać automatyczne skutki – zakazu-
jące stosowania danej treści normatywnej (postanowienia treść taką niosącego) – bezpośrednio dla autora danej klauzuli (konkretnego przedsiębiorcy) 
w odniesieniu do każdej umowy zawartej przez danego przedsiębiorcę (jak również stosowanych przezeń wzorców) i w odniesieniu do sytuacji każdego 
indywidualnego konsumenta, który zawarł umowę z takim przedsiębiorcą z wykorzystaniem danej klauzuli, prowadząc do niezwiązania konsumenta 
takim postanowieniem.
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co do celu i brzmienia badanej klauzuli. Innymi słowy, za dominujące aktualnie w judykaturze 
należy uznać stanowisko, zgodnie z którym rozszerzona podmiotowo prawomocność materialna 
wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolo-
ne działa jednokierunkowo, tj. na rzecz wszystkich osób trzecich, ale wyłącznie przeciwko temu 
przedsiębiorcy, który był pozwanym w sprawie, w której dany wyrok został wydany. Tak też Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 2017 r., sygn. III SK 1/15 stwierdził, odwołując się notabene 
wprost do wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie 
C-472/10 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság przeciwko Invitel Távközlési Zrt.Invitel 51, że „choć 
postępowanie w sprawie uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolony ma «charakter 
prewencyjny» oraz «odstraszający cel» (…), to skuteczne osiągnięcie tego celu wymaga jedynie 
«by postanowienia umowne ujęte we wzorcu umowy konsumenckiej uznane za nieuczciwe wskutek 
powództwa o zaniechanie naruszeń wytoczonego przeciwko zainteresowanemu przedsiębiorcy [...] 
nie wiązały ani tych konsumentów, którzy byli stronami postępowania o zaniechanie naruszeń, ani 
też tych konsumentów, którzy zawarli z tym przedsiębiorcą umowę, do której stosuje się ten sam 
wzorzec umowy». Jest to zatem minimalny standard, jaki zapewnia zgodność z prawem unijnym 
krajowych przepisów wdrażających art. 7 dyrektywy 93/13”. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w ślad 
za stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażonym w sprawie Invitel, zasa-
da efektywności prawa unijnego nie nakazuje państwom członkowskim przyjmowania rozwiązań 
skutkujących rozszerzeniem zakresu skutków wyroku sądowego uznającego postanowienia wzorca 
umowy za nieuczciwe na postanowienia innych wzorców umowy oraz innych przedsiębiorców. 
Minimalny, wymagany przez prawo unijne, a przez to zgodny z tym prawem, standard w zakresie 
granic rozszerzonej prawomocności wyroku wydanego w ramach kontroli abstrakcyjnej wymaga 
objęcia skutkami wyroku tylko wszystkich konsumentów związanych postanowieniami konkret-
nego wzorca. Przy czym nie należy tracić z pola widzenia, że w wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r. 
Trybunał w sprawie C-119/15 BP Partner52 opowiedział się jednak za rozszerzoną prawomoc-
nością sensu largo, wskazując, iż art. 6 ust. 1 i art. 7 dyrektywy Rady 93/13/EWG w związku 
z art. 1 i 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów53 
należy w świetle art. 47 Karty praw podstawowych interpretować w ten sposób, że nie stoją one 
na przeszkodzie temu, by stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią 
postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem sądu i wpisanych do krajowego 
rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone mogło zostać uznane w sto-
sunku do innego przedsiębiorcy, który nie brał udziału w postępowaniu zakończonym wpi-
sem owych postanowień do wspomnianego rejestru, za działanie bezprawne, stanowiące 
podstawę nałożenia kary pieniężnej z tego tytułu. 

W praktyce oznacza to, iż w sytuacji, gdy wpisana do rejestru niedozwolona klauzula dotyczy 
klauzuli pochodzącej od tego samego przedsiębiorcy, który w ramach prowadzonej kontroli incy-
dentalnej występuje jako strona w procesie sądowym, a nadto klauzula ta swoją treścią odpowiada 
51 Zob. motyw 35, 37 oraz 40 uzasadnienia wyroku, gdzie Trybunał odpowiednio wyraźnie stwierdził, że o ile art. 7 dyrektywy 93/13/EWG nie ma na celu 
harmonizacji prawa krajowego w zakresie sankcji w przypadku uznania postanowienia wzorca umowy za nieuczciwe, o tyle nie wykluczył dopuszczalności 
wprowadzenia przez państwa członkowskie innych „stosownych i skutecznych” sankcji służących zapobieganiu „stałemu stosowaniu” niedozwolonych 
postanowień we wzorcach umów. ECLI:EU:C:2012:242.
52 ECLI:EU:C:2016:987.
53 Dz. Urz. UE. L 2009 Nr 110.
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treści klauzuli widniejącej w rejestrze – sądy powszechne słusznie odrzucają argumenty przed-
siębiorców, jakoby miało brakować spójności (synergii) pomiędzy wynikami kontroli abstrakcyjnej 
a kontrolą indywidualną. Przedsiębiorcy bowiem każdorazowo tracą z pola widzenia, iż te dwa 
mechanizmy kontroli mają wspólny i zarazem nadrzędny cel, którym jest zagwarantowanie 
konsumentom ochrony co najmniej na poziomie wyznaczonym postanowieniami dyrektywy 
93/13/EWG, w tym obowiązek badania abuzywności klauzul umownych z urzędu czy to przez 
Prezesa UOKIK jako organu administracji publicznej, czy przez polskie sądy powszechne. Przy 
czym o ile poza zakresem niniejszego artykułu pozostaje problem braku koherentności pomiędzy 
kontrolą indywidualną i kontrolą abstrakcyjną, o tyle na zakończenie warto skierować do polskiego 
ustawodawcy, na tym etapie, wyłącznie ogólny postulat de lege ferenda dotyczący wprowadzenia 
regulacji prawnej, która w sposób jednoznaczny wykluczy wszelkie próby podważania spójności 
pomiędzy systemem kontroli abstrakcyjnej a kontrolą incydentalną. Szczególnie, iż niechlubną, 
acz stosunkowo często spotykaną jest argumentacja przedsiębiorców oparta na twierdzeniu, że 
jakoby ani negatywny wynik kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych, ani stwierdzona abu-
zywność w ramach kontroli incydentalnej niedozwolonych postanowień umownych nie wywierały 
skutków na przyszłość, jeśli chodzi o stosowanie nieuczciwej praktyki w obrocie z konsumentami. 
W sposób oczywisty taka postawa jest niedopuszczalna, godzi bowiem w interes konsumentów 
gwarantowany udzieloną im ochroną, która winna być ze wszech miar skuteczna, a zatem możli-
wa do wyegzekwowania czy w efekcie kontroli abstrakcyjnej, czy to w wyniku kontroli incydental-
nej. W myśl bowiem art. 7 dyrektywy 93/13/EWG przedsiębiorca winien dolegliwie odczuć swoje 
nieprofesjonalne i nieuczciwe zachowanie względem konsumenta, a w rezultacie zaniechać 
takich działań zarówno względem konsumenta, którego działania te bezpośrednio dotyczyły, jak 
i na przyszłość wobec innych konsumentów. Dlatego też tak istotnym jest, aby sądy krajowe 
efektywnie realizowały ciążący na nich obowiązek badania z urzędu nieuczciwości warunków 
umownych, stanowi on bowiem gwarancję należytej ochrony konsumentów, którzy niejednokrotnie 
nie posiadają świadomości i kompetencji do podniesienia tego aspektu w toku procesu sądowego, 
wytoczonego odpowiednio przez nich samych bądź odpowiednio przeciwko nim. Stąd też, jak już 
to zostało wskazane na wstępie, istota problemu, gdy idzie o badanie abuzywności przez polski 
sąd krajowy z urzędu, leży nie tyle w samej wykładni prawa, ile w konsekwentnym podejmowaniu 
przez sądy krajowe działaniu w tym zakresie ex officio. 
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II. Instytucje pożyczkowe – pojęcie, charakter działalności i specyfika kredytów konsumenckich 

udzielnych przez te instytucje 
 1. Instytucje pożyczkowe – pojęcie i charakter działalności
 2. Kredyty konsumenckie oferowane przez instytucje pożyczkowe
III. Zjawisko missellingu na rynku niebankowych kredytów konsumenckich – istota, przyczyny 

i charakter występowania
IV. Sposoby ograniczania i zapobiegania zjawisku missellingu na rynku niebankowych kredytów 

konsumenckich
V. Podsumowanie

Streszczenie
Instytucje pożyczkowe i oferowane przez nie usługi kredytowe stanowią coraz większy procent ryn-
ku kredytowego w Polsce. Obserwacja tego rynku oraz postępowań prowadzonych przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec instytucji pożyczkowych potwierdzają wystę-
powanie dużej skali nieprawidłowości, które bezpośrednio dotyczą konsumentów – zasadniczo 
nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. Wśród tych nieprawidłowości należy wyróżnić 
misselling będący praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i polegający na propono-
waniu usług finansowych (w przypadku instytucji pożyczkowych – usług kredytowych), które nie 
odpowiadają rzeczywistym potrzebom konsumentów lub są oferowane w sposób nieadekwatny 
do ich charakteru. Misselling w praktykach instytucji pożyczkowych przejawia się między innymi 
poprzez: nieprawidłowe informowanie konsumentów o cechach usługi kredytowej, nieinformo-
wanie o kosztach związanych z nabywaną usługą, stosowanie zróżnicowanych i wygórowanych 
opłat, przekonywanie o atrakcyjności i konieczności nabycia usługi finansowej przez konsumenta. 
Za misselling można uznać także reklamę wprowadzającą w błąd. W artykule poddano analizie 
zjawisko missellingu w praktykach instytucji pożyczkowych. Przedstawiono również propozycję 
sposobów ograniczania i zapobiegania zjawisku missellingu na rynku niebankowych kredytów 
konsumenckich. 
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Słowa kluczowe: misselling; instytucja pożyczkowa; nieprawidłowości na rynku kredytów konsu-
menckich; kredyt konsumencki; ustawa o kredycie konsumenckim; konsument; ochrona konsumenta.

JEL: D18, G23, G28, G29, K49

I. Wstęp
Rynek kredytów konsumenckich w Polsce tworzą dwa równoległe sektory. Jednym z nich jest 

sektor bankowy, w którego skład wchodzą banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. 
Sektor ten jest w pełni nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Drugi sektor – pozaban-
kowy stanowią instytucje pożyczkowe, których działalność jest konkurencyjna i komplementarna 
względem usług kredytowych świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo- 
kredytowe. Sektor ten nie jest całkowicie nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Podmioty z obu tych sektorów świadczą usługi kredytowe dla konsumentów, jednakże oferty 
i warunki udzielanych kredytów różnią się od siebie. Z usług kredytowych instytucji pożyczkowych 
korzystają zazwyczaj konsumenci zainteresowani zawarciem umowy kredytowej, którą poprzedza 
uproszczona procedura kredytowa. Warto również wskazać, że konsumenci ci zainteresowani są 
szybkim udostępnieniem środków pieniężnych do ich dyspozycji. Stąd też kredyty te charakteryzu-
ją się niską kwotą i krótkim okresem kredytowania, w porównaniu z kredytami udzielanymi przez 
banki czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Nierzadko klientami – konsumentami 
instytucji pożyczkowych są osoby, które nie mogą skorzystać z bankowych usług kredytowych. 
Zazwyczaj są to konsumenci obsługujący inne zobowiązania kredytowe, często wykluczeni finan-
sowo oraz konsumenci, którzy popadli w tzw. spiralę zadłużenia.

Niestety obserwacja rynku niebankowych kredytów konsumenckich potwierdza szereg nie-
prawidłowości w działaniach instytucji pożyczkowych, które bezpośrednio dotykają konsumentów. 
Instytucje te w sposób niejasny, nieprecyzyjny i nierzetelny przekazują informacje o usłudze kre-
dytowej. Dotyczy to również reklamy kredytów konsumenckich, która często wprowadza w błąd. 
Wykorzystywane są także zróżnicowane narzędzia marketingowe, których celem jest zachęcenie 
konsumenta do nabycia usługi kredytowej. Wiele nieprawidłowości występuje w procesie stoso-
wania przez instytucje pożyczkowe wygórowanych kosztów udzielenia i obsługi kredytu.

Katalog nadużyć instytucji pożyczkowych wobec konsumentów należy uzupełnić o misselling. 
Jest to zjawisko polegające na proponowaniu usług finansowych, w analizowanym przypadku usług 
kredytowych, które nie są dostosowane i adekwatne do potrzeb i cech konsumentów, mimo że 
przedsiębiorca – instytucja pożyczkowa, posiada informacje w zakresie cech tych konsumentów. 
Missellingiem jest również proponowanie tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru.

Istotnym problemem towarzyszącym missellingowi jest skomplikowana konstrukcja umowy 
o świadczenie usług finansowych, gdyż są to umowy o prawno-ekonomicznym charakterze, a zawarte 
w nich postanowienia są niejasne, skomplikowane i niezrozumiałe przez konsumentów. Sprawia 
to, że konsument ma ograniczone możliwości oceny prawidłowości zawieranej umowy, problemy 
z identyfikacją ponoszonego ryzyka, a także przydatnością usługi finansowej dla jego potrzeb.

Niewątpliwie są to działania niezgodne z prawem, nieetyczne i sprzeczne z dobrymi obycza-
jami, co pośrednio spowodowane wysoką konkurencją w sektorze pożyczkowym. Należy również 
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podkreślić, że instytucje pożyczkowe dążą do maksymalizacji swoich zysków poprzez liberalną 
politykę kredytową, czego rezultatem jest udzielanie kredytów nawet bardzo zadłużonym konsu-
mentom i czerpanie korzyści z kar za nieterminową spłatę rat kredytowo-odsetkowych.

Problem missellingu na rynku niebankowych kredytów konsumenckich, ale także na całym 
rynku finansowym, jest poważnym wyzwaniem dla prawodawcy, organów nadzoru oraz całego 
rynku finansowego. Dlatego też misselling jest prawnie zakazaną praktyką naruszającą zbiorowe 
interesy konsumentów. Celem wprowadzonego zakazu jest zapewnienie ochrony i bezpieczeń-
stwa finansowego z natury słabszych konsumentów.

W opracowaniu analizie poddane zostało zjawisko missellingu na rynku niebankowych kre-
dytów konsumenckich oferowanych przez instytucje pożyczkowe, dokonana została charaktery-
styka tego zjawiska oraz przedstawione propozycje ograniczania i zapobiegania missellingowi. 

II. Instytucje pożyczkowe – pojęcie, charakter działalności  
i specyfika kredytów konsumenckich udzielnych przez te instytucje

1. Instytucje pożyczkowe – pojęcie i charakter działalności

Instytucja pożyczkowa, obok banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
jest ustawowo upoważnionym kredytodawcą kredytu konsumenckiego1. Zgodnie z art. 5 pkt 2a 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim2 (dalej: ukk), instytucja pożyczko-
wa to kredytodawca inny niż: „bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, 
instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. – Prawo bankowe; spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa 
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, a także podmiot, którego działalność pole-
ga na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagro-
dzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług”. Pojęcie „instytucji pożyczkowej” 
zostało wprowadzone do porządku prawnego stosunkowo niedawno ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw3. 
Wprowadzenie pojęcia „instytucji pożyczkowej” uzasadnione było koniecznością uporządko-
wania pozabankowego rynku pożyczkowego, gdyż do dnia wejścia w życie przepisów ustawy 
nowelizującej, instytucje te były różnie nazywane i klasyfikowane, co utrudniło skuteczne zapo-
bieganie nadużyciom tych instytucji względem klientów-konsumentów4 (zob. szerzej: Jurkowska-
-Zeidler, 2013; Gemzik-Salwach, 2017, s. 16 i n.; Szpringer, 2013; Waliszewski i Czechowska,  
2019, s. 87 i n.). 

Chcąc zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku pozabankowych kredytów, przepisami 
ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu 
hipotecznego i agentami5, znowelizowano ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, 

1 Kredyt konsumencki w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (t.j. DzU 2019, poz. 1083), czyli umowę o kredyt 
konsumencki w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie 
swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.
2 Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (t.j. DzU 2019, poz. 1083).
3 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (DzU 2015, poz. 1357).
4 Konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. DzU 2019, poz. 1145), czyli osobę fizyczną dokonującą 
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (t.j. DzU 2017, poz. 819).
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poprzez dodanie przepisów regulujących podejmowanie i prowadzenie działalności przez insty-
tucje pożyczkowe. Podjęcie stosownych działań legislacyjnych wobec instytucji pożyczkowych 
wynikało z sygnalizowanych przez Rzecznika Finansowego nieprawidłowości pojawiających się 
na rynku kredytów konsumenckich udzielanych przez podmioty sektora pozabankowego6. Celem 
zmian była możliwość zidentyfikowania podmiotów, które prowadzą działalność instytucji po-
życzkowych w zakresie udzielania kredytów konsumenckich, a także koniecznością zwiększania 
transparentności i profesjonalizmu na rynku niebankowych instytucji pożyczkowych7 (zob. szerzej: 
Paleczna, 2018, s. 115–134; 2019, s. 75–95; Rutkowska-Tomaszewska, 2018, s. 115–136; 2016, 
s. 28–47; 2014, s. 297–323). Dlatego też instytucja pożyczkowa może być prowadzona wyłącznie 
w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a minimalny kapitał zakła-
dowy w wysokości 200 000 zł pokrywany jest ze środków własnych. Zastrzeżono również, że 
członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentem instytucji pożyczkowej 
może być wyłącznie osoba, która nie była prawomocnie skazana za wskazane ustawą przestęp-
stwa. Ważne podkreślenia jest, że instytucja pożyczkowa może podjąć wykonywanie działalności 
dopiero po uzyskaniu wpisu do Rejestru Instytucji Pożyczkowych (dalej: Rejestr) prowadzonego 
przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: KNF). Choć instytucje pożyczkowe nie zostały objęte 
nadzorem KNF, to prowadzony przez KNF Rejestr, może zostać uznany za formę częściowego 
nadzoru nad tymi instytucjami. Co ważne, KNF dokonuje wpisu instytucji pożyczkowej do Rejestru 
na wniosek podmiotu zamierzającego podjąć wykonywanie działalności instytucji pożyczkowej i po 
spełnieniu ustawowo wymaganych kryteriów, które określają art. 59 ac–59ag ukk. Celem wpro-
wadzonego Rejestru jest także zwiększenie ochrony konsumenta korzystającego z usług takiej 
właśnie instytucji. Warto wskazać, że Rejestr prowadzony jest przez KNF w systemie teleinfor-
matycznym i ma charakter jawny. Oznacza to, że konsument przed skorzystaniem z usług insty-
tucji pożyczkowych będzie mógł uzyskać podstawowe informacje o tym podmiocie (zob. szerzej: 
art. 59aa–59d ukk; Czech, 2017, s. 608–629; Osajda, 2018; Gemzik-Selwach, 2017, s. 16–18;  
Mlostoń-Olszewska, 2016).

2. Kredyty konsumenckie oferowane przez instytucje pożyczkowe

Kredyty konsumenckie udzielane przez instytucje pożyczkowe są konkurencyjne w stosunku 
do kredytów oferowanych konsumentom przez banki czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
-kredytowe. Popularność tych kredytów wynika z uproszczonej procedury kredytowej, braku nad-
miernego formalizmu i biurokracji (Rutkowska-Tomaszewska, 2014; Waliszewski i Czechowska, 
2019, s. 87 i n., Paleczna, 2018, s. 119–121). Kredyty te nierzadko reklamowane i oferowane są 
jako „tanie”, bez zabezpieczeń, bez sprawdzania w Biurze Informacji Kredytowej, zachęcają także 
konsumentów niskim i korzystnym oprocentowaniem8. Obserwuje się, że instytucje pożyczkowe 
często oferują i udzielają kredytów konsumentom, którym bank odmówił udzielenia kredytu bądź 

6 Uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. 
Druk sejmowy 1210. Pozyskano z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1210 (30.09.2019); dalej: Uzasadnienie do Rządowego projektu  
ustawy.
7 Wynika to przede wszystkim z konieczności zachowania transparentności w zakresie informowania konsumentów o kosztach udzielanego  
kredytu. 
8 Reklamy kredytów konsumenckich niebankowych instytucji pożyczkowych stały się przedmiotem kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Zob. Reklama parabanków. Raport z kontroli reklam pozabankowych instytucji finansowych oferujących pożyczki konsumentom. Pozyskano z: htpps://
www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10415.
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potrzebują szybkiego dostępu do środków pieniężnych i zbędnego ich zdaniem przedstawiania 
dokumentów9 (Rutkowska-Tomaszewska, 2014, s. 276–278; Jakubowska-Branicka, 2018).

Instytucje pożyczkowe udzielają kredytów, dzięki którym konsumenci mogą finansować krót-
koterminowe potrzeby – głównie życia codziennego, dlatego też ich wysokości nie przekraczają 
zazwyczaj 25 000 zł, a maksymalny okres kredytowania to od 3 do 5 lat. Kredyty te nie wymagają 
zabezpieczenia. Spośród tych kredytów należy wyróżnić kredyt konsumencki, mający charakter 
krótkoterminowej pożyczki zaciąganej na dowolny cel i na okres nieprzekraczający 30 dni, potocz-
nie nazywany „chwilówką”. Średnia wysokość udzielanej pożyczki wynosi 1000 zł i nie przekra-
cza zwykle 3000 zł, a termin kredytowania to zazwyczaj kilka tygodni (zob. szerzej: Arcimowicz, 
2018, 143 i n.; Mączyńska, 2018). Mimo że są to kredyty o niskiej wysokości, charakteryzują się 
wysokimi kosztami kredytu, a rzeczywista roczna stopa oprocentowania (dalej: RRSO) może 
osiągać wartość nawet kilku tysięcy procent10. Instytucje pożyczkowe udzielają rocznie prawie 
2 mln „chwilówek”11. Popularność tej usługi spowodowana jest jej dostępnością „od ręki”, czyli 
uproszczoną i szybką procedurą kredytową. 

Należy zwrócić uwagę, że konsumenci bardzo często za pomocą „drobnych pożyczek” re-
gulują swoje zobowiązania wobec innych kredytodawców. Z danych opublikowanych przez Biuro 
Informacji Kredytowej wynika, że w 2018 roku instytucje pożyczkowe udzieliły 2,7 mln pożyczek 
na łączną kwotę 7,4 mld zł, a tylko 24% konsumentów nie obsługiwało jednocześnie z pożyczką 
kredytu bankowego, 76% konsumentów miało więcej niż jedno zobowiązanie12.

III. Zjawisko missellingu na rynku niebankowych kredytów 
konsumenckich – istota, przyczyny i charakter występowania

Na samym początku rozważań dotyczących missellingu (zob. szerzej: Sroczyński, 2016; 
Ganczar, 2016; Rutkowska-Tomaszewska, 2019, s. 30; Szakun, 2019; Krasnodębska-Tomkiel, 
2016; Wierzbicka, 2016, s. 316; Butor-Keler, 2017; Cichorska, 2017; Dobaczewska, 2018; Nieborak, 
2018; Rogacka-Łukasik, 2017; Brannan, 2018; Alexander, 2018; Cherednychenko i Meindertsma, 
2018; Yani Wood, 2017) na rynku niebankowych kredytów konsumenckich, warto zaznaczyć, że 
tego typu kredyty są usługami, które zostały zaprojektowane, aby generować zyski dla instytucji 
pożyczkowych (np. poprzez stosowanie nadmiernych i wygórowanych opłat), a w dalszej kolej-
ności zaspokajać faktyczne potrzeby konsumentów (Cherednychenko i Meindertsma, 2018, s. 9). 
Problem missellingu na rynku niebankowych kredytów konsumenckich obserwowany jest zarówno 
na etapie przedkontraktowym, jak i na etapie wykonywania umowy kredytowej.

Misselling na rynku niebankowych kredytów konsumenckich został zidentyfikowany na pod-
stawie skarg konsumentów wpływających do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: 
UOKiK) oraz Rzecznika Finansowego na praktyki kredytodawców, w tym instytucji pożyczkowych. 
Najczęściej zgłaszanym przez konsumentów problemem było nieodpowiednie informowanie 

 9 Zgodnie z art. 9 ust. 2 ukk „Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie 
informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych kredytodawcy” (t.j. DzU 2019, poz. 1083). Konsument powinien poinformować 
kredytodawcę o jego aktualnej sytuacji finansowej, stanu prawnego, historii dotychczasowych zobowiązań, wieku, kwalifikacji, zatrudnienia oraz sytuacji 
rodzinnej. 
10 Uzasadnienie do Rządowego projektu o zmianie ustawy, op. cit., s. 4.
11 Ibidem, s. 4.
12 Kredyt Trendy. Raport półroczny Biura Informacji Kredytowej, 2019, s. 6. Pozyskano z: https://media.bik.pl/publikacje/read/426874/kredyt-trendy-
-raport-bik-za-rok-2018 (30.09.2019).
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o opłatach związanych z nieterminową spłatą kredytu. Konsumenci często nabywali usługi kre-
dytowe, które zamiast przyczyniać się do polepszenia ich sytuacji finansowej, w rzeczywistości 
narażały ich na wysokie koszty. Kolejną poważną nieprawidłowością zaobserwowaną na rynku 
niebankowych kredytów konsumenckich było naruszenie obowiązku przeprowadzania oceny 
zdolności kredytowej. Zwrócono uwagę, że instytucje pożyczkowe często udzielają kredytów, 
zwłaszcza „chwilówek”, konsumentom, którzy nie posiadają zdolności kredytowej. Tym samym 
stwierdzono, że „udzielenie pożyczki czasem ma na celu wciągnięcie konsumenta w spiralę za-
dłużenia i generowanie zysków z kar za nieterminową spłatę rat oraz z drogich kredytów refinan-
sujących zadłużenie”13.

Należy wskazać, że projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
oraz niektórych innych ustaw był konsultowany publicznie z przedstawicielami różnych instytucji 
funkcjonujących na rynku finansowym. W Raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania projektu 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych ustaw, Związek 
Firm Pożyczkowych14 (dalej: ZFP) zaprzeczył zgłaszanym przez konsumentów nieprawidłowoś-
ciom w zakresie nieinformowania o opłatach związanych z nieterminową spłatą kredytu15, ponie-
waż nie zostało to poparte „jakimikolwiek danymi, które potwierdzałyby dużą skalę występowania 
missellingu”16. Dodatkowo ZFP wskazał, że: „problem nie został do tej pory ani razu zgłoszony 
na bezpłatnej infolinii konsumenckiej prowadzonej przez Związek Firm Pożyczkowych”, dlatego 
w opinii ZFP należałoby uznać, że wskazane nieprawidłowości nie występują17.

Niewątpliwie obszarem missellingowych praktyk jest reklama. Nierzadko reklama ma na celu 
wprowadzenie konsumenta w błąd (por. Ganczar, 2015; Rutkowska-Tomaszewska, 2014; 2019, 
s. 30; Frańczuk, 2011, s. 37 i n.). W czasach wysokiej konkurencyjności usług kredytowych, insty-
tucje pożyczkowe stosują różnego rodzaju praktyki i narzędzia marketingowe, które mają zachęcić, 
a nawet zmusić konsumentów do nabycia usługi kredytowej. Reklamy te sugerują konsumentom, 
że za pomocą „szybkiej” i „taniej” pożyczki mogą zaspokoić swoje potrzeby, zrealizować plany, 
a nawet spełnić marzenia18. Ze względu na to, że reklama zazwyczaj jest pierwszym źródłem 
informacji o usłudze kredytowej, ważnym jest, aby „trafiała” ona do konsumenta. Stąd też rekla-
my prezentują zazwyczaj tylko korzystne warunki usługi kredytowej, tj. „pierwsza rata 0%”, „bez 
dodatkowych kosztów”, „na dowolny cel”, „bank Ci odmówił? u nas odstaniesz”, „jesteś w BIK? – 
dostaniesz”, „bez badania zdolności kredytowej”, „nie masz zdolności kredytowej? – dostaniesz”19. 
Konsumenci wysyłają skargi do Prezesa UOKiK oraz Rzecznika Finansowego, w których zwracają 
uwagę na nieczytelność prezentowanych reklam kredytu konsumenckiego instytucji pożyczkowych 
oraz utrudnianie zapoznania się i zrozumienia warunków umowy, gdyż informacje dotyczące kosz-
tów kredytu zaprezentowane są za pomocą małej czcionki. Problemem okazuje się także krótki 

13 Uzasadnienie do Rządowego projekt ustawy, op. cit., s. 3.
14 Związek Firm Pożyczkowych, aktualnie Polski Związek Instytucji Pożyczkowych to związek instytucji pożyczkowych działających na polskim rynku 
finansowym. Instytucje zrzeszone Domeną firm zrzeszonych w Związku udzielają szybkich, krótkoterminowych pożyczek oraz pożyczek ratalnych przez 
Internet. Więcej o funkcjach i działaniach Związku: https://pzip.pl/statut.
15 Dotyczyło to wyłącznie przedsiębiorstw- instytucji pożyczkowych zrzeszonych w ZFP.
16 Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych ustaw 
(część I). Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/BFA98062739FC328C1257E83004852D7/%24File/3662-001.pdf, s. 136.
17 Ibidem, s. 136.
18 Szczególnie w okresie wakacyjnym i przedświątecznym instytucje pożyczkowe oferują kredyty na preferencyjnych i elastycznych warunkach, dając 
tym samym konsumentom możliwość realizacji planów i finansowania potrzeb. 
19 Zob. Raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Reklama parabanków. Raport z kontroli reklam pozabankowych instytucji finansowych 
oferujących pożyczki konsumentom, 2013. Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10415.
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czas wyświetlania prezentowanych informacji20. Należy jednak wskazać, że niejednokrotnie takie 
praktyki instytucji pożyczkowych były zakazywane decyzjami Prezesa UOKiK21.

Równie niepokojącą praktyką, która wpisuje się w charakter missellingu, jest niewypełnianie 
wymaganych ustawowo obowiązków informacyjnych22 przez instytucje pożyczkowe, zwłaszcza 
w zakresie: opłat ponoszonych przez konsumenta na rzecz kredytodawcy, prowizji za udzielnie 
kredytu, całkowitym koszcie kredytu, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, a nawet infor-
macji o okresie trwania umowy23 (zob. także: Paleczna, 2019; Rutkowska-Tomaszewska, 2016; 
2018a, s 15–28; Dziedzic, 2019, s. 86 i n.). Poważny problem stanowią pobierane przez instytucje 
pożyczkowe prowizje za przygotowanie oferty i umowy kredytowej, a także stosowanie tzw. opłaty 
przygotowawczej, których wysokość często rekompensuje niskie oprocentowanie „chwilówki”24 
(zob. szerzej: Paleczna, 2018, s. 122–126). Instytucje pożyczkowe oferują także kredyty z tzw. 
obsługą w domu. Opłata za „obsługę w domu” może wynosić nawet równowartość udzielanego 
kredytu, o której pożyczkobiorcy nie są zazwyczaj informowani25 (zob. szerzej: Paleczna, 2018, 
s. 122–126; 2019, s. 86–88). 

Inną stwierdzoną nieprawidłowością jest nierzetelne informowanie konsumentów przez in-
stytucje pożyczkowe o RRSO. Istnieją rozbieżności między deklarowaną a rzeczywistą (faktycz-
ną) wysokością RRSO. Nieprawidłowo przekazywane informacje o wysokości wskaźnika RRSO 
wprowadzają konsumentów w błąd. Z opracowanego przez UOKiK raportu „Opłaty stosowane 
przez instytucje parabankowe” wynika, że różnice te kształtują się na poziomie nawet 200%26. 
Różnicowanie wysokości RRSO pozwala instytucjom pożyczkowym na uzyskiwanie dodatkowych 
korzyści finansowych, gdyż konsument angażuje się w usługę, która nie jest dopasowana do jego 
potrzeb, przez co może mieć trudności z bieżącą obsługą zobowiązania i ponosić opłaty na rzecz 
instytucji pożyczkowej za nieterminową spłatę kredytu. Warto wskazać, że Prezes UOKiK na prze-
strzeni ostatnich lat wydał wiele decyzji, w których stwierdził naruszenie obowiązku prawidłowego 
informowania o RRSO przez instytucje pożyczkowe27. W decyzji częściowej Prezesa UOKiK z dnia 
30 grudnia 2015 r. nr DDK-26/2015 wskazano, że: „przedsiębiorca prezentował RRSO obliczoną 
bez uwzględnienia przedmiotowej opłaty. Przykładowo, przy pożyczce na kwotę 1000 zł, której 

20 Ibidem.
21 Przykładowe decyzje Prezesa UOKIK dotyczące takich praktyk na rynku niebankowych kredytów konsumenckich patrz na stronie www.uokik.gov.pl. 
Wśród nich można wskazać następujące: dec. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 września 2013 r. nr RPZ 20/2013; dec. 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 maja 2014 r. nr RBG-10/2014; dec. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
z dnia 30 grudnia 2015 r. nr RWR 24/2015; dec. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 grudnia 2016 r. nr RWA-9/2016; dec. 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 grudnia 2015 r. nr RKT-16/2015; dec. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
z dnia 28 grudnia 2017 r. nr DOIK 10/2017.
22 Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy kredytowej zobowiązany jest do przekazania konsumentowi informacji zawartych 
w art. 13 ukk. 
23 Raport Rzecznika Finansowego. Kredyty Konsumenckie. Bieżące Problemy, 2018. Pozyskano z: https://rf.gov.pl/pdf/Raport_Kredyty_konsumen-
ckie_final.pdf.
24 W 2013r. UOKiK opracował raport: Opłaty stosowane przez instytucje parabankowe, którego celem było wykrycie nieprawidłowości i nadużyć insty-
tucji pożyczkowych w zakresie stosowanych opłat i prowizji oraz wyeliminowanie z obrotu niekorzystnych dla konsumenta postanowień związanych ze 
stosowanymi w umowach kredytowych opłatach przez instytucje pożyczkowe. Raport dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id 
=10500
25 Ibidem, s. 15.
26 Ibidem, s. 55.
27 Przykładowe decyzje Prezesa UOKIK dotyczące nieinformowania lub błędnego informowania o RRSO patrz na stronie www.uokik.gov.pl. Wśród 
nich można wskazać następujące: dec. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 maja 2014 r. nr RBG-10/2014; dec. Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 czerwca 2015 r. nr RŁO 3/2015; dec. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
z dnia 3 listopada 2016 r. nr RBG-8/2016; dec. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 grudnia 2017 r. nr RKR-13/2017; dec. 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 grudnia 2018 r. nr RŁO 7/2018
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spłata miała nastąpić w 25 ratach tygodniowych po 66 zł, przedsiębiorca deklarował RRSO na 
poziomie 109,71%, podczas gdy faktycznie wynosiła ona 789,13%”28.

Kolejną praktyką instytucji pożyczkowych, którą można uznać za misselling jest nieprawid-
łowe przeprowadzanie oceny zdolności kredytowej, a nawet zaniechanie jej przeprowadzania. 
Sprawia to, że kredyty nabywane są często przez konsumentów o wątpliwej sytuacji finansowej 
lub nieposiadających tej zdolności (Rutkowska-Tomaszewska, 2014). Tego typu działanie spo-
wodowane jest nieprecyzyjnym brzmieniem art. 9 ust. 1 ukk, zgodnie z którym: „kredytodawca 
przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny zdolności 
kredytowej konsumenta”29. Oznacza to, że jeżeli w toku przeprowadzanej oceny zdolności kredy-
towej instytucja pożyczkowa uzna, że kredytobiorca – konsument ze względu na swoją sytuację 
finansową może mieć trudności z wykonaniem umowy kredytowej i mimo stwierdzenia, że istnieje 
duże ryzyko kredytowe, może zawrzeć umowę kredytową z konsumentem. W rzeczywistości jed-
nak nieprzeprowadzenie oceny zdolności kredytowej lub jej błędna ocena powoduje, że kredyty 
nabywane są przez konsumentów w sposób nieodpowiedzialny, nieadekwatny do ich potrzeb, 
powodując często nadmierne zadłużanie.

Skala występowania tego zjawiska w praktykach instytucji pożyczkowych potwierdza ko-
nieczność podejmowania odpowiednich działań mających na celu zapewnienie właściwego 
poziomu ochrony konsumentów (zob.: Monkiewicz i Rutkowska-Tomaszewska, 2019; Rutkowska-
Tomaszewska, 2017; 2016; Butor-Keler, 2017; Dziedzic, 2019, s. 86–100; Fedorowicz, 2019, 
s. 127–145; Cyman, 2017, s. 39–48). Ważne, aby działania te były podejmowane nie tylko przez 
Prezesa UOKiK, lecz także instytucje ochrony konsumentów w Polsce, a ponad to były wspierane 
przez państwo, gdyż tylko wtedy model ochrony konsumenta na rynku usług finansowych może 
zostać uznany na efektywny i skuteczny.

IV. Sposoby ograniczania i zapobiegania zjawisku missellingu 
na rynku niebankowych kredytów konsumenckich

Choć misselling został uznany za zakazaną praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsu-
mentów, Prezes UOKiK nie wydał jeszcze decyzji zakazującej stosowania tej praktyki30. Na stronie 
internetowej UOKiK w dniu 16 października 2018 r. zamieszczony został komunikat informujący 
o tym, że Prezes UOKiK prowadzi ponad 60 postępowań dotyczących instytucji pożyczkowych31. 
Nie zostało jednak wskazane, jakich nieprawidłowości dotyczą te postępowania i czy wśród nich 
prowadzone jest postępowanie w sprawie misselligowych praktyk instytucji pożyczkowych. 

Pewne trudności z identyfikacją missellingu wynikają z obowiązujących już przepisów w za-
kresie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, gdyż są one 
zbieżne z cechami, które można przypisać missellingowi32 (zob. szerzej: Rutkowska-Tomaszewska, 
2019, s. 28–33; Szakun, 2019, s. 67–68). Od dnia wejścia w życie przepisów zakazujących stoso-
wania missellingu, czyli od dnia 17 kwietnia 2016 r., Prezes UOKiK wydał 16 decyzji zakazujących 

28 Dec. częściowa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 grudnia 2015 r. nr DDK-26/2015. 
29 T.j. DzU 2019, poz. 1083.
30 Na stan 31 października 2019 r. 
31 Treść komunikatu dostępna pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14863.
32 Art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. DzU 2019, poz. 369). „2) naruszaniu obowiązku 
udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji” oraz stosowaniu „nieuczciwych praktyk rynkowych lub czynów nieuczciwej konkurencji”.
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stosowania przez instytucje pożyczkowe praktyk wskazanych w art. 24 ust 2 pkt 2 i 3 uokik. 
Należy zatem uznać, że w dotychczas prowadzonych postępowaniach wobec praktyk instytucji 
pożyczkowych nie stwierdzono, aby działanie tych instytucji mogło zostać uznane za misselling. 
Nie oznacza to jednak, że organ nadzoru – Prezes UOKiK – jest obojętny wobec tego zjawiska. 
Wydanie decyzji zakazującej jednoznacznie stwierdzającej, że praktyka instytucji pożyczkowej jest 
missellingiem wymaga prawidłowego rozpoznania i wykazania, że usługa kredytowa faktycznie 
nie była dostosowana do potrzeb i cech konsumentów. 

W uzasadnieniu projektodawca wskazał, że: „problemu missellingu nie można również sku-
tecznie rozwiązać przez wprowadzenie regulacji sektorowych, gdyż regulacje takie nie są wy-
starczająco elastyczne i nie stanowią odpowiedniego zabezpieczenia interesów konsumentów 
w obliczu wysokiej kreatywności osób wprowadzających nowe produkty na rynki finansowe”33. Nie 
można jednak zgodzić się z takim stanowiskiem. Prawidłowym wydaje się wprowadzenie odpo-
wiednich rozwiązań do regulacji sektorowych, które w szczegółowy sposób regulowałyby kwestie 
związane z missellingiem. Należałoby zatem zastanowić się nad nowelizacją ustawy o kredycie 
konsumenckim poprzez dodanie rozdziału regulującego występowanie i specyfikę missellingu na 
rynku kredytów konsumenckich. Przepisy powinny być jasne i precyzyjne, a ich stosowanie nie 
mogło budzić wątpliwości interpretacyjnych.

Istotnym jest ustalenie, w jaki sposób regulować kwestie związane z przeprowadzeniem 
oceny adekwatności usług kredytowych do potrzeb konsumentów oraz z jakich narzędzi i modeli 
korzystać, aby dostosować usługę kredytową do rzeczywistych potrzeb konsumentów. Z uwagi 
na to, istotnym problemem wydaje się wyodrębnienie cech konsumentów, jak również sposobu 
pozyskiwania informacji od konsumentów. Jest to ważne, ponieważ konsumenci – klienci banków, 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i instytucji pożyczkowych istotnie różnią się 
od pozostałych klientów rynku finansowego. 

Warte rozważenia jest wprowadzenie ankiety profilu kredytobiorcy konsumenta, która przepro-
wadzana byłaby na etapie przedkontraktowym. Pozwoliłoby to kredytodawcom, w tym instytucjom 
pożyczkowym, uzyskać niezbędne informacje o cechach kredytobiorców i dostosowanie usługi 
do potrzeb konsumentów (por. Rutkowska-Tomaszewska, 2019, s. 32). Pomocne mogą okazać 
się rozwiązania przyjęte na gruncie dyrektywy 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 (MIFiD2)34 (por. art. 25 ust. 2 tej dyrektywy). Podobne roz-
wiązanie powinno zostać wprowadzone w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumen-
ckim35. Kredytodawcy po przeprowadzeniu ankiety i poznaniu potrzeb kredytobiorcy oferowaliby 
usługi kredytowe adekwatne i odpowiednie do potrzeb konsumentów. Wypełnienie takiej ankiety 
powinno być obowiązkowe zarówno dla konsumentów, którzy po raz pierwszy korzystają z usług 
kredytowych, jak i dla konsumentów-kredytobiorców posiadających historię kredytową.

Konieczność etycznego postępowania i odpowiedzialnego kredytowania zauważa sama 
branża pożyczkowa. Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (dalej: PZIP) przygotował dokument 
– Projekt Kodeksu Odpowiedzialnego Pożyczania dla Instytucji Pożyczkowych (dalej: Projekt 
33 Uzasadnienie do Rządowego projekt ustawy, op. cit., s. 4.
34 Dyrektywa 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 (Dz. Urz. UE L 173/349 z 12.06.2014 r.).
35 T.j. DzU 2019, poz. 1083.
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Kodeksu)36. Postanowienia zawarte w Projekcie Kodeksu mogą być stosowane przez instytucje 
pożyczkowe zrzeszone i niezrzeszone w PZIP. Dokument ten jest zbiorem zasad, które powinny 
być przestrzegane przez instytucje pożyczkowe w zakresie reklamowania i udzielania pożyczek, 
a także w relacjach z klientami. W Projekcie Kodeksu wskazano, że instytucje pożyczkowe zo-
bowiązują się stosować do dobrych praktyk rynkowych i branżowych, jeśli nie pozostają one 
w sprzeczności z przepisami prawa37. Podkreślić należy, że instytucje pożyczkowe zobowiązują 
się do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, ukształtowanego orzecznictwa, jak 
również wiążących decyzji, instrukcji i wytycznych instytucji nadzoru wydawanych przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Komisję Nadzoru 
Finansowego oraz Rzecznika Finansowego38. 

W Projekcie Kodeksu zwrócono również uwagę na konieczność proponowania pożyczki 
odpowiadającej możliwościom finansowym klienta oraz zapobiegania zaciągania nadmiernych 
zobowiązań finansowych przez konsumentów. Stąd też instytucje pożyczkowe powinny wyko-
rzystywać: „własną najlepszą wiedzę i doświadczenie oraz dostępne na rynku rozwiązania”39 
i dokonywać oceny zdolności konsumentów do wywiązywania się z zobowiązań związanych 
z nabyciem kredytu (pożyczki). Natomiast dział V Projektu Kodeksu dotyczy reklamy i marketingu 
kredytów instytucji pożyczkowych. PZIP podkreślił, że: „Instytucje Pożyczkowe, w szczególno-
ści w przekazie reklamowym, nie mogą celowo wykorzystywać braku wiedzy lub doświadczenia 
konsumentów sugerując, że zaciągnięcie zobowiązania w instytucji pożyczkowej może rozwiązać 
problem finansowy klienta wynikający z nadmiernego zadłużenia”40. W dalszej części Projektu 
Kodeksu, postanowiono, że: „Przekazy reklamowe pożyczek powinny, w sposób jak najbardziej 
przejrzysty i czytelny, prezentować rzeczywistą ofertę Instytucji Pożyczkowej oraz nie naruszać 
dobrych obyczajów”41.

Natomiast w 2016 roku Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych42, Związek Firm Pożyczkowych 
oraz Związek Banków Polskich opublikowali dokument pn. „Dobre Praktyki w Zakresie Standardów 
Reklamowania Kredytu Konsumenckiego”. Dokument ten jest rekomendacją dla przedsiębiorstw 
działających na rynku kredytów konsumenckich w zakresie konstruowania przekazów reklamo-
wych. Twórcy tego dokumentu zastrzegli, że każda reklama powinna być uczciwa, sformułowana 
w sposób zrozumiały dla przeciętnych konsumentów i nie może wprowadzać w błąd ani stwarzać 
możliwości wprowadzenia w błąd43. Celem tego dokumentu jest, aby kredytodawcy zachowa-
li jednolitości, jasności i czytelności przekazów reklamowych, tak ważnych z punktu widzenia 
konsumenta. 

Związek Przedsiębiorstw Finansowych (dalej: ZPF) również opracował „Zasady Dobrych 
Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce” (dalej: 
36 Projekt Kodeksu Odpowiedzialnego Pożyczania dla Instytucji Pożyczkowych udostępniony jest na stronie PZIP pod adresem: https://static1.squa-
respace.com/static/51bf101ae4b010d205f86e84/t/5c3f3ac6f950b76b4a3bccd7/1547647687049/PROJEKT+KODEKSU+DOBRYCH+PRAKTYK.pdf.
37 Ibidem, s. 3.
38 Ibidem, s. 3.
39 Ibidem, s. 4.
40 Ibidem, s. 8.
41 Ibidem, s. 5.
42 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, od 18 września 2019 r. Związek Przedsiębiorstw Finansowych. Jest o związek skupiający przedsiębior-
stwa funkcjonujące w obszarze rynku finansowego w Polsce. Związek ten dąży do budowania kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce. 
Jest to również forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla przedsiębiorstw rynku finansowego. 
43 Dobre Praktyki w Zakresie Standardów Reklamowania Kredytu Konsumenckiego, 2016, s. 5. Pozyskano z: https://zbp.pl/public/repozytorium/
dla_konsumentow/rekomendacje/Dobre_Praktyki_Reklamy_Kredytu_Konsumenckiego.pdf (30.09.2019).
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Zasady Dobrych Praktyk), stanowiące zbiór zasad postępowania opartych na powszechnie obo-
wiązujących normach moralnych zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem44. Księga druga 
dokumentu poświęcona została zasadom dobrych praktyk sprzedaży produktów kredytowych. 
Postanowienia zawarte w tej części dokumentu zobowiązują kredytodawców do realizacji zasad 
odpowiedzialnego pożyczania, poszanowania interesów konsumentów. ZPF zobowiązuje kredy-
todawców do zapoznawania konsumentów z najistotniejszymi warunkami oferowanego produktu 
kredytowego przed zawarciem umowy, zwłaszcza o wszystkich kosztach, wymaganym sposobie 
zabezpieczenia oraz o ryzyku związanym z tym produktem kredytowym45. Ponadto, kredytodawca 
powinien poinformować konsumenta o konieczności zapoznania się z treścią umowy przed jej 
zawarciem. Natomiast w §27 Zasad Dobrych Praktyk postanowiono, że przedsiębiorstwo finan-
sowe, w tym przypadku instytucja pożyczkowa nie udziela kredytu klientowi – konsumentowi, 
jeżeli przeprowadzone badanie zdolności kredytowej wykazało, że klient – konsument nie będzie 
w stanie wykonać zobowiązania wynikającego z zawieranej umowy46. 

Działania podejmowane przez PZIP i ZFP, plasujące się w kategorii soft law należy ocenić 
pozytywnie. Ważnym jest, aby branża pożyczkowa oraz instytucje zrzeszające podmioty z sektora 
pożyczkowe podejmowały inicjatywy w zakresie samoregulacji niebankowego rynku kredytowego. 
Podjęcie takich działań wpływa na ograniczenie występowania różnego rodzaju nieprawidłowości 
i missellingu na rynku pozabankowych kredytów konsumenckich. 

Ograniczanie i zapobieganie zjawisku missellingu w sektorze niebankowych kredytów konsu-
menckich może zostać osiągnięte poprzez wprowadzenie nowych przepisów przeciwdziałających 
lichwie. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (dalej: projekt 
ustawy w celu przeciwdziałania lichwie) wpłynął do Sejmu 2 lipca 2019 r., a pierwsze czytanie 
odbyło się 19 lipca 2019 roku. Projekt ten przewiduje obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych 
kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzenie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego 
nad instytucjami pożyczkowymi. Dodatkowo projekt ustawy w celu przeciwdziałania lichwie prze-
widuje zmianę maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego wy-
liczanych według wzoru wskazanego w art. 36a ust. 1 ukk. Zgodnie z projektem ustawy w celu 
przeciwdziałania lichwie wartości odpowiednio 25% (koszty niezależne od okresu kredytowania) 
i 30% (koszty uzależnione od okresu kredytowania) mają zostać zastąpione wartościami 10%. 
Pozaodsetkowe koszty kredytu to wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową 
o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek. Typowymi pozaodsetkowymi kosztami kredytu są 
zazwyczaj: prowizja (będąca wynagrodzeniem za udzielenie kredytu/pożyczki), opłata przygoto-
wawcza (opłata za przygotowanie umowy i rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu/pożyczki), 
opłata administracyjna (koszty związane z administrowaniem kredytu/pożyczki przez kredytodawcę) 
i opłata za obsługę w domu (por. Paleczna, 2018, s. 115–134). Celem proponowanych rozwiązań 
jest przede wszystkim zwiększenie ochrony konsumentów przed nakładaniem nieuzasadnionych 
pozaodestkowych kosztów przez instytucje pożyczkowe, gdyż koszty te zazwyczaj mocno obcią-
żają domowy budżet, sprawiając, że usługa nie jest adekwatna do potrzeb konsumenta. 

44 Zasady Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, 2018, s. 7. Pozyskano z: https://zpf.pl/
pliki/etyka/zasady_dobrych_praktyk_kpf_09.2018.pdf (30.09.2019).
45 Ibidem, s. 13.
46 Ibidem, s. 13.
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V. Podsumowanie
Zjawisko missellingu na rynku niebankowych kredytów konsumenckich jest jedną z niepra-

widłowości, która ujawniła się w działalności instytucji pożyczkowych na przestrzeni ostatnich 
lat. Działania tych instytucji, które zostały uznane jako misselling często są niezgodne z prawem 
i dobrymi obyczajami, a także pozbawione etyczności. Analiza przedstawionych praktyk stoso-
wanych przez instytucje pożyczkowe pozwala stwierdzić, że przyczyną występowania missellin-
gu, jak i innych nieprawidłowości, jest działanie niezgodne przepisami prawa, presja osiągania 
coraz lepszych wyników finansowych i wyższych zysków pieniężnych z działalności kredytowej, 
nieposzanowanie zasad moralnych i etycznych. Niestety odbywa się to poprzez proponowanie 
i udzielanie usług kredytowych konsumentom, które nie są dopasowane do ich potrzeb i profilu, 
jak również wówczas, gdy konsumenci nie zgłaszają na nie zapotrzebowania. 

Mimo iż przepisy prawa zakazują stosowania missellingu przez podmioty rynku finansowego, 
którymi są też instytucje pożyczkowe, zauważalne są trudności z faktycznym egzekwowaniem 
tego zakazu, co potwierdza brak wydanych w tym zakresie decyzji Prezesa UOKiK. Dlatego też 
aktualnie niemożliwa jest ocena i weryfikacja efektywność i skuteczność istniejących rozwiązań 
oraz faktycznego wpływu zakazu missellingu na etyczność zachowań instytucji pożyczkowych. 
Nieegzekwowanie tego zakazu przez uprawniony organ może jednak stanowić wyraz dopusz-
czalności missellingu w działalności instytucji pożyczkowych. Misselling musi być faktycznie za-
kazaną praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, gdyż tylko w taki sposób może 
być zapewnione bezpieczeństwo konsumentów na rynku niebankowych usług kredytowych (także 
na rynku usług finansowych). 

Ze względu na złożony charakter missellinguna rynku niebankowych kredytów konsumenckich, 
ale także specyfikę tego rynku i jego klientów, należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem 
specjalnych rozwiązań, które umożliwiłyby jego prawidłową identyfikację, a następnie zastosowa-
nie skutecznych mechanizmów egzekwowania zakazu. Prawidłowym działaniem wydaje się więc 
wprowadzenie nowych przepisów do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, 
które w jasny i precyzyjny sposób określałyby, czym jest i na czym dokładnie polega misselling 
na rynku kredytów konsumenckich. 

Należy również wskazać, że misselling to nie tylko proponowanie usług finansowych, w tym 
kredytowych, niedopasowanych do potrzeb konsumentów z uwzględnieniem ich cech, czy pro-
ponowanie ich w nieadekwatny sposób, lecz przede wszystkim nieprawidłowość, która jeśli nie 
będzie odpowiednio egzekwowana, może zakłócać funkcjonowanie i rozwój rynku finansowego. 
Stąd też uzasadniona konieczność objęcia instytucji pożyczkowych nadzorem Komisji Nadzoru 
Finansowego. 

Niewątpliwie same instytucje pożyczkowe powinny być bezpośrednio zainteresowane ogra-
niczaniem zjawiska missellingu w swoich działaniach i postępować w sposób etyczny, zgodny 
z prawem oraz z poszanowaniem interesów konsumentów, ponieważ pozwoli im to na zyskiwanie 
przewagi na rynku niebankowych kredytów konsumenckich, odbudowę zaufania konsumentów 
i nie będą traktowane przez pryzmat stereotypów. 
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Wanesa Choptiany*

Mechanizmy ochrony kredytobiorcy – konsumenta  
w kontekście kredytów denominowanych  

i indeksowanych do waluty obcej  
w świetle ustawy o wsparciu kredytobiorcy  

– wybrane zagadnienia

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Dotychczasowe instrumenty ochrony kredytobiorców kredytów denominowanych/indeksowanych 

do waluty obcej
III. Ustawa o wsparciu
IV. Nowelizacja ustawy o wsparciu
V. Podsumowanie

Streszczenie
Artykuł skupia się na analizie ostatnich zmian regulacyjnych w zakresie wzmacniania ochrony 
kredytobiorców – konsumentów, na przykładzie kredytów denominowanych/indeksowanych do 
waluty obcej, z naciskiem na ostatnią nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdują-
cych się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Celem artykułu 
jest analiza chronologicznie tworzonego ustawodawstwa, pod kątem efektywności najnowszych 
mechanizmów ochrony konsumentów.

Słowa kluczowe: kredyty denominowane do waluty obcej; kredyty waloryzowane/indeksowane do 
waluty obcej; ochrona kredytobiorców; ochrona konsumentów; ustawa o wsparciu kredytobiorców.

JEL: K15

I. Wprowadzenie
Charakterystyczną cechą współczesnego ustawodawstwa gospodarczego jest tendencja 

do wzmacniania ochrony kredytobiorcy – konsumenta jako nieprofesjonalnego uczestnika rynku 
finansowego, będącego słabszą stroną stosunku prawnego (głównie ze względów ekonomicz-
nych czy braku doświadczenia) względem profesjonalnego podmiotu – banku. Specyfika relacji 
między klientem usług finansowych a podmiotem świadczącym takie usługi powoduje, iż klient 
narażony jest na liczne niedozwolone praktyki banku wykorzystującego jego słabszą pozycję. 

* Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. https://orcid.org/0000-0002-8710-5870.
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Skala zagrożeń, jakie niosą za sobą usługi bankowe dla konsumentów, podlega nieustannemu 
i dynamicznemu rozwojowi, w związku z czym do ustawodawcy i organów państwowych należy 
wzmożona aktywność w zakresie dostosowywania przepisów prawnych oraz efektywne działania 
legislacyjne na rzecz wzmacniania ochrony konsumentów. 

W latach 2000–2008, w Polsce, ale także w innych państwach europejskich, niezwykle popu-
larne stało się zaciąganie kredytów hipotecznych denominowanych i indeksowanych (waloryzowa-
nych) w walucie obcej. Kredytobiorcy początkowo decydowali się na walutę euro, a następnie na 
frank szwajcarski. W szczytowym okresie, który przypadł na czerwiec 2008 roku, aż 70% kredytów 
mieszkaniowych stanowiły kredyty powiązane z frankiem szwajcarskim (kurs franka był w tamtym 
czasie wyjątkowo korzystny dla kredytobiorców). Popularności kredytów denominowanych/indek-
sowanych sprzyjały relatywnie niskie i stabilne stopy procentowe w Szwajcarii oraz korzystne kursy 
walut, co przedkładało się na atrakcyjniejsze oprocentowanie kredytów w Polsce w porównaniu 
ze standardowymi, złotówkowymi kredytami hipotecznymi. Kredyty denominowane/indeksowa-
ne do waluty obcej gwarantowały niższą ratę kredytu oraz kształtowały preferencyjne obliczenie 
zdolności kredytowej (Słowińska, 2019). Istotnym czynnikiem popularności takich kredytów były 
również wcześniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która w latach 1999–2000 dokonała pod-
wyższenia stóp procentowych. Roczne oprocentowanie standardowych kredytów hipotecznych 
udzielanych w polskiej walucie uległo wówczas zwiększeniu z kilkunastu do dwudziestu procent. 
W związku z tym dla wielu potencjalnych kredytobiorców zaciągnięcie standardowego kredytu 
hipotecznego w rodzimej walucie stało się po prostu niedostępne (Golecka-Łabiak, 2016). Banki 
oferowały ponadto kredyty denominowane/indeksowane do waluty obcej, nie informując konsumen-
tów o możliwości wystąpienia różnic kursowych czy o warunkach, na jakich dokonywane będzie 
przeliczanie złotego względem franka szwajcarskiego, co również wpływało na uatrakcyjnienie 
proponowanej oferty (Paleczna i Rutkowska-Tomaszewska, 2018).

Po okresie wielkiej popularności kredytów denominowanych/indeksowanych do waluty 
obcej, czyli po światowym kryzysie finansowym w 2008 roku, nastąpił gwałtowny wzrost kursu 
walut względem złotówki, co naturalnie spowodowało skokowy wzrost rat, a także zwiększenie 
się salda kredytów o kilkadziesiąt procent. Względem kredytów, które były denominowane/indek-
sowane do fraka szwajcarskiego, apogeum problemu nastąpiło 15 stycznia 2015 roku, kiedy to 
szwajcarski bank centralny ogłosił zmianę polityki monetarnej oraz zniesienie minimalnego kursu 
franka szwajcarskiego względem euro. Miał to być element ochrony franka szwajcarskiego przed 
wpływami pogłębiającego się kryzysu finansowego. Szwajcarska waluta umocniła się względem 
polskiej złotówki, co jest efektem pośrednich zmian w relacji euro – frank szwajcarski. Masowy 
wykup franka szwajcarskiego dodatkowo spowodował kolejny, gwałtowny wzrost jego wartości 
(Ostałowski, 2018). W związku z tym wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finan-
sowej: nadmiernie się zadłużyło, zbankrutowało lub zmuszonych było sprzedać nieruchomość, 
na którą był zaciągnięty kredyt.

W związku z powyższym potrzeba wzmocnienia ochrony kredytobiorców kredytów deno-
minowanych/indeksowanych wyniknęła w obliczu już pogarszającej się sytuacji konsumentów. 
Nie miała ona zatem charakteru prewencyjnego, a funkcjonujące już w polskim ustawodawstwie 
mechanizmy ochrony okazały się niewystarczające. Celem artykułu jest analiza ewolucji ustawo-
dawstwa, dedykowanego kredytobiorcom kredytów denominowanych/indeksowanych do waluty 
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obcej, wzmacniającego ich ochronę oraz egzekwowanie praw, a także zbadanie efektywności naj-
nowszych mechanizmów ochrony konsumentów w zakresie takich umów kredytowych. Szczególną 
uwagę poświęcono ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców 
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektó-
rych innych ustaw (DzU 2019, poz. 1358) (dalej: znowelizowana ustawa o wsparciu), która wraz 
z nowym rokiem rozszerzyła już istniejące oraz udostępniła zupełnie nowe instrumenty ochrony 
dla kredytobiorców. 

II. Dotychczasowe instrumenty ochrony kredytobiorców 
kredytów denominowanych/indeksowanych do waluty obcej

Kredyty hipoteczne zwyczajowo nazywane „frankowymi” to kredyty najczęściej waloryzowane, 
rzadziej denominowane do waluty obcej. Nie są to kredyty walutowe, ponieważ w przypadku tych 
kredytów nie dochodzi do przepływu waluty w momencie wypłaty kredytu (Kowalewska, 2017). 
Przez sądy kredyty denominowane lub indeksowane do kursu waluty obcej są słusznie traktowane 
jako kredyty w złotówkach, które jedynie rozliczane są w stosunku do waluty obcej, czego polskie 
prawo nie zabrania1. Kredyty denominowane/indeksowane do waluty obcej polegają na tym, iż 
sama kwota zaciąganego kredytu oraz waluta kredytu określone są w umowie kredytowej w wa-
lucie polskiej, a także sam kredyt wypłacany jest w złotych polskich. Kwota wypłacanego kredytu 
przeliczana jest na złotówki po kursie wymiany konkretnej waluty obcej, jednak na dzień wypłaty 
kredytu (bądź poszczególnej transzy), a kwota wyrażona w walucie obcej stanowi podstawę do 
obliczenia rat kapitałowo-odsetkowych. W związku z tym harmonogram spłat przedstawiany jest 
w walucie obcej natomiast faktyczna spłata rat dokonywana jest już w walucie polskiej po bieżą-
cym kursie wymiany tej waluty z dnia spłaty raty. Natomiast przy kredycie denominowanym do 
waluty obcej kwota kredytu wraz z walutą kredytu określona jest w umowie kredytowej w walucie 
obcej, a kredyt ten jest również wypłacany w walucie polskiej po przeliczeniu po bieżącym kursie 
wymiany waluty z dnia wypłaty. Harmonogram spłaty przedstawiany jest w walucie obcej, a spłata 
następuje w złotówkach, po bieżącym kursie wymiany. W związku z tym kredyt indeksowany i kre-
dyt denominowany, co do istoty wydają się być identyczne. Jednakże kredyt indeksowany różni 
się od denominowanego tym, że suma kredytu jest wyrażona jako równowartość pewnej kwoty 
w walucie obcej i podlega indeksowaniu stosownie do zmiany kursu tej waluty. Upraszczając, 
kredyty indeksowane są udzielone i wypłacone w złotówkach, waloryzowanych (uzależnianych) 
do kursu waluty obcej, a kredyty denominowane to kredyty udzielane i wypłacane w złotówkach, 
ale w umowie kredytowej kwota kredytu wskazana jest w walucie obcej. Oba kredyty różnią się 
jedynie momentem ustalenia długu wyrażonego w walucie obcej (Ostałowski, 2018). Chodź w dok-
trynie pojawiały się wątpliwości czy kredyty denominowane, które są wyrażone w walucie obcej, 
nie są kredytami w tej konkretnej walucie obcej (Czech, 2011), to mając na uwadze powyższe 
rozważania, kredyty denominowane/indeksowane do waluty obcej należy jednak traktować jako 
kredyty złotówkowe.

Takie konstrukcje udzielanych kredytów hipotecznych zwiększało groźbę naruszania praw 
konsumentów, a nawet mimo rozumienia przez nich konstrukcji takich kredytów, wychwycenie 

1 Przykładowo wyr. SO w Warszawie z 20.10.2016, XXVII Ca 1437/16; wyrok SR dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z 28.04.2016, I C 2430/15; 
wyr. SO w Warszawie z 13.01.2017 r., XXVII Ca 3360/16.
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potencjalnych zagrożeń mogło być nieosiągalne. Pogarszająca się sytuacja kredytobiorców nie 
wiązała się tylko i wyłącznie ze skokowym wzrostem rat ze względu na zmianę ekonomicznej 
koniunktury. Banki udzielające kredyty denominowane/indeksowane dodatkowo naruszały szereg 
praw przysługujących kredytobiorcom. W efekcie doszło do sytuacji masowego naruszania przez 
banki podstawowych zasad ochrony kredytobiorców wynikających z powszechnie obowiązują-
cych przepisów. Wśród typowych naruszeń można wymienić: brak rzetelności w ocenie zdolności 
kredytowej2, naruszenie obowiązków informacyjnych względem kredytobiorcy3 czy stosowanie 
klauzul abuzywnych w umowach kredytowych4. Tym bardziej zastanawiającym jest fakt, iż nie-
jednorodne orzecznictwo sądów w zakresie ochrony kredytobiorców, szeroko określanych jako 
„frankowiczów”, do niedawna często nie sprzyjało egzekwowaniu od banków ich podstawowych 
obowiązków w zakresie relacji z konsumentami jako nieprofesjonalnymi uczestnikami rynku finan-
sowego (Jabłoński i Koźmiński, 2018). Oczywiście nie brakowało również wyroków, które sprzyjały 
ochronie kredytobiorców. Jednakże przez kilka lat nie wykształciła się jednolita linia orzecznicza. 
Szansę na jej ujednolicenie przyniosły dopiero pojedyncze wyroki Sądu Najwyższego5 oraz ostatni 
wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r., C-260/18 dotyczący 
kredytu indeksowanego do waluty obcej, w którym TSUE jasno określił, między innymi, że klauzuli 
abuzywnych nie można zastępować klauzulami słusznościowymi. W związku z czym, w sytuacji 
gdy w umowach kredytowych występują niedozwolone przepisy, sądy powinny orzekać o nieważ-
ności takich umów bądź kredyty powinny być przekształcane w tradycyjne kredyty złotówkowe. 
Natomiast sama specyfika kredytów denominowanych/indeksowanych dała również inne możli-
wości bankom do wykorzystywania swojej mocniejszej pozycji na rynku względem konsumentów. 
Podstawowe zarzuty wobec banków w kontekście kredytów denominowanych/indeksowanych do 
waluty obcej to przede wszystkim jednostronne i samodzielne ustalanie kursu walut i pobieranie 
tzw. spreadu6, czyli dodatkowego wynagrodzenia dla banków za usługę wymiany walut.

Pierwszą reakcją względem naruszania ochrony kredytobiorców kredytów denominowanych/
indeksowanych do waluty obcej były zalecenia KNF w ramach Rekomendacji S z 2006 roku, 
dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania kredytami zabezpieczonymi hipotecznie. 
Rekomendacja ta sporo uwagi poświęca między innymi systemowi monitorowania ekspozycji 
kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Intersujący charakter ma rekomendacja numer 7, 
która zaleca, aby banki udzielały kredytów hipotecznych na okres spłaty nie dłuższy niż 25 lat 
bądź, gdy taka będzie świadoma decyzja klienta, na okres maksymalnie 35 lat7. W obliczu nie 
tak dawnej „popularności” kredytów denominowanych/indeksowanych do waluty obcej warto 
również wspomnieć o rekomendacji, iż bank powinien udzielać klientom detalicznym kredytów 
zabezpieczonych hipotecznie wyłącznie w walucie, w której uzyskują oni dochód, również w przy-
padku klientów o wysokich dochodach8. Z kolei rekomendacja S(II) z 2008 roku (obowiązująca 

2 Przykładowo wyr. SO w Słupsku, I C 21/11.
3 Przykładowo wyr. SO w Katowicach z dnia 30.06.2016, II C 487/14; wyr. SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 25.01.2017 r., XVIII C 2963/16; 
wyr. SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 13.06.2016, XVIII C 89/16.
4 Przykładowo wyr. SA w Warszawie z 7.05.2013 r., CI ACa 441/13; wyr. SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 5.08.2015 r., I C 1481/12.
5 Przykładowo wyr. SN z dnia 22.01.16m I CSK 1049/14.
6 Przykładowo wyr. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 27.09.2016 r., I C 3561/15; wyr. SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu 
z 1.08.2016 r., XIV C 2227/15.
7 Rekomendacja S KNF dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie z 2006 r. (dalej: 
Rekomendacja S), rekomendacja 7.
8 Rekomendacja S, rekomendacja 6.
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od 1 kwietnia 2009 roku), będąca dopełnieniem pierwszej rekomendacji S, wskazuje wprost na 
obowiązek informacyjny banku względem klienta9. Konsument powinien zostać poinformowany 
pisemnie o wszystkich informacjach istotnych dla oceny ryzyka i kosztów związanych z zawar-
ciem umowy i zaciągnięciem kredytu, z naciskiem na informacje o ryzyku zmiany wysokości stopy 
procentowej, wpływu spreadu walutowego na wysokość obciążenia z tytułu spłaty kredytu czy 
ryzyku walutowym. Szczególnie te ostatnie informacje wydają się być istotne względem umów 
kredytów denominowanych/indeksowanych do waluty obcej. Rekomendacja S(II) wskazuje wprost, 
iż obowiązek informacyjny musi być dokonany, niezależenie od tego czy klient w ogóle wyraża 
zainteresowanie w otrzymaniu tych konkretnych informacji. Takie wskazania zostały pominięte 
w poprzedniej rekomendacji S (Ostałowski, 2018). W rekomendacji S(II) KNF podjął również 
pierwszą próbę przeciwdziałania niekorzystnym dla kredytobiorców działaniom banków w zakre-
sie pobierania spreadów walutowych. Według rekomendacji banki powinny umożliwić na wnio-
sek kredytobiorców dokonanie spłaty rat w walucie indeksacyjnej przy kredycie indeksowanym 
do waluty obcej10. Ponadto KNF zarekomendował, aby banki nie ustalały samodzielnie kursów 
walut dla realizacji umów kredytowych oraz aby nie stosowały kursów walut dla kredytów hipo-
tecznych, odmiennych niż stosowane dla innych standardowych produktów oferowanych przez 
te banki swoim klientom11.  

W wyniku wydanych rekomendacji przez KNF, banki zaczęły proponować swoim klientom 
aneksy do umów kredytowych, zmieniających waluty spłaty kredytu, ale pobierając przy tym wy-
sokie opłaty, co miało stanowić próbę rekompensaty strat poniesionych przez banki w związku 
z wyborem przez kredytobiorców samodzielnych spłat kredytów w wybranej walucie (Ofiarski, 
2013). Oznaczało to zatem, że kredytobiorcy nadal ponosili nadmierne koszty spłaty rat kredy-
tów hipotecznych. Jak powszechnie również wiadomo, rekomendacje wydawane przez KNF są 
wyłącznie wskazówkami interpretacyjnymi w zakresie wykładni obowiązujących przepisów. Nie 
stanowią więc źródeł powszechnie obowiązującego prawa oraz nie są przepisami o charakterze 
wewnętrznym czy organizacyjnym. W związku z tym, a także w związku z pogarszającą się sy-
tuacją kredytobiorców kredytów denominowanych/indeksowanych, opinia społeczna oczekiwała 
konkretnych i efektywnych działań ze strony ustawodawcy. W zakresie ochrony kredytobiorców 
kredytów denominowanych/indeksowanych do waluty obcej, ustawodawca zapewnił po raz pierw-
szy jej rozszerzenie, wprowadzając ustawę z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo 
bankowe oraz niektórych innych ustaw (DzU 2011 Nr 165, poz. 984 ze. zm.) (dalej: ustawa 
antyspreadowa)12. Nowelizacja dotyczyła dwóch głównych obszarów. Po pierwsze wprowadziła 
obowiązek informacyjny poprzez dodanie art. 69 ust. 2 pkt 4b oraz ust. 3 ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Prawo bankowe (DzU 2018, poz. 2187 ze. zm.) (dalej; pb), art. 75b pb, a także art. 36 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (DzU 2019, poz. 1083 ze. zm.). Celem 
wprowadzonej nowelizacji było zabezpieczenie kredytobiorców przed nieuczciwymi praktyka-
mi banków, polegającymi na spłacie rat kredytów denominowanych/indeksowanych w polskiej 
walucie po rażąco wygórowanej cenie. Zgodnie z analizowanymi przepisami umowa kredytowa 

 9 Rekomendacja S(II) KNF dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie z 2008 r. (dalej: Rekomendacja 
S(II)),  rekomendacja 19, 20. 
10 Rekomendacja S(II), rekomendacja 19.
11 Rekomendacja S(II), rekomendacja 11. 
12 Ustawa z dnia 29.07.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (DzU 2011 Nr 165, poz. 984, ze. zm.).
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powinna wyraźnie wskazywać wysokość świadczenia umowy, poprzez wskazanie w jej treści za-
sad i terminów ustalenia ceny waluty obcej. Kolejnym obszarem zmian było prawo kredytobiorcy 
do spełnienia świadczenia w całości bądź w części w walucie, której cena zdeterminowana jest 
przez wysokość świadczenia głównego. Jeśli kredytobiorca chce z tego prawa skorzystać to bank 
powinien prowadzić rachunek bankowy, na który kredytobiorca będzie wpłacać środki w ustalonej 
walucie. Umowa kredytowa powinna określać zasady otwarcia i prowadzenia takiego rachunku. 
Ustawodawca zakazał również uzależniania przez bank możliwości skorzystania przez kredyto-
biorcę z uprawnienia do spłaty rat kredytu w walucie indeksacyjnej lub wprowadzenia dodatkowych 
ograniczeń. Bank nie może zobowiązać kredytobiorcy do nabywania waluty przeznaczonej na 
spłatę rat kredytu, jego całości lub części, od określonego podmiotu. Ponadto ustawa sankcjonu-
je banki za pobieranie dodatkowego, często nieprecyzyjnie określonego dochodu ze sprzedaży 
waluty przeznaczonej na spłatę kredytu, tzw. spreadu walutowego. Omawiany akt podniósł po raz 
pierwszy do rangi przepisu powszechnie obowiązującego możliwość uniknięcia kosztu zakupu 
waluty w polskiej walucie przez kredytobiorców uzyskujących dochody w walucie przeliczenio-
wej kredytu (Burzyńska, 2014). Warto również podkreślić, iż zgodnie z zasadą lex retro non agit, 
przepisy nowelizacji objęły ochroną wyłącznie niespłacone jeszcze raty kredytów, natomiast nie 
znajdują one zastosowania do należności, które zostały już spłacone przez kredytobiorców. 

Ustawa antyspreadowa zlikwidowała problem dalszego opłacania przez kredytobiorców 
spreadu oraz zwolniła kredytobiorców z opłaty za zmianę postanowień umownych zawartych 
w umowach kredytowych dotyczących sposobu spłaty kredytu. Przynajmniej formalnie, gdyż 
w praktyce egzekwowanie od banków respektowania postanowień wprowadzonej ustawy nie było 
natychmiastowe. Ponadto ustawa podkreśliła potrzebę wzmożonej weryfikacji zdolności kredy-
towej potencjalnych kredytobiorców czy szczegółowego informowania klientów o oferowanych 
produktach finansowych i rodzajach ryzyka, jakie one niosą. Ustawa ta była przede wszystkim 
próbą przeciwdziałania czerpaniu przez kredytodawców dodatkowych korzyści z zawyżonego 
przeliczania kursu walut. Ale celem ustawy, poza zapobiegnięciem pobierania spreadów przez 
banki, było również wynagrodzenie konsumentom utraty potencjalnych korzyści i ochrona nad-
miernie zadłużonych kredytobiorców w związku ze stale rosnącymi ratami kredytów13. 

Finalnie ani rekomendacje KNF, ani ustawa antyspreadowa nie rozwiązały największego 
problemu w zakresie kredytów denominowanych/indeksowanych do waluty obcej, za jaki uznać 
należy zmianę wysokości ceny złotego względem innych walut. Rekomendacje KNF były wyłącz-
nie przykładem soft law i nie miały mocy wiążącej w przeciwieństwie do przepisów prawa. Warto 
jednak podkreślić, iż bezbłędnie zdiagnozowały problem konsumentów w zakresie kredytów 
denominowanych/indeksowanych do waluty obcej i celnie wskazały na instrukcje do działania 
banków. Natomiast ustawa antyspreadowa pozwoliła na przewalutowanie kredytów oraz zaprze-
stanie praktyki udzielania takich kredytów, ale nie poprawiła ona sytuacji finansowej opisywanej 
grupy konsumentów. Ustawa antyspreadowa wywołała również dyskusję, która podzieliła opinię 
publiczną i dotyczyła tego, czy państwo w ogóle powinno pomagać finansowo kredytobiorcom, 
którzy zaciągnęli kredyty denominowane/indeksowane, bo przecież w przypadku tzw. kredytów 
„złotówkowych”, wielu kredytobiorców również zmaga się z problemami finansowymi. Ponadto 
stosowanie przepisów wynikających z ustawy antyspreadowej powodowało odmienne interpretacje 
13 Uzasadnienie do nowelizacji pb.
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wśród kredytobiorców, w szczególności w zakresie umów kredytowych zawartych jeszcze przed 
wejściem w życie ustawy. Dodatkowo sama ustawa była podstawą prawną do orzeczeń sądowych, 
które poprzez brak jednolitości, ukazały liczne problemy związane z właściwą interpretacją ustawy 
i jej stosowaniem w praktyce (Paleczna i Rutkowska-Tomaszewska, 2018). Ponadto przytoczone 
regulacje nie ochroniły kredytobiorców, przed zmianą wartości złotego. Co prawda wprowadziły 
one możliwość wyboru waluty, w której spłacane będą raty (choć de facto w kilku bankach kre-
dytobiorcy mieli już taką możliwość14) i uniknięcia dodatkowych kosztów w związku z przelicze-
niem kursu walut, natomiast negatywna koniunktura wciąż powodowała zawyżoną wysokość rat 
i pogłębiała problemy związane ze spłatą zadłużeń przez kredytobiorców. Koniecznym stało się 
zatem zaproponowanie nowych rozwiązań, które faktycznie i doraźnie chroniłyby kredytobiorców.

III. Ustawa o wsparciu
Ratio legis dla uchwalenia ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców 

znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (DzU 2015, poz. 1925) (dalej: ustawa o wsparciu) 
było dążenie do zapewnienia bezpośredniego wsparcia finansowego kredytobiorcom kredytów de-
nominowanych/indeksowanych do waluty obcej.  W uzasadnieniu projektu poselskiego do ustawy 
o wsparciu wskazywano, iż ustawa miała pomóc tym kredytobiorcom, którzy nie są już w stanie 
regulować swoich zobowiązań wobec banków. Zdecydowano się zatem na doraźne finansowe 
odciążenie kredytobiorców w związku z pogłębiającym się zadłużeniem, a nie na rozwiązania 
systemowe, mające doprowadzić do efektywniejszego egzekwowania od banków wypełniania 
ochrony kredytobiorców. 

Wsparcie wprowadzone przez ustawę polegało na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego środków pieniężnych przeznaczonych na spłatę zobowiązań. Wsparcie 
mogło być udzielane na okres maksymalnie 18 miesięcy i w miesięcznej maksymalnej wysokości 
1500 złotych (art. 5 ust. 1, 3 ustawy o wsparciu). O przyznanie wsparcia mógł starać się kredy-
tobiorca będący osobą posiadającą statut bezrobotnej, lub kredytobiorca, którego miesięczne 
koszty spłaty kredytu przewyższają 60% miesięcznych dochodów osiąganych przez gospodar-
stwo domowe lub miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne 
koszty obsługi kredytu nie przekraczał kwoty dającej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej (wskazanej w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) (art. 3 ust. 1 
ustawy o wsparciu). Z kolei wsparcie nie mogło być przyznane, nawet wtedy, gdy kredytobiorca 
spełniał powyższe kryteria, w sytuacji gdy był właścicielem innego lokalu mieszkalnego, domu 
jednorodzinnego bądź posiadał spółdzielcze własnościowe/lokatorskie prawo do lokalu bądź był 
najemcą innego lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego (art. 4 ust 1 ustawy o wsparciu). 

Kredytobiorca, któremu udzielono pomocy w ramach ustawy o wsparciu, zobowiązany jest 
do zwrotu udzielonego wsparcia. Zwrot powinien następować od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od daty otrzymania ostatniej raty wsparcia. Spłata powinna 
trwać 8 lat, a raty spłaty powinny być równe i nieoprocentowane (art. 19 ust. 1 ustawy o wsparciu). 
Termin rozpoczęcia spłaty udzielonego wsparcia, na wniosek kredytobiorcy, może być odroczo-
ny lub rozłożony na raty (art. 23 ust. 1 ustawy o wsparciu). Istnieje również możliwość złożenia 

14 Aneksem w antyspready: https://www.forbes.pl/wiadomosci/ustawa-antyspreadowa-aneksem-w-antyspready/w8ywccm (25.09.2019).
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wniosku o umorzenie spłaty kwoty udzielonego wsparcia, przy czym umorzenie nie jest możliwe 
w przypadku, gdy wsparcie było udzielone w oparciu o kryterium posiadania statutu bezrobotnego 
(art. 23 ust. 2 ustawy o wsparciu).

Wniosek o udzielenie wsparcia składany jest przez kredytobiorcę bezpośrednio do kredyto-
dawcy. Kredytobiorca zobowiązany jest do podania we wniosku swoich danych oraz określonych 
oświadczeń, m.in. oświadczeń dotyczących istnienia okoliczności, które świadczą o spełnieniu 
określonego kryterium do uzyskania wsparcia, oświadczeń dotyczących warunków wszystkich 
umów ubezpieczeniowych czy oświadczeń o uzyskiwanym przez gospodarstwo domowe kre-
dytobiorcy dochodzie (art. 6 ust. 1, 2 ustawy o wsparciu). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
o udzielenie wsparcia Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z kredytodawcą umowę w sprawie 
realizacji ustawy (art. 7 ustawy o wsparciu), natomiast bank wraz z kredytodawcą zawierają umo-
wę o udzielenie wsparcia (art. 8 ust. 1 ustawy o wsparciu). W związku z udzielanym wsparciem 
ustawa powołała Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (dalej: Fundusz). Środki zgromadzone przez 
Fundusz przeznaczane są na wypłaty wsparcia oraz na jego bieżącą działalność. Pochodzą one 
z wpłat kredytodawców w wysokości proporcjonalnej do wielkości posiadanego portfela kredytów 
mieszkaniowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni, zwrotów 
wsparcia oraz dochodów z tytułu inwestowania środkami Funduszu (art. 14 ust. 1, 2 ustawy 
o wsparciu). 

Ustawa o wsparciu w takiej formie nie rozwiązała problemów kredytobiorców. Po pierwsze 
sama ustawa bardzo wąsko zakreśliła grono kredytobiorców, którzy mogli się starać o wsparcie. 
W efekcie niewielu kredytobiorców mogło w ogóle złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania 
do kredytu. Następnie wątpliwości w zakresie udzielanego wsparcia budził także fakt, iż kredy-
tobiorca wniosek o udzielenie wsparcia składał do kredytodawcy, a nie bezpośrednio do Banku 
Gospodarstwa Krajowego czy Funduszu, a to przecież na kredytodawcy spoczywa decyzja o przy-
jęciu i przekazaniu wniosku do Funduszu bądź o jego odrzuceniu. Zapewne intencją ustawodaw-
cy było ułatwienie zadłużonym kredytobiorcom procedury starania się o dofinansowanie, a więc 
składanie wniosków bezpośrednio do banków miało aspekt praktyczny. Co prawda kredytodawcy 
zobowiązani są do trzymania się określonych ustawowo kryteriów w zakresie przyjmowania wnio-
sków, a więc ich odrzucenie powinno mieć podłoże wynikające z przepisów prawa. Natomiast 
niepokojącym jest fakt, iż kredytobiorcy, którzy stracili zaufanie do swoich kredytodawców jako 
instytucji, których działalność w sposób szczególny powinna wiązać się z profesjonalizmem i rze-
telnością, muszą zwracać się za ich pośrednictwem o dofinansowanie i wsparcie finansowe od 
państwa. Dyskusyjnym wydaje się sam charakter prawny tego typu rozstrzygnięcia określającego 
przecież władczo status prawny jednostki. Wydaje się, że w wielu aspektach spełnia ono warunki 
uznania za decyzję administracyjną. Ponadto ustawa nie przewidywała żadnej procedury odwo-
ławczej od decyzji kredytobiorcy o odrzuceniu wniosku o udzielnie wsparcia, co wydaje się godzić 
w fundamentalną dla demokratycznego państwa prawnego zasadę dwuinstancyjności. Nie jest 
przecież wykluczonym, iż sam bank z powodu błędów i źle przetworzonych informacji oraz po-
mimo dobrych intencji może negatywnie ocenić wniosek, choć wcale na taka ocenę wniosek by 
nie zasługiwał. Wobec czego taka konstrukcja procedury przyznawania wsparcia miała wątpliwy 
charakter prawny i mogła świadczyć o łamaniu zasady demokratycznego państwa prawnego. 
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Ostatnim i najważniejszym zarzutem w zakresie pomocy kredytobiorcom, był fakt, iż wspar-
cie miało charakter zwrotny, w związku z czym każdy kredytobiorca, który z pomocy skorzystał, 
zobowiązany został do późniejszej spłaty udzielonego wsparcia. Kredytobiorca borykający się 
już z konkretnymi problemami finansowymi, związanymi ze spłatą kredytu, przyjmując pomoc 
finansową ponownie się zadłużał. Finansowe wsparcie pomagało wyłącznie doraźnie, ale nie ni-
welowało problemów finansowych w dłużej perspektywie czasu, często prowadząc do dalszego 
nadmiernego zadłużania. 

Reasumując, ustawa o wsparciu była pierwszą ustawą, która miała realnie i bezpośrednio 
pomóc kredytobiorcom w spłacaniu ich zadłużenia. Co ciekawe, w kontekście wcześniejszych 
uwag, choć to właśnie kredyty denominowane/indeksowane były główną przyczyną do uchwale-
nia tej ustawy, to ma ona zastosowanie także do innych rodzajów kredytów hipotecznych, więc 
nie faworyzuje wyłącznie konkretnej grupy kredytobiorców w udzielaniu finansowego wsparcia.

IV. Nowelizacja ustawy o wsparciu
W związku z narastającymi naciskami opinii społecznej w zakresie wzmocnienia ochrony kon-

sumentów, którzy zaciągnęli kredyty denominowane/indeksowane do waluty obcej, duże oczeki-
wania wiążą się z niedawno uchwaloną znowelizowaną ustawą o wsparciu, będącą efektem pracy 
specjalistów z zakresu bankowości, koordynowanej przez Kancelarię Prezydenta od 2015 roku, 
czyli już od okresu, w którym ustawa o wsparciu rozpoczęła swoje obowiązywanie. W 2016 roku 
Kancelaria Prezydenta złożyła pierwszy projekt ustawy mającej na celu wzmocnienie ochrony 
kredytobiorców – ustawa o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredy-
tu i pożyczki (druk nr 811), która to przewidywała zwrot świadczeń, które kredytodawcy uzyskali 
kosztem klientów w związku z pobieranym przez banki spreadem. Projekt ustawy nie zyskał jed-
nak aprobaty działającej przy Sejmie Komisji Finansów Publicznych. Z kolei sama znowelizowana 
ustawa o wsparciu ma na celu „odwalutowanie” udzielonych kredytów denominowanych/indek-
sowanych. W uzasadnieniu do złożonego projektu nowelizacji wskazano, iż istniejący Fundusz 
Wsparcia Kredytobiorców w niewielkim stopniu wykorzystuje zgromadzone środki na pomoc 
kredytobiorcom, a co za tym idzie, działa nieefektywnie. Wpływ na to mają, jak już wspomniano, 
przede wszystkim zbyt wąskie i trudne do spełnienia przez zainteresowanych kredytobiorców 
kryteria do przyznawania wsparcia oraz w pełni zwrotny charakter wsparcia. W nawiązaniu do 
tego Kancelaria Prezydenta zaproponowała konkretne zmiany do ustawy o wsparciu. Warto przy 
tym pamiętać, że sama ustawa o wsparciu nie dotyczy tylko i wyłącznie kredytobiorców kredytów 
denominowanych/indeksowanych do waluty obcej. Na podstawie tej ustawy wsparcie finansowe 
mogą uzyskać również kredytobiorcy, którzy zaciągnęli klasyczny kredyt hipoteczny w polskiej wa-
lucie. Nie mniej to właśnie sytuacja konsumentów spłacających zadłużenia w związku z kredytami 
denominowanymi/indeksowanymi niejako sprowokowała przygotowanie nowelizacji, a tym samym 
w założeniach, mają oni być największą grupą docelową udzielanego wsparcia, gdyż to właśnie 
oni w zdecydowanej większości znajdują się w trudnych i niestabilnych sytuacjach finansowych.

Według znowelizowanej ustawy o wsparciu do dwóch podstawowych mechanizmów ochrony 
należeć będą: niezmiennie, choć z licznymi modyfikacjami – wsparcie finansowe oraz zupełnie 
nowa instytucja – pożyczki na spłatę zadłużenia udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
(art. 1 ust. 2 znowelizowanej ustawy o wsparciu). Pożyczka na spłatę przysługuje kredytobiorcom, 
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którzy z uzyskanej w wyniku sprzedaży kredytowanej nieruchomości konkretnej kwoty nie mogą 
pokryć całości zadłużenia (art. 5a ust. 1 znowelizowanej ustawy o wsparciu). Maksymalna kwota 
pożyczki na spłatę zadłużenia udzielanej kredytobiorcy przez BGK wynosi 72 000 PLN (art. 5a 
ust. 3 znowelizowanej ustawy o wsparciu). Jeżeli kredyt spłacany jest w walucie obcej to pożyczka 
również udzielana jest w walucie spłaty kredytu, przy czym BGK dokonuje przeliczenia na walutę 
spłaty na podstawie kursu sprzedaży waluty Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu 
poprzedzającym dzień przekazania pożyczki na spłatę zadłużenia (art. 5a ust. 5 znowelizowanej 
ustawy o wsparciu). Warto również zwrócić uwagę, iż w wyniku nowelizacji ustawy, kredytobior-
ca zyskał możliwość uzyskania „promesy”, czyli przyrzeczenia udzielenia mu pożyczki na spłatę 
zadłużenia. Warunkiem uzyskania promesy jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży kre-
dytowanej nieruchomości (art. 5b ust. 1, 3 znowelizowanej ustawy o wsparciu), a także spełnienie 
szeregu obowiązków, w tym m.in. dostarczenie do kredytodawcy umowy sprzedaży kredytowa-
nej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia (art. 5b ust. 7 znowelizowanej ustawy 
o wsparciu). Po dostarczeniu umowy sprzedaży kredytobiorca wraz z kredytodawcą zawierają 
umowę pożyczki na spłatę zadłużenia (art. 5b ust. 8 znowelizowanej ustawy o wsparciu). 

Nowelizacja zwiększyła przede wszystkim dotychczasowy zakres przedmiotowy ustawy 
o wsparciu. Zmianie uległo również, tak szeroko wcześniej krytykowane, kryterium udzielania 
wsparcia kredytobiorców. Nowe kryterium wsparcia, które jednocześnie stało się kryterium udzie-
lania pożyczek na spłatę zadłużenia, rozszerzyło krąg beneficjantów pomocy. Pierwsza przesłanka 
dotycząca posiadania statutu bezrobotnego pozostała niezmieniona. Dodano jedynie sformuło-
wanie, zgodnie z którym wystarczy, że „co najmniej jeden z kredytobiorców” posiada statut bezro-
botnego. Sformułowanie to rozwiewa zatem wątpliwości co do to tego kryterium w przypadku, gdy 
do spłaty kredytu zobowiązane są co najmniej 2 osoby, np. małżeństwo. Nowelizacja zmodyfiko-
wała również kryterium zawarte w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o wsparciu. W efekcie wprowadzone 
zostało rozszerzenie kryterium do uzyskania pomocy polegające na dwukrotnym podwyższeniu 
kwoty dochodu przypadającej na jednego członka w gospodarstwa domowym wynikające z ustawy 
o pomocy społecznej. Wsparcie przysługuje również kredytobiorcy, dla którego wartość wskaźnika 
RdD przekracza 50% (art. 3 ust. 1 pkt 2 znowelizowanej ustawy o wsparciu). Definicja legalna 
wskaźnik RdD wskazuje, iż jest to stosunek wydatków związanych z obsługą kredytu do mie-
sięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy (art. 2 ust. 1 pkt 7 znowelizowanej 
ustawy o wsparciu). Dotychczasowe wsparcie mogło być udzielane, gdy kredytobiorca ponosił 
miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% docho-
dów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwa domowe. Modyfikacja kryteriów przyznawania 
wsparcia objęła również możliwość udzielenia wsparcia, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał 
już wcześniej wsparcie, a wsparcie nie jest już udzielane. Aby uzyskać wsparcie, dotychczasowy 
okres udzielanego wsparcia nie może przekroczyć 35 miesięcy (dotychczas 17 miesięcy), a z ko-
lei łączny okres udzielonej pomocy nie może przekroczyć 36 miesięcy (dotychczas 18 miesięcy) 
(art. 3 ust. 3 znowelizowanej ustawy o wsparciu). 

Jedną z najważniejszych zmian jest niewątpliwie wydłużony okres udzielanego kredytobior-
com wsparcia, z 18 na 36 miesięcy (art. 5 ust. 1 znowelizowanej ustawy o wsparciu), a także 
zwiększona wysokość maksymalnego miesięcznego wsparcia kredytobiorców, z 1500 złotych do 
2000 złotych (art. 5 ust. 2 znowelizowanej ustawy o wsparciu). 
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Nowelizacja wprowadziła również procedurę odwoławczą od decyzji kredytodawcy o odrzu-
ceniu wniosku o przyznanie wsparcia, pożyczki na spłatę zadłużenia bądź promesy. Kredytobiorca 
może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku zwrócić się do Rady 
Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (dalej: Rada Funduszu) z prośbą o dodatkową weryfikację 
(art. 8a ust. 1 znowelizowanej ustawy o wsparciu). W ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia 
wniosku przez kredytobiorcę Rada Funduszu musi rozstrzygnąć w drodze uchwały o przedmio-
cie spełnienia warunków uzyskania konkretnej formy wsparcia (art. 8a ust. 4 znowelizowanej 
ustawy o wsparciu). Jeśli Rada Funduszu uzna, iż kredytobiorca spełnia warunki do uzyskania 
konkretnej formy wsparcia, zostaje on zobowiązany do sporządzenia umowy wsparcia lub umowy 
o udzieleniu pożyczki na spłatę zadłużenia (art. 8a ust. 6 znowelizowanej ustawy o wsparciu). 
Ponadto w przypadku uznania przez Radę Funduszu, iż kredytobiorca spełnia warunki do uzy-
skania pomocy, zobowiązany jest on do pokrycia z własnych środków kwoty, która odpowiada 
kwocie wsparcia za okres od dnia podjęcia przez kredytodawcę o odrzuceniu wniosku do dnia 
podjęcia uchwały przez Radę Funduszu albo kwotę stanowiącą iloczyn kwoty udzielonej pożycz-
ki na spłatę zadłużenia i stawki 8,33% (art. 8a ust. 7 znowelizowanej ustawy o wsparciu). Tym 
samym nowelizacja przydzieliła Radzie Funduszu szersze kompetencje. Procedura odwoławcza 
jest nowym instrumentem ochrony kredytobiorców. Na gruncie poprzedniego brzmienia, ustawa 
o wsparciu nie przewidywała przecież żadnej procedury odwoławczej i weryfikacji decyzji banków 
w zakresie odrzucenia wniosków kredytobiorców. 

Nowelizacja ustawy nie została wprowadzona w całości w brzmieniu, jakie zaproponowano 
przy pierwotnym projekcie ustawy, wnoszonym podczas inicjatywy ustawodawczej przez Kancelarię 
Prezydenta. W prezydenckim projekcie nowelizacji ustawy o wsparciu, który został przedstawiony 
na pierwszym czytaniu w Sejmie (dalej: prezydencki projekt ustawy o wsparciu) zabrakło prze-
de wszystkim przepisu dotyczącego możliwości skorzystania przez kredytobiorców ze wsparcia 
w przypadku przeprowadzania dobrowolnej restrukturyzacji zadłużenia (art. 13a ust. 2 rezyden-
ckiego projektu ustawy o wsparciu). Projekt nowelizacji ustawy przedłożony do debaty w Sejmie 
przewidywał możliwość przekształcenia kredytu hipotecznego denominowanego/indeksowanego 
do waluty obcej i innej niż waluta, w której kredytobiorca uzyskuje dochody, na kredyt w walucie, 
w której kredytobiorca uzyskuje dochód. Wartość różnicy między należnością restrukturyzowaną 
a należnością zrestrukturyzowaną miałby być pokrywana ze środków funduszu restrukturyza-
cyjnego. Projekt przewidywał również wyodrębnienie dwóch subfunduszy z Funduszu Wsparcia 
Kredytobiorców: funduszu wspierającego (wspomagający wszystkich kredytobiorców znajdują-
cych się w trudnej sytuacji finansowej) oraz wspomnianego już funduszu restrukturyzacyjnego 
(zapewniającego finansowanie procesu wsparcia dobrowolnej restrukturyzacji) (art. 14 ust. 2 
prezydenckiego projektu ustawy o wsparciu). Jednakże te propozycje nowelizacji nie znalazły 
aprobaty na forum Sejmu i ostatecznie nie zostały wprowadzone do ustawy. 

Z praktycznego punktu widzenia względem stosowania wszystkich nowych mechanizmów 
ochrony przez pokrzywdzonych kredytobiorców, niezwykle ważne są przepisy przejściowe. Według 
art. 8 znowelizowanej ustawy o wsparciu zmiany zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. 
Warto jednak podkreślić, iż do wniosków o udzielenie wsparcia, złożonych i nierozpatrzonych 
przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy stosować się będzie już zmienione przepisy. 
Z kolei kredytobiorcom, którym udzielono już wsparcia na podstawie poprzednio obowiązujących 
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przepisów, przyznano uprawnienie do złożenia wniosków o zmianę warunków udzielonego już 
wsparcia (art. 5 ust. 2–3 znowelizowanej ustawy o wsparciu). 

Podsumowując, nowelizacja „poprawiła” dotychczas funkcjonujące procedury udzielania 
pomocy kredytobiorcom, poprzez rozszerzenie kryterium udzielania wsparcia, wydłużenie okre-
su, na który udzielane jest wsparcie czy zwiększenie wysokości udzielanego wsparcia. Ponadto 
nowelizacja wprowadziła również zupełnie nowe mechanizmy ochrony, takie jak pożyczka na 
spłatę zadłużenia czy możliwość odwołania się od decyzji kredytodawcy w przedmiocie udziela-
nego wybranego typu wsparcia. Rozszerzono również kryterium kredytobiorców, którzy w ogóle 
o wsparcie mogą się starać. Dyskusyjnym pozostaje czy wsparcie tego rodzaju, które ma charakter 
zwroty, faktycznie może pomóc w spłaceniu zadłużenia przez kredytobiorców, czy jednak poprawi 
ich sytuację finansową tylko chwilowo, a samo zadłużenie wciąż będzie rosło.

V. Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, iż w wielu przypadkach przy udzielaniu kredytów denominowanych/

indeksowanych do waluty obcej naruszono prawa kredytobiorców. Sama konstrukcja kredytów 
denominowanych/indeksowanych do waluty obcej stała się podstawową przyczyną tego, iż w mo-
mencie nadejścia negatywnej koniunktury sytuacja kredytobiorców uległa drastycznej zmianie: 
raty kredytów wzrosły, a istniejące zadłużenie zaczęło się powiększać. Ponieważ funkcjonujące 
instrumenty ochrony konsumentów w tym przypadku nie spełniły swojej funkcji, koniecznym było 
zaproponowanie przez ustawodawcę nowych, konkretnych propozycji w zakresie ochrony kre-
dytobiorców: zarówno tych, którzy już znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, jak i tych, którzy 
mogą do tej grupy dołączyć w przyszłości. 

Analiza ewolucji przepisów prawnych na przykładzie kredytów denominowanych/indekso-
wanych do waluty obcej pokazuje, iż ochrona kredytobiorców – konsumentów jest stopniowo 
rozszerzana i wzmacniana. Każda z kolejno wprowadzonych regulacji miała wady i zalety, każda 
kolejna miała docelowo niwelować bądź zmniejszać wady poprzedniej regulacji, wzmacniając 
tym samym efektywność ochrony. Najbardziej korzystną i odczuwalną dla konsumentów jest 
ostatnia nowelizacja ustawy o wsparciu, która daje największe uprawnienia dla kredytobiorców. 
Jednakże wszystkie regulacje mają za zadanie zniwelować skutki udzielonych już kredytów de-
nominowanych/indeksowanych do waluty obcej. Zasadniejszym byłoby, jak się wydaje, wprowa-
dzanie takich mechanizmów ochrony, które działałyby prewencyjnie i chroniłyby konsumentów 
systemowo, a nie wyłącznie doraźnie. Funkcję prewencyjną mogłyby zatem pełnić wysokie kary 
finansowe narzucane na banki czy choćby osobista odpowiedzialność zarządzających bankami 
za naruszenie przepisów z zakresu ochrony konsumentów. Są to bardzo ogóle i kontrowersyjne 
propozycje, które wymagałyby wnikliwego przeanalizowania. Ponadto w zakresie samej ochrony 
konsumentów godnym uwagi byłoby wprowadzenie usprawnień w dochodzeniu roszczeń przez 
konsumentów w postępowaniach cywilnych, przykładowo poprzez zobowiązanie sądów do ba-
dania aspektu stosowania klauzul abuzywnych w umowach kredytowych na każdym etapie po-
stępowania, niezależnie od podstawy prawnej roszczenia lub obrony procesowej podejmowanej 
przez konsumenta. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat ochrona konsumentów na rynku usług finansowych na 
przykładzie kredytobiorców kredytów denominowanych/indeksowanych do waluty obcej uległa 
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zdecydowanemu rozszerzeniu i wzmocnieniu. Wydaje się więc również, iż tendencja do dalsze-
go wzmacniania ochrony kredytobiorców kredytów denominowanych/indeksowanych ma szan-
sę utrzymać się w polskim procesie legislacyjnym. Uporawszy się z analizą regulacji dotyczącej 
wzmacniania ochrony tych kredytobiorców i zastosowawszy wykładnię na korzyść słabszej strony 
stosunku prawnego, czyli kredytobiorcy, można dojść do wniosku, że w warunkach gospodar-
ki wolnorynkowej nic nie zastąpi rozsądku w zaciąganiu wieloletnich zobowiązań finansowych 
i ostrożności w zawieraniu umów losowych, których skutki odczuwane będą przez stronę umowy 
– konsumenta przez dziesięciolecia. Banki wciąż oferują produkty obarczone ogromnym ryzykiem 
typowym dla spekulacji finansowych osobom ubiegającym się o kredyt, które niekoniecznie mają 
świadomość i wiedzę, na jakie zobowiązania się decydują i jakimi rodzajami ryzyka obarczone 
są te zobowiązania. 
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Celem artykułu jest zbadanie skutków orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
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pliwości w zakresie metodologii obliczania obniżki kosztów kredytu konsumenckiego w przypadku 
przedterminowej spłaty. 
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I. Uwagi wstępne
Od momentu wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim (dalej: ukk)1 wiele wątpliwości 

interpretacyjnych budziła kwestia stosowania art. 49 ust. 1 ukk w zakresie sposobu rozliczania 
kosztów kredytu w przypadku jego przedterminowej spłaty. Wątpliwości dotyczyły zarówno zasad 
dokonywania obniżki kosztów składających się na całkowity koszt kredytu konsumenckiego, jak 
i metodologii tej obniżki. Środowisko kredytodawców swoją praktykę polegającą na wyłączeniu 
części kosztów, rozumianych jako koszty niepozostające w związku z czasem trwania umowy, 
opierało na wykładni literalnej art. 49 ust. 1 ukk. Praktyka ta nie była zresztą przez szereg lat 
kwestionowana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nie wszczynał 
przeciwko kredytodawcom postępowań o stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy kon-
sumentów. Dopiero w 2016 r. nastąpiła zmiana optyki, a Prezes UOKiK wspólnie z Rzecznikiem 
Finansowym (dalej RF) stanęli na stanowisku, że obniżeniu, w przypadku przedterminowej spła-
ty, podlegają wszystkie koszty składające się na całkowity koszt kredytu konsumenckiego, ale 
obniżka ta ma mieć również charakter proporcjonalny w odniesieniu do okresu kredytowania. 
Tym samym nastąpił zwrot w podejściu organów administracji publicznej do tego problemu, któ-
re dodatkowo znalazło potwierdzenie w orzeczeniu wydanym w dniu 11 września 2019 r. przez 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej2.

Celem niniejszego opracowania jest analiza skutków przedterminowej spłaty kredytu kon-
sumenckiego w postaci redukcji całkowitego kosztu kredytu stosownie do okresu, o który został 
skrócony czas trwania umowy (okres kredytowania), w związku ze skorzystaniem przez konsu-
menta z przysługującego mu uprawnienia do przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego, 
w szczególności w kontekście wydanego przez TSUE orzeczenia w sprawie C-383/18.

II. Skutki spłaty kredytu konsumenckiego przed terminem  
w świetle ustawy o kredycie konsumenckim,  

dyrektywy, doktryny i orzecznictwa
Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje w art. 49 ust. 1 prawo konsumenta do uzyskania 

obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku dokonania spłaty tego kredytu przed terminem 
określonym w umowie: „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umo-
wie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono 
czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”. Przepis ten stanowi 
implementację rozwiązań przewidzianych w art. 16 ust. 1 dyrektywy o kredycie konsumenckim3, 
zgodnie z którymi: „konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje 
zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzy-
skania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na 
pozostały okres obowiązywania umowy”.

1 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. DzU 2019, poz. 1083).
2 Wyr. TSUE z dnia 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18, Lexitor sp. z o.o. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A. Pozyskano z: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217625&page 
Index=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5232295 (18.10.2019).
3 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 133, 22.5.2008, s. 66–92; dyrektywa. 
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Sposób, w jaki do polskiego porządku prawnego transponowano art. 16 ust. 1 dyrektywy, bu-
dził przez szereg lat wiele wątpliwości interpretacyjnych, a wręcz można twierdzić, że spowodował 
swoisty chaos interpretacyjny. Polski ustawodawca doprowadził bowiem do modyfikacji brzmienia 
przywołanego przepisu w odniesieniu do zarówno polskiej, jak i angielskiej wersji językowej dy-
rektywy4. Nie oceniając czy modyfikacja ta była zamierzona, czy też stanowiła pewną wypadkową 
procesu legislacyjnego, należy zauważyć, że wykładnia językowa art. 49 ust. 1 ukk prowadzi do 
wniosku, że polski ustawodawca dokonał podziału kosztów wchodzących w skład całkowitego 
kosztu kredytu na dwie kategorie – tych kosztów, które zależą od okresu kredytowania i tych, 
które od niego nie są zależne. Potwierdza to E. Rutkowska-Tomaszewska: „literalna wykładnia 
art. 49 ust. 1 u.k.k. może prowadzić do wniosku, że przepis ten na potrzeby proporcjonalnej re-
dukcji kosztów kredytu konsumenckiego wprowadza podział kosztów stanowiących części skła-
dowe całkowitego kosztu kredytu na dwie kategorie: koszty związane z okresem kredytowania 
i tym samym podlegające tej zasadzie i koszty niezwiązane z okresem kredytowania pobierane 
zazwyczaj jednorazowo, mające rekompensować poniesione przez kredytodawcę koszty przy-
gotowania umowy i z niej wyłączone. Przepis ten został sformułowany w taki sposób, że można 
mieć trudności z jednoznacznym zrozumieniem jego sensu i rzeczywistego zamysłu ustawodawcy” 
(Rutkowska-Tomaszewska, 2016, s. 171). Przez wiele lat od momentu wejścia w życie ustawy 
o kredycie konsumenckim kredytodawcy udzielający kredytów konsumenckich, a zatem banki, 
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz instytucje pożyczkowe, wykształciły praktykę 
rynkową opartą na literalnej wykładni art. 49 ust. 1 ukk, zgodnie z którą dokonywali wyodrębnie-
nia dwóch kategorii kosztów wchodzących w skład całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego 
– tych, których wysokość jest uzależniona od okresu kredytowania i które podlegają obniżeniu 
w przypadku dokonania przez konsumenta przedterminowej spłaty kredytu, oraz tych, których 
wysokość nie jest uzależniona od okresu kredytowania i które nie podlegają obniżeniu w przy-
padku przedterminowej spłaty kredytu przez konsumenta. Praktykę przyjętą przez środowisko 
kredytodawców zdawały się przez długi czas potwierdzać orzecznictwo, jak też Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. W poradniku dla konsumentów dotyczącym opłat pobieranych przez 
kredytodawców pozabankowych UOKiK podkreślał, że: „w wypadku wcześniejszej spłaty kredytu 
konsumentowi przysługuje zwrot niektórych poniesionych kosztów” (UOKiK, 2013, s. 21). Z dalszej 
lektury opracowania należy wnioskować, że Urząd nieprzypadkowo posłużył się pojęciem „nie-
których” w odniesieniu do kosztów podlegających obniżeniu. Wskazano bowiem, że: „konsument 
nie musi spłacać odsetek za okres po całkowitej spłacie kredytu. Nie powinny być naliczane także 
inne opłaty, których wysokość uzależniona jest od okresu trwania kredytu”. Tym samym Urząd 
stanął na stanowisku, że koszty wchodzące w skład całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego 
należałoby, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 49 ust. 1 ukk, zaliczyć do dwóch kategorii – uza-
leżnionych od czasu trwania umowy o kredyt i niezwiązanych z tym okresem. 

Również część przedstawicieli doktryny skłaniała się ku stanowisku, że art. 49 ust. 1 ukk należy 
interpretować literalnie, a zatem obniżeniu podlegać powinny tylko te koszty, które są związane 

4 Art. 16 ust. 1 dyrektywy w wersji angielskiej: The consumer shall be entitled at any time to discharge fully or partially his obligations under a credit 
agreement. In such cases, he shall be entitled to a reduction in the total cost of the credit, such reduction consisting of the interest and the costs for the 
remaining duration of the contract oraz w wersji polskiej: “Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania 
wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki 
i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy”.
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z okresem kredytowania. Przykładowo w komentarzu do ustawy o kredycie konsumenckim stwier-
dzono: „zgodnie z art. 49 KredKonsU obowiązek obniżenia całkowitego kosztu kredytu odnosi 
się wyłącznie do kosztów rozłożonych w czasie. O tym, czy dany koszt jest rozłożony w czasie, 
nie decyduje termin jego wymagalności ani też fakt kiedy konsument go faktycznie poniósł, ale 
okres, do którego odnosi się ten koszt. A zatem koszty pobierane za jednorazowe czynności lub 
usługi (np. opłata przygotowawcza pokrywająca koszty udzielenia kredytu, prowizja pośrednika za 
zawarcie umowy kredytowej) nie będą ulegały obniżeniu w razie spłaty kredytu przed terminem. 
Natomiast koszty „rozciągnięte” w czasie (np. odsetki, koszty zabezpieczenia lub ubezpieczenia 
kredytu, opłata za prowadzenie rachunku bankowego założonego do obsługi kredytu) będą pod-
legały obniżeniu według kryterium czasowego, to jest biorąc pod uwagę okres, o który skrócono 
czas obowiązywania umowy” (Kopeć, 2012). W innym komentarzu autor podnosi: „wydaje się 
jednak, że zgodnie z literalnym brzemieniem art. 49 ust. 1, całkowity koszt kredytu powinien ule-
gać obniżeniu wyłącznie o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania 
umowy. Oznacza to, że koszty niedotyczące tego okresu nie będą pomniejszały – w przypadku 
przedterminowej spłaty – całkowitego kosztu kredytu. W konsekwencji jednorazowe koszty, któ-
rych wysokość jest niezależna od terminu spłaty kredytu (a w konsekwencji nie dotyczą okresu, 
o który został skrócony czas kredytowania), nie powinny podlegać proporcjonalnemu obniżeniu 
w przypadku przedterminowej spłaty kredytu” (Stanisławska, 2018). Z. Ofiarski z kolei wskazuje 
wprawdzie, że przy przedterminowej spłacie obniżeniu ulega całkowity koszt kredytu, podnosi 
jednak zarazem wątpliwości co do tego, w jaki sposób rozumieć obniżenie poszczególnych ka-
tegorii kosztów składających się na całkowity koszt kredytu: „katalog kosztów składających się 
na całkowity koszt kredytu, sformułowany w art. 5 pkt 6 tej ustawy, ma charakter otwarty, o czym 
decyduje użyty w treści tego przepisu zwrot „w szczególności”. Może to w praktyce być źródłem 
różnych wątpliwości, czy inne koszty, których nie wymieniono w tym przepisie, mogą być również 
zakwalifikowane do „całkowitego kosztu kredytu”, a w konsekwencji, czy również podlegałyby 
proporcjonalnej redukcji w warunkach określonych w art. 49 komentowanej ustawy. Wątpliwości 
dotyczą nawet tych kategorii kosztów, które zostały wprost wymienione w ustawowym katalogu 
„całkowitych kosztów kredytu”. Stwierdzono, że prowizje nie podlegają rekalkulacji w przypadku 
wcześniejszej (częściowej) spłaty kredytu, z wyjątkiem prowizji pobieranych tytułem wynagrodzenia 
za korzystanie ze środków pieniężnych kredytodawcy w czasie lub za inne czynności, które miały 
być realizowane przez kredytodawcę w okresie, o który skrócono okres kredytowania” (Ofiarski, 
2014, s. 365–367). T. Czech w komentarzu do ukk stwierdza natomiast: „w przepisie tym chodzi 
o wszelkie świadczenia wchodzące w skład całkowitego kosztu kredytu, np. odsetki, prowizje, 
opłaty, koszty usług dodatkowych (zob. art. 5 pkt 6). Komentowany przepis odnosi się jedynie do 
tych świadczeń kredytobiorcy, których wysokość lub powstanie zależy od okresu kredytowania, 
czyli okresu, na jaki udzielono kredytobiorcy kredytu (…). Powyższy wniosek znajduje oparcie 
w wykładni językowej (sformułowanie w art. 49 ust. 1 u.k.k.: „koszty, które dotyczą okresu, o któ-
ry skrócono czas obowiązywania umowy”) oraz prounijnej (sformułowanie w art. 16 ust. 1 zd. 2 
dyrektywy 2008/48: „odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy”). 
Przemawia za nim również wykładnia funkcjonalna – kredytodawca nie powinien odnosić korzyści 
co do tej części okresu kredytowania, która została skrócona w wyniku przedterminowej spłaty 
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kredytu (teza 1). Dlatego redukcja kosztów określona w art. 49 ust. 1 powinna dotyczyć należności 
naliczanych okresowo” (Czech, 2017, s. 529–535).

W dniu 16 maja 2016 r. Rzecznik Finansowy oraz Prezes UOKiK ogłosili wspólne stanowisko, 
w którym przedstawili sposób interpretacji art. 49 ust. 1 ukk: „art. 49 ust. 1 ustawy należy rozumieć 
w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniże-
nie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie 
od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tymże wyjątkiem, 
iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty 
kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie”5. Tym samym obydwa organy przyjęły 
interpretację odmienną od tej, która przez wiele lat ugruntowała się w praktyce rynkowej i która 
przez UOKiK nie była początkowo kwestionowana. 

Wspólne stanowisko Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKiK nie doprowadziło do 
zmiany praktyki przyjętej przez kredytodawców konsumenckich. W odpowiedzi na powyższe sta-
nowisko Związek Banków Polskich oświadczył, że „brzmienie ww. przepisu wyraźnie wskazuje, 
że w sytuacji przedterminowej spłaty kredytu, obniżenie jego całkowitego kosztu może nastąpić 
jedynie o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono okres obowiązywania umowy. Oznacza 
to, że przedmiotowa redukcja powinna obejmować koszty, które spełniają dwie przesłanki łącz-
nie: stanowią element całkowitego kosztu kredytu oraz dotyczą okresu, o który skrócono okres 
obowiązywania umowy”6.

Rozbieżności interpretacyjne, pomimo wydania wspólnego stanowiska RF i UOKiK, utrzymywały 
się również w orzecznictwie. Część sędziów przyjęła argumentację prezentowaną w stanowisku RF 
i UOKiK, uznając, że obniżeniu ulegać powinny wszystkie koszty wchodzące w skład całkowitego 
kosztu kredytu, w proporcji do okresu, o który skrócono okres obowiązywania umowy7. Część sę-
dziów stała jednak na stanowisku, że przepis ar. 49 ust. 1 ukk należy interpretować literalnie, a co 
za tym idzie różnicować koszty na uzależnione od okresu kredytowania i te od niego niezależne8. 
Rozbieżności w orzecznictwie doprowadziły do skierowania przez Sąd Rejonowy Lublin–Wschód 
z siedzibą w Świdniku pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: 
„czy wykładni przepisu zawartego w art. 16 ust. 1 w zw. z art. 3 lit. g) dyrektywy Nr 2008/48 należy 
dokonywać w ten sposób, że konsument, w przypadku dokonania wcześniejszej spłaty swoich 
zobowiązań wynikających z umowy o kredyt, uprawniony jest do uzyskania obniżki całkowitego 
kosztu kredytu, w tym również o koszty, których wysokość nie jest zależna od długości trwania 
tej umowy o kredyt?”9. Sąd odsyłający stanął na stanowisku, że obniżeniu powinny podlegać 
wszystkie koszty wchodzące w skład całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego, również te 
koszty, których wysokość nie jest uzależniona od okresu trwania umowy.

5 Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie kon-
sumenckim z dnia 16 maja 2016 r. Pozyskano z: https://rf.gov.pl/pdf/Stanowisko_UOKiK_RzF_1605016.pdf (17.10.2019).
6 Pismo Prezesa Związku Banków Polskich do Rzecznika Finansowego z dnia 2 czerwca 2016 r. Pozyskano z: https://zbp.pl/public/repozytorium/
dla_bankow/newsletter/2016_czerwiec/Zacznik_2.pdf (17.10.2019).
7 Por. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny, sygn. Akt X C 854/18, Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy, 
sygn. Akt III Ca 10/17.
8 Por. wyr. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie - I Wydział Cywilny z dnia 16 listopada 2017 r., I C 2191/17. Pozyskano z: http://orze-
czenia.ms.gov.pl/content/$N/154505250000503_I_C_002191_2017_Uz_2017-11-16_001 (18.10.2019).
9 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Polska) 
w dniu 11 czerwca 2018 r. – Lexitor Sp. z o.o. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, 
Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Sprawa C-383/18). Pozyskano z: http://curia.europa.eu/
juris/document/document.jsf?text=&docid=215407&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5232295 (18.10.2019).
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W wyroku wydanym w dniu 11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
uznał, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej 
spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta. Co istotne, 
w uzasadnieniu Trybunał stwierdził, że na ustalenie dokładnego zakresu przewidywanej obniżki 
całkowitego kosztu kredytu nie pozwala analiza porównawcza różnych wersji językowych art. 16 
ust. 1 dyrektywy 2008/48. „Z jednej bowiem strony wersje tego przepisu w językach niderlandz-
kim, polskim i rumuńskim sugerują obniżenie kosztów związanych z pozostałym okresem obo-
wiązywania umowy (een verlaging van de totale kredietkosten, bestaande uit de interesten en de 
kosten gedurende de resterende duur van de overeenkomst, „obniżki całkowitego kosztu kredytu, 
na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy” 
i o reducere a costului total al creditului, care constă în dobânda și în costurile aferente duratei 
restante a contractului). Z drugiej strony wersje językowe niemiecka i angielska wspomnianego 
przepisu cechują się pewną niejednoznacznością i pozwalają na przypuszczenie, że koszty zwią-
zane z tym okresem stanowią wskazówkę dotyczącą obliczenia obniżki (das Recht auf Ermäßigung 
der Gesamtkosten des Kredits, die sich nach den Zinsen und den Kosten für die verbleibende 
Laufzeit des Vertrags richtet i reduction consisting of the interest and the costs for the remaining 
duration of the contract). Włoska wersja językowa tego przepisu, podobnie jak wersja francuska, 
powołuje się na odsetki i koszty należne (dus i dovuti) za pozostały okres obowiązywania umowy. 
Wreszcie hiszpańska wersja językowa art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48 wymaga obniżki obejmu-
jącej koszty odpowiadające pozostałemu okresowi obowiązywania umowy (una reducción del 
coste total del crédito, que comprende los intereses y costes correspondientes a la duración del 
contrato que quede por transcurrir).” Tym samym, nie mogąc dokonać wykładni literalnej przepisu, 
TSUE sięgnął po wykładnię celowościową. W ocenie Trybunału celem dyrektywy 2008/48/WE jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony interesów konsumentów. Ochrona ta mogłaby natomiast 
zostać osłabiona, gdyby przyjąć, że niektóre kategorie kosztów składających się na całkowity 
koszt kredytu konsumenckiego nie podlegają obniżeniu w przypadku jego przedterminowej spłaty.

III. Konsekwencje orzeczenia TSUE  
dla rynku kredytów konsumenckich

Należy zastanowić się, jakie konsekwencje dla rynku kredytu konsumenckiego niesie orze-
czenie TSUE w sprawie C-383/18. Wydaje się, że potencjalne konsekwencje należałoby rozważać 
w trzech aspektach:
1) niezgodności art. 49 ust. 1 ukk z brzmieniem art. 16 ust. 1 dyrektywy; 
2) praktycznych konsekwencji potencjalnej niezgodności z punktu widzenia dokonywania zwrotu 

kosztów kredytów spłaconych przedterminowo przed datą ogłoszenia orzeczenia TSUE oraz
3) metodologii rozliczania kosztów przy przedterminowej spłacie. 

1. Niezgodność art. 49 ust. 1 ukk z brzmieniem art. 16 ust. 1 dyrektywy

Rozstrzygnięcie podjęte przez Trybunał jest zbieżne z argumentacją przedstawioną we 
wspólnym stanowisku Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK, iż w przypadku przedtermino-
wej spłaty kredytu konsumenckiego obniżeniu powinny podlegać wszystkie koszty, które składają 
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się na całkowity koszt kredytu. Nie można jednak nie dostrzec, że powyższe rozstrzygnięcie stoi 
w sprzeczności z literalnym brzmieniem art. 49 ust. 1 ukk, które wprost wiąże koszty podlegające 
obniżeniu z okresem trwania umowy o kredyt. W świetle orzeczenia TSUE warto się zastanowić 
czy istnieją uzasadnione podstawy do twierdzenia, że art. 16 ust. 1 dyrektywy nie został w sposób 
właściwy transponowany do polskiego porządku prawnego. Jak wskazano powyżej, i co zosta-
ło wyraźnie podkreślone przez Trybunał, nie w pełni precyzyjne wyrażenie intencji prawodawcy 
unijnego w treści art. 16 ust. 1 dyrektywy oraz zróżnicowane jego brzmienie w poszczególnych 
wersjach językowych, dopuszczają zróżnicowane możliwości interpretacji tego przepisu. Zostało 
to potwierdzone w opinii Rzecznika Generalnego, który stwierdził, że nie można mówić o w pełni 
zadowalającej interpretacji. Przed wydaniem orzeczenia przez TSUE przedsiębiorcy działający 
w Polsce opierali swoją praktykę na wykładni językowej art. 49 ust. 1 ukk, która zgodnie z utrwa-
lonym orzecznictwem ma pierwszeństwo przed innymi zasadami wykładni10. Wykładnia językowa 
powyższego przepisu prowadzi natomiast do wniosku, że polski ustawodawca prawidłowo i logicznie 
odwołał się do definicji „całkowitego kosztu kredytu”, zapewniając tym samym jednolitość brzmienia 
całego aktu prawnego oraz zachowując spójność z odpowiednim przepisem dyrektywy. Odwołanie 
to jednak nie oznacza, aby automatycznym zamiarem ustawodawcy w przypadku wcześniejszej 
spłaty kredytu było obniżenie wszystkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść 
w związku z umową o kredyt. Świadczy o tym wprost sama treść art. 49 ukk, w którym mowa 
o obniżeniu całkowitego kosztu kredytu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas 
obowiązywania umowy. Ustawodawca niewątpliwie spośród ,,wszystkich” kosztów składających się 
na całkowity koszt kredytu wyodrębnił ,,te”, które przypadałyby na okres, w którym umowa trwałaby, 
gdyby nie doszło do wcześniejszej spłaty kredytu. W ocenie autorki trudnym do wytłumaczenia 
byłby fakt, że racjonalny ustawodawca w jednym przepisie danej ustawy wprost wskazuje kate-
gorie kosztów podlegających zwrotowi, w innym zaś tego nie czyni11. Można zakładać, że gdyby 
intencją polskiego ustawodawcy było proporcjonalne obniżenie wszystkich kosztów składających 
się na całkowity koszt kredytu, wówczas art. 49 ust. 1 ukk przyjąłby brzmienie: „W przypadku spłaty 
całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu 
proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy”. Rozważania powyższe 
wydają się tym istotniejsze, że również w porządkach prawnych niektórych państw członkowskich 
Unii Europejskiej przyjęto podejście, zgodnie z którym obniżce podlegają wyłącznie koszty zależne 
od okresu kredytowania12. Niemniej w kontekście wyroku TSUE należy zauważyć, że wykładnia 
10  Por. Uchwała siedmiu sędziów SN - III CZP 94/06 z dnia 1 marca 2007 r. Pozyskano z: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia1/iii%20
czp%2094-06.pdf (28.10.2019) – SN stwierdził m.in., że „Wykładnia celowościowa i systemowa nie powinny negować jednoznacznego wyniku poprawnie 
dokonanej wykładni językowej i prowadzić do niedopuszczalnego wykreowania mocą orzeczenia sądowego pożądanej, ale niewyrażonej w przepisie 
normy prawnej. (…) Zasada pierwszeństwa wykładni językowej, choć nie ustala absolutnego porządku preferencji, to jednak dopuszcza odstępstwa od 
wyniku jej zastosowania tylko wówczas, gdy wynik ten prowadzi albo do absurdu, albo do rażąco niesprawiedliwych lub irracjonalnych konsekwencji. 
Nie zawsze więc zachodzi konieczność posłużenia się kolejno wszystkimi rodzajami wykładni; nie ma w szczególności potrzeby sięgania po dyrektywy 
celowościowe wówczas, gdy już po zastosowaniu dyrektyw językowych albo językowych i systemowych uda się uzyskać właściwy wynik wykładni”.
11  Por. art. 54 ust. 1 i 4 ukk, w którym jednoznacznie stwierdzono, że konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt 
konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu, zaś w przypadku odstąpienia od umowy, o którym 
mowa w art. 53, kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów admi-
nistracji publicznej. Por. również art. 45 ust. 1 ukk , zgodnie z którym w przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 
10, 11, 14–17, art. 31–33, art. 33a i art. 36a–36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych 
kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.
12  W Austrii § 16 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim z 2010 r. brzmi: (…) „Konsument ma prawo do uzyskania obniżki odsetek zgodnie z kwotą 
pozostającą do spłaty oraz, kiedy ma to zastosowanie, zgodnie z pozostałym okresem obowiązywania umowy; koszty uzależnione od okresu obowią-
zywania umowy obniżane są proporcjonalnie” (tłumaczenie własne autorki). Z kolei w § 501 niemieckiego kodeksu cywilnego wprowadzono nastę-
pującą regulację: „O ile kredytobiorca spełni swoje zobowiązanie przed terminem (…) obniżane są odsetki i inne opłaty zależne od okresu trwania 
kredytu, które, jeżeli zastosowana jest kalkulacja stopniowa, dotyczą okresu po dacie spłaty lub wykonania.” (tłumaczenie własne autorki). W Hiszpanii 
art. 30.1 ustawy 16/2011 stanowi: „Konsument może z wyprzedzeniem, w dowolnym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające 
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art. 49 ust. 1 ukk zgodna z tym wyrokiem jest możliwa, co zostało odzwierciedlone zarówno we 
wspólnym stanowisku RF i UOKiK, jak i w orzeczeniach części sądów i w doktrynie. Tym samym 
nie sposób przesądzić o wadliwej transpozycji art. 16 ust. 1 dyrektywy do polskiego porządku 
prawnego. Wydaje się jednak, że w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości powstających 
na tle interpretacji tego przepisu, polski ustawodawca powinien rozważyć dokonanie noweliza-
cji art. 49 ust. 1 ukk w taki sposób, aby doprowadzić brzmienie przepisu zgodnie z wnioskami 
płynącymi z orzeczenia TSUE. Jak bowiem podkreśla E. Rutkowska-Tomaszewska „Na tle tych 
narastających wątpliwości nasuwa się także uwaga ogólna, że przedsiębiorcy, zwłaszcza wobec 
przepisów konsumenckich ograniczających w istocie ich swobodę w kształtowaniu treści tychże 
umów, w tym umów o kredyt konsumencki, powinni działać w sytuacji jasnego, przejrzystego i tym 
samym dobrego otoczenia regulacyjnego, w którym konsekwentnie to prawo konsumenckie bę-
dzie stosowane i egzekwowane. Pojawiające się wątpliwości interpretacyjne, związane także ze 
zmianami stanowisk organów i instytucji stosujących prawo konsumenckie i stojących na straży 
jego przestrzegania (oficjalnych czy nieoficjalnych), nie sprzyjają jakże istotnej pewności prawa 
i zaufaniu do organów i instytucji je stosujących” (Rutkowska-Tomaszewska, 2016, s. 170–171). 
Nie bez znaczenia pozostaje, że rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości wydane w ramach 
procedury prejudycjalnej wiąże sąd krajowy, który zwrócił się do Trybunału z pytaniem prejudy-
cjalnym. Orzeczeniem tym związane są również sądy wyższych instancji, które rozpatrują daną 
sprawę na skutek wniesienia środków odwoławczych. Jak podkreśla się piśmiennictwie „wysoce 
problematyczne pozostaje tu jednak to, czy orzeczenia wstępne winny być wiążące również przy 
rozstrzyganiu innych spraw, w jakich już się toczą bądź dopiero będą się toczyć postępowania 
przed sądami krajowymi (innymi krajowymi organami stosującymi prawo). (…) U przedstawicieli 
doktryny można spotkać skrajnie odmienne opinie na poruszony powyżej temat. Jedni traktują bo-
wiem orzeczenia wstępne jako pozbawione jakiejkolwiek mocy powszechnie wiążącej. Inni z kolei 
twierdzą, że orzeczenia te są jak najbardziej w sposób prawny dla sędziów krajowych wiążące 
i to ze wszystkich Państw Członkowskich. Jeszcze zaś inni wskazują na zasadność obrania tu 
jakiegoś pośredniego rozwiązania, czyniąc przy tym jeszcze czasem różnorakie dystynkcje. Wśród 
tych ostatnich godna uwagi jest przede wszystkim propozycja, by moc prawną orzeczeń wstęp-
nych różnicować w zależności od tego, co było przedmiotem zapytania. Jeżeli mianowicie pytanie 
prejudycjalne dotyczyło stwierdzenia (nie)ważności jakiegoś aktu unijnego prawa pochodnego, 
to – zgodnie z tą propozycją – wydane w odpowiedzi na nie orzeczenie wstępne należy uważać 
za powszechnie wiążące. Jeśli natomiast tym, o co pytano, była kwestia interpretacji (wykładni) 
prawa unijnego, to zawierające wynik takiej interpretacji (wykładni) orzeczenie wstępne ma być 
już pozbawione mocy powszechnie wiążącej” (Koszowski, 2012, s. 35–55). Taka interpretacja 
nie jest jednak przekonująca, biorąc pod uwagę podstawową kompetencję Trybunału w zakresie 
odesłań prejudycjalnych, jaką jest zapewnienie jednolitej wykładni prawa unijnego. Wszystkie 
sądy winny zatem dokonywać wykładni przepisów prawa krajowego zgodnie z treścią przepisów 
unijnych ustaloną przez Trybunał Sprawiedliwości13.

z umowy o kredyt. W takim przypadku jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty, nawet 
jeśli zostały już zapłacone, odnoszące się do pozostałego okresu obowiązywania umowy” (tłumaczenie własne autorki).
13  Por. wyr. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 stycznia 2018 r. I SA/Bk 1114/17. Pozyskano z: https://sip.lex.pl/orze-
czenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-bk-1114-17-postanowienie-wojewodzkiego-sadu-522488979 (28.10.2019) – „Wydane w tym trybie 
orzeczenia TSUE wiążą formalnie i materialnie w sprawie, w której sąd zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym, a ponadto dokonana w tym trybie przez 
TSUE wykładnia prawa unijnego wiąże także inne sądy oraz organy państw członkowskich orzekające w analogicznych stanach faktycznych i prawnych”.
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Nie można jednak wykluczyć, że w praktyce rynkowej pojawią się rozbieżności na tle sto-
sowania art. 49 ust. 1 ukk w związku z art. 16 ust. 1 dyrektywy oraz jego wykładnią wynikającą 
z wyroku Trybunału. Świadczyć o tym może korespondencja skierowana przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich do Prezesa ZBP, w której Rzecznik podnosi, iż w odpowiedziach na reklamacje 
klientów część banków odmawia rozliczenia kosztów kredytu konsumenckiego spłaconego przed 
terminem, wskazując, że Trybunał dokonał wykładni przepisu dyrektywy, nie zaś przepisu prawa 
krajowego, a nadto orzeczenie Trybunału wiąże wyłącznie w sprawie, w której zostało wydane. 

Mając na względzie wcześniejsze rozważania, z powyższą argumentacją nie sposób się 
zgodzić, niemniej optymalnym z punktu widzenia pewności i jednoznacznego podejścia interpre-
tacyjnego byłoby dokonanie nowelizacji ukk w celu usunięcia powstałych wątpliwości.

2. Praktyczne konsekwencje orzeczenia TSUE 

W kontekście problematyki poruszonej w poprzednim punkcie niezwykle istotne pozostaje 
ukształtowanie podejścia organów administracji publicznej, w szczególności Prezesa UOKiK oraz 
Rzecznika Finansowego w zakresie daty, którą powinni przyjąć kredytodawcy w celu zaimplemen-
towania skutków orzeczenia TSUE. Trybunał dokonał wykładni przepisów art. 16 ust. 1 dyrektywy, 
a zatem należy uznać, że od dnia upływu terminu na dokonanie transpozycji przepisów dyrektywy, 
tj. od dnia 11 czerwca 2010 r., kredytodawcy byli zobowiązani do dokonywania obniżki wszystkich 
kosztów wchodzących w skład całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego, w przypadku jego 
przedterminowej spłaty. Orzeczenie wydane w trybie pytania prejudycjalnego, co do zasady wy-
wołuje bowiem skutek ex tunc. W szczególnych przypadkach Trybunał może ograniczyć w czasie 
skutki wydanych przez siebie orzeczeń. Taka ewentualność jest możliwa w przypadku, gdyby 
orzeczenie ze skutkiem ex tunc spowodowało poważne skutki finansowe lub inne niekorzystne 
skutki dla podmiotów, które stosują prawo unijne w dobrej wierze (zob. Dąbrowska-Kłosińska, 
2010, s. 13). W przedmiotowej sprawie takie ograniczenie nie zostało przez Trybunał orzeczone, 
należałoby zatem przyjąć, że wykładnia rozciąga się na cały okres obowiązywania przepisu dy-
rektywy. Nie sposób jednak abstrahować od rozbieżności w sposobie interpretacji art. 16 ust. 1 
dyrektywy w porządkach prawnych poszczególnych państw członkowskich, wynikających ze zróż-
nicowania wersji językowych dyrektywy, a także od dotychczasowej praktyki orzeczniczej i działań 
organów administracji publicznej. Fakt istnienia w tym zakresie wątpliwości pośrednio potwierdza 
podejście zaprezentowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 
w trzech decyzjach14 wydanych już po ogłoszeniu przez TSUE wyroku w sprawie C-383/18 zo-
bowiązał kredytodawców do dokonania – w ramach przysporzenia konsumenckiego15 – zwrotu 
części kosztów kredytu konsumenckiego (tj. opłaty administracyjnej, przygotowawczej, prowizji), 
proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy pożyczki w związku 
z jej wcześniejszą spłatą, tym konsumentom, którzy w okresie od dnia 16 maja 2016 r. do dnia 
uprawomocnienia się decyzji spłacili pożyczki w terminie wcześniejszym niż przewidziany w umo-
wie i złożą reklamację. Prezes UOKiK uznał zatem, że brak obniżania wszystkich kosztów kre-
dytu konsumenckiego w przypadku jego przedterminowej spłaty stanowi praktykę naruszającą 

14 Dec. DOZIK-4/2019 w sprawie Aasa Polska S.A.; dec. RGD-4/2019 w sprawie Złotówka BIS sp. z o.o., Złotówka DUO sp. z o.o. i Złotówka THREE 
sp. z o.o.; dec. NR RŁO 5/2019 w sprawie iCredit sp. z o.o. Pozyskano z: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf (18.10.2019).
15 Pojęcie „przysporzenia konsumenckiego” stosowane jest w decyzjach zobowiązujących wydawanych przez Prezesa UOKiK i oznacza wartość, jaką 
konsument „oszczędza” lub „otrzymuje” wskutek istnienia decyzji zobowiązującej Prezesa UOKiK (por. Wroński, 2016, s. 146).
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zbiorowe interesy konsumentów, przy czym konsekwencje stosowania tej praktyki materializują 
się dopiero od dnia 16 maja 2016 r., tj. od dnia opublikowania wspólnego stanowiska Prezesa 
UOKiK i Rzecznika Finansowego. Pośrednio można z cytowanej decyzji Prezesa UOKiK wywo-
dzić, że przyjęcie jako granicznej daty 16 maja 2016 r. stanowi niejako przyznanie się Urzędu do 
tego, że jego wcześniejsze stanowisko, nawet jeśli nie zostało wyrażone formalnie, było zbieżne 
z praktyką przyjętą przez wszystkich kredytodawców kredytów konsumenckich. Niezależnie od 
przyczyn, dla których Prezes UOKiK zdecydował o dokonaniu wyboru daty 16 maja 2016 r. jako 
materializującej odpowiedzialność po stronie kredytodawców, podejście to wydaje się nie znajdo-
wać prawnego uzasadnienia. Wspólne stanowisko Prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego nie 
stanowi bowiem wiążącej wykładni prawa, tym samym nie wywołuje skutków prawnych w postaci 
przyznawania stronom praw ani nakładania na nie obowiązków, które nie wynikają z przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego. Prezes UOKiK, nakazując usunięcie skutków nieuczciwej 
praktyki rynkowej od dnia 16 maja 2016 r., przyjął założenie, iż od tej daty wykładnia art. 49 ust. 
1 ukk nie budziła wątpliwości. Trzeba jednak mieć na uwadze, że stan prawny nie uległ zmianie 
od dnia wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim do dnia 16 maja 2016 r., tym samym 
skoro Rzecznik Finansowy i UOKiK w 2016 r. dokonali prokonsumenckiej wykładni art. 49 ust. 1 
ukk, która jest zbieżna z wykładnią art. 16 ust. 1 dyrektywy dokonaną przez TSUE, należałoby 
uznać, że taka wykładnia była możliwa również przed tą datą. P. Dąbrowska-Kłosińska zauważa, 
że wszelkie działania legislacyjne państw członkowskich regulujące skutki czasowe orzeczeń 
TSUE są niedopuszczalne i niezgodne z prawem unijnym (Dąbrowska-Kłosińska, 2010). Wydaje 
się zatem, że jakkolwiek podejście prezentowane przez Prezesa UOKiK może być z aprobatą 
odbierane przez przedstawicieli rynku kredytów konsumenckich jako łagodzące ekonomiczne 
skutki wyroku TSUE, może jednak budzić wątpliwości w aspekcie zgodności z prawem unijnym, 
a w konsekwencji stanowić podstawę do skierowania kolejnego zapytania prejudycjalnego przez 
któryś z sądów.

Odrębnym zagadnieniem pozostaje kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu 
Państwa za brak implementacji dyrektywy w terminie – przepisy implementujące weszły bowiem 
w życie dopiero z dniem 18 grudnia 2011 r. – oraz za ewentualne wadliwe stosowanie prawa 
europejskiego. Zagadnienie to nie będzie jednak podlegać analizie w niniejszym opracowaniu, 
gdyż ze względu na swoją obszerność samo w sobie mogłoby stanowić przedmiot odrębnego 
opracowania.16. 

3. Metodologia rozliczania kosztów w przypadku przedterminowej spłaty kredytu

Rzecznik Finansowy i Prezes UOKiK stanęli na stanowisku, że obniżka kosztów powinna mieć 
charakter proporcjonalny w tym sensie, że odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu 
do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie17. W komunikacie UOKiK, który pojawił się na 
stronie internetowej Urzędu po wydaniu orzeczenia przez TSUE czytamy: „Gdy wcześniej spłacimy 
pożyczkę, bank musi nam oddać wszystkie jej koszty proporcjonalnie obniżone – orzekł Trybunał 
Sprawiedliwości UE. (…) Zwrot ten powinien być proporcjonalny, tzn. powinien obejmować okres 

16 Zob. pkt 51 wyr. TSUE w sprawach połączonych C-46/93 i C-48/93. Pozyskano z: https://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0046- 
1993-200406772-05_00.html (28.10.2019).
17 Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie kon-
sumenckim z dnia 16 maja 2016 r., op. cit.
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od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie”18. Analizując 
treść orzeczenia TSUE, nie sposób jednak doszukać się stwierdzenia przez Trybunał, że obniżka 
kosztów kredytu konsumenckiego w przypadku jego przedterminowej spłaty powinna być doko-
nywana wyłącznie w proporcji do okresu kredytowania. Co więcej, Rzecznik Generalny TSUE 
w swojej opinii w sprawie C-383/18 wprost stwierdził, że „w odniesieniu do ustalenia, w jakiej części 
te odsetki i koszty mogą zostać zmniejszone, żadna z tych zasad nie wymaga, jak zapytuje sąd 
odsyłający, aby kwota danych kosztów była zależna od czasu trwania umowy o kredyt. Mimo iż 
art. 16 ust. 1 dyrektywy stanowi, że taka część odpowiada odsetkom i kosztom „[należnym za] 
pozostały okres obowiązywania umowy, to pozostaje on dość nieprecyzyjny, ponieważ mógłby 
oznaczać, że dane odsetki i koszty stanowiłyby odsetki i koszty powstałe po dacie spłaty. W świetle 
powyższego wydaje mi się jasne, że dyrektywa 2008/48 nie harmonizuje metody obliczania, jakiej 
należy użyć w celu ustalenia odpowiedniej obniżki w wypadku wcześniejszej spłaty kredytu, lecz 
określa zasady, jakich państwa członkowskie muszą przestrzegać przy ustalaniu tej metody”19. 

Nie bez znaczenia wydaje się w rozważaniach dotyczących tej kwestii to, że pytanie prejudy-
cjalne skierowane przez Sąd Rejonowy Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku dotyczyło 
problemu ustalenia, które koszty kredytu muszą podlegać obniżeniu, gdy konsument skorzysta 
z prawa do wcześniejszej spłaty. Trybunał udzielił odpowiedzi na to pytanie, przyjmując, że są to 
wszystkie (rodzajowo) koszty nałożone na konsumenta (w ramach całkowitego kosztu kredytu). 
Natomiast TSUE nie rozstrzygał w tej sprawie problemu poziomu, do jakiego należy obniżyć po-
wyższe koszty (innymi słowy: jaki wzór matematyczny, algorytm należy zastosować w celu wyli-
czenia kwoty obniżenia) – nie było to bowiem objęte pytaniem prejudycjalnym skierowanym przez 
sąd krajowy. Przepis art. 16 ust. 1 dyrektywy posługuje się pojęciem „kosztów przypadających na 
pozostały okres obowiązywania umowy”, natomiast art. 49 ukk stanowi o obniżeniu całkowitego 
kosztu kredytu „o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy”. 
Żaden z powyższych przepisów nie wskazuje jednak, że obniżka kosztów wchodzących w skład 
całkowitego kosztu kredytu powinna mieć charakter proporcjonalny wyłącznie do okresu kredy-
towania. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Trybunał, wyliczając możliwe interpretacje brzmie-
nia art. 16 ust. 1 dyrektywy, wskazuje w pkt 24 orzeczenia na metodę obliczania polegającą na 
uwzględnieniu całości kosztów poniesionych przez konsumenta, a następnie obniżeniu tej kwoty 
proporcjonalnie do pozostałego okresu obowiązywania umowy, aby następnie stwierdzić, że po-
równanie różnych wersji językowych art. 16 ust. 1 dyrektywy „nie pozwala na ustalenie dokładne-
go zakresu przewidywanej przez ten przepis obniżki całkowitego kosztu kredytu”. Jednocześnie 
w dalszej części wyroku TSUE nie wypowiada się o proporcjonalnym obniżeniu, ograniczając 
rozważania do kategorii kosztów podlegających obniżeniu, ale jednocześnie podkreślając, że 
fakt włączenia kosztów, które nie zależą od okresu obowiązywania umowy, do obniżki całkowi-
tego kosztu kredytu nie może w sposób nieproporcjonalny działać na niekorzyść kredytodawcy.

Przyjęcie podejścia, zgodnie z którym w przypadku przedterminowej spłaty kredytu wszystkie 
koszty składające się na całkowity koszt kredytu należałoby obniżyć proporcjonalnie do okresu 
kredytowania, mogłoby stać w sprzeczności z powyższym założeniem, że takie obniżenie nie 

18 Komunikat UOKiK Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15765&news_page=2 (18.10.2019).
19 Opinia Rzecznika Generalnego Gerarda Hogana Przedstawiona w dniu 23 maja 2019 r. Sprawa c-383/18. Pozyskano z: http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf;jsessionid=53194BB98DDD4E99C1643A7B1DFCD345?text&docid=214402&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir&occ=
first&part=1&cid=4581034 (18.10.2019).
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może działać na niekorzyść kredytodawcy. Co więcej, gdyby przyjąć powyższe podejście, należa-
łoby dojść do wniosku, że odsetki, które również stanowią składową całkowitego kosztu kredytu, 
podlegają, w przypadku przedterminowej spłaty kredytu, proporcjonalnemu rozliczeniu wyłącznie 
w odniesieniu do okresu kredytowania. Tymczasem specyfika świadczenia odsetkowego polega 
na tym, że jego wysokość uzależniona jest od wysokości sumy pieniężnej, którą dysponuje dłuż-
nik oraz od długości czasu korzystania przez niego z tej sumy. Odsetki oblicza się bowiem za 
czas korzystania z pieniędzy (czas trwania zobowiązania pieniężnego czy opóźnienia w zapłacie) 
jako określony procent dłużnej sumy (por. Machnikowski, 2019, s. 690–759; Brzozowski, 2018, 
s. 1115–1244). Oczywistym jest zatem, że kwoty odsetek do zapłaty będą najwyższe w począt-
kowym okresie kredytowania, kiedy do spłaty pozostaje największa część kapitału, i będą się 
obniżać wraz ze spłatą kolejnych rat. Spróbujmy prześledzić na przykładzie, jakie konsekwencje 
niosłoby przyjęcie założenia, zgodnego z interpretacją art. 49 ust. 1 ukk zaprezentowaną przez 
Prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego, dla sposobu kalkulacji odsetek. Analiza przeprowadzona 
zostanie na przykładzie kredytu w kwocie 5 tys. zł, oprocentowanego według stopy 10% w skali 
roku, udzielonego na okres 24 miesięcy i spłacanego w ratach równych. Zgodnie z pierwotnym 
harmonogramem konsument powinien ponieść w całym okresie kredytowania koszt 537,4 zł ty-
tułem odsetek. Gdyby dokonał całkowitej spłaty kredytu po upływie 12 miesięcy, zapłaciłby 393 zł 
tytułem odsetek, a zatem nie byłby zobowiązany do zapłaty odsetek w kwocie 144,4 zł, przypa-
dających na pozostały okres obowiązywania umowy. Przyjmując interpretację art. 49 ust. 1 ukk 
prezentowaną przez Prezesa UOKiK oraz Rzecznika Finansowego należałoby kwotę należnych za 
cały okres kredytowania podzielić przez ten okres, a następnie pomnożyć przez okres, w którym 
faktycznie kredyt został spłacony. Kwota odsetek tak obliczona za 12 miesięcy wyniosłaby 268,7 zł, 
co oznaczałoby, że konsument nie byłby zobowiązany do zapłaty odsetek przypadających na po-
zostały okres również w kwocie 268,7. Tym samym kredytodawca byłby zobowiązany do zwrotu 
konsumentowi kwoty 124,3 zł tytułem „nadpłaconych” odsetek. Takie podejście prowadziłoby do 
absurdalnego wniosku, że odsetki winny być oderwane od kwoty kapitału pozostającego do spłaty. 

Metodologia obliczania obniżki całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego w przypadku 
jego przedterminowej spłaty, polegająca na proporcjonalnym do czasu trwania umowy obniżeniu 
wszystkich kosztów, wydaje się być nieprawidłowa z jeszcze jednej przyczyny. Przepis art. 49 
ust. 1 ukk dotyczy wyłącznie sytuacji, w której kredyt został całkowicie spłacony przed terminem 
określonym w umowie. Z kolei art. 49 ust. 2 ukk stanowi, że „w przypadku spłaty części kredytu 
przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio”. Oznacza to, że art. 49 
ust. 1 ukk może być w odniesieniu do częściowej przedterminowej spłaty stosowany bezpośred-
nio lub z modyfikacjami dostosowanymi do specyfiki przedterminowej spłaty lub nie znaleźć za-
stosowania. Przyjęcie omawianej metodologii obniżki kosztów prowadziłoby do sytuacji, w której 
w przypadku dokonania przez konsumenta częściowej przedterminowej spłaty kredytu, nieskut-
kującej skróceniem okresu kredytowania, konsument nie byłby uprawniony do uzyskania obniżki 
całkowitego kosztu kredytu. Tymczasem nie sposób znaleźć uzasadnienie dla odmiennego trakto-
wania tych konsumentów, którzy dokonując częściowej przedterminowej spłaty kredytu decydują 
się na skrócenie okresu kredytowania i tych, którzy decydują się na obniżenie rat kredytu, przy 
zachowaniu pierwotnego okresu kredytowania. Wypada zauważyć, że TSUE, jakkolwiek dokonał 
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ogólnej interpretacji art. 16 ust. 1 dyrektywy, odwołał się w orzeczeniu wyłącznie do art. 49 ust. 1 
ukk, nie odnosząc się do sytuacji częściowej przedterminowej spłaty.

W świetle powyższych rozważań wydaje się, że ani art. 16 ust. 1 dyrektywy, ani art. 49 ust. 1 
ukk nie dają wystarczających podstaw do twierdzenia, że w przypadku przedterminowej spłaty 
kredytu konsumenckiego całkowity koszt kredytu powinien zostać obniżony wyłącznie w proporcji 
do okresu kredytowania, a w oderwaniu np. od kwoty spłaconego kapitału. 

IV. Zakończenie
Przeprowadzona analiza przepisów ustawy o kredycie konsumenckim oraz dyrektywy 

o kredycie konsumenckim w kontekście orzeczenia TSUE w sprawie C-383/18 prowadzi do kilku 
konkluzji. Wprawdzie, w świetle problemów, jakie napotkał TSUE w zakresie wykładni językowej 
art. 16 ust. 1 dyrektywy w związku ze zróżnicowanym brzmieniem różnych jej wersji językowych, 
jak również mając na uwadze możliwość wykładni art. 49 ust. 1 ukk zgodnie z rozstrzygnięciem 
Trybunału, brakuje wystarczających przesłanek do twierdzenia, że przepis dyrektywy nie zo-
stał w sposób prawidłowy transponowany do polskiego porządku prawnego. Mając jednak na 
względnie utrzymującą się przez wiele lat linię orzeczniczą oraz praktykę organów administracji 
publicznej, aprobującą lub co najmniej nie negującą literalnej wykładni art. 49 ust. 1 ukk, która 
znalazła odzwierciedlenie w praktyce rynkowej, rodzą się wątpliwości co do tego, od jakiej daty 
należałoby oczekiwać od kredytodawców dostosowania praktyki do tej zgodnej z orzeczeniem 
TSUE. Ponieważ TSUE nie ograniczył w czasie skutków orzeczenia, należałoby przyjąć, iż roz-
ciąga się ono na cały okres obowiązywania dyrektywy, przy czym problematyczna może być 
kwestia opóźnienia w jej implementacji do polskiego porządku prawnego20. Jednocześnie próba 
ograniczania w czasie skutków orzeczenia TSUE przez sądy, organy administracji publicznej 
czy ewentualnie przez ustawodawcę krajowego może budzić wątpliwości w aspekcie zgodności 
z prawem unijnym, skoro wyłączne uprawnienie w tym zakresie przysługuje samemu Trybunałowi. 
Niezależnie od wątpliwości w odniesieniu do daty, od której materializują się skutki orzeczenia 
TSUE wydaje się, że analiza brzmienia art. 16 ust. 1 dyrektywy oraz art. 49 ust. 1 ukk w świetle 
tego orzeczenia nie pozwala na jednoznaczne przesądzenie o słuszności argumentacji Prezesa 
UOKiK i Rzecznika Finansowego w zakresie obowiązku rozliczenia wszystkich kosztów składa-
jących się na całkowity koszt kredytu konsumenckiego proporcjonalnie wyłącznie w odniesieniu 
do czasu obowiązywania umowy o kredyt. Zachodzą bowiem uzasadnione przesłanki do tego, 
aby twierdzić, że obniżka całkowitego kosztu kredytu przy jego przedterminowej spłacie może 
być dokonywana zarówno w proporcji do okresu trwania umowy, jak i w proporcji do kwoty ka-
pitału pozostałego do spłaty. W celu zapewnienia pewności prawa i transparentności otoczenia 
regulacyjnego, w którym funkcjonują przedsiębiorcy, powstałe wątpliwości powinny zostać wyeli-
minowane w drodze nowelizacji ukk.

20 W okresie od dnia 11 czerwca 2010 r. do dnia 18 grudnia 2011 r. obowiązywała ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (DzU Nr 100, 
poz. 1081), której art. 8 ust. 2 stanowił: „Jeżeli konsument spłaca kredyt przed terminem, wówczas w przypadku:
1) kredytu oprocentowanego – nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu,
2) kredytu nieoprocentowanego – konsument ma prawo do zmniejszenia zapłaconych kredytodawcy prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który 
skrócono czas korzystania z kredytu”. Na mocy tego przepisu, jeżeli kredyt był oprocentowany, konsumentowi nie przysługiwało roszczenie o proporcjonalne 
obniżenie kosztów pozaodsetkowych kredytu.
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Różnice w ocenie zdolności kredytowej konsumenta 
w państwach członkowskich UE  

jako ograniczenie jednolitego rynku kredytów 
 – analiza w kontekście zasady minimalizacji danych  

z art. 5 RODO

Spis treści
I. Wstęp
II. Badanie zdolności kredytowej
III. Minimalizacja zakresu danych
IV. Ocena zdolności kredytowej w wybranych państwach członkowskich UE
V. Podsumowanie 

Streszczenie
Podstawowa zasada dotycząca prowadzenia działalności polegającej na oferowaniu kredytów 
konsumenckich stanowi, że każda instytucja kredytowa udzielająca kredytu bądź pożyczki – w tym 
bank – ma obowiązek przeprowadzić ocenę zdolności kredytowej klienta, który o udzielenie ta-
kowego kredytu wnioskuje. W doktrynie prawa bankowego uznaje się, że obowiązek ten jest dla 
banku obowiązkiem o charakterze publicznoprawnym i wynika z charakteru banku jako instytucji 
zaufania publicznego, który ocenia zdolność kredytową również w interesie deponentów, których 
środki zostały bankowi powierzone. 
Przedmiotem artykułu będzie przedstawienie sytuacji i stanu prawnego w poszczególnych pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do szczegółowych uregulowań dotyczących 
przeprowadzania oceny zdolności kredytowej w przypadku kredytu konsumenckiego. 
Zasadniczo państwa członkowskie UE podzielić można w tym zakresie na trzy kategorie: pierwsza 
to państwa, gdzie sposób i zakres oceny zdolności pozostawione są do decyzji samej instytucji 
kredytodawcy; druga to państwa, gdzie wskazówki co do przeprowadzenia zdolności znajdują 
się w rekomendacjach nadzorcy rynku bankowego, natomiast trzecia – najściślej uregulowana – 
posiada przepisy prawa dokładnie określające, w jaki sposób należy ocenę zdolności kredytowej 
przeprowadzić.
Zagadnienie to i różnice w regulacjach na poziomie krajowym mają trzy istotne odniesienia. Pierwsza 
to obowiązek realizacji założenia odpowiedzialnego (responsible lending), druga to ryzyko tworzenia 
bariery dla urzeczywistnianie jednolitego rynku kredytów w UE, a trzecia to zasada minimalizacji 

* Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz University of Cambridge and University of Warsaw British Law Centre Course for Diploma of Higher Education in An Introduction 
To English Law and The Law of The European Union; adwokat; członek Izby Adwokackiej w Warszawie; dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków 
Polskich w Brukseli. https://orcid.org/0000-0002-7945-8422.
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zakresu przetwarzanych danych osobowych na podstawie przepisów RODO. Niniejszy artykuł 
poświęcony będzie temu trzeciemu aspektowi dotyczącemu styku prawa ochrony konsumenta 
usług finansowych i ochrony danych osobowych. 

Słowa kluczowe: kredyt konsumencki; zdolność kredytowa; ochrona danych osobowych.

JEL: G20, G21, G51, K22

I. Wstęp
Przedmiotem artykułu będzie omówienie zasady minimalizacji danych osobowych w odniesie-

niu do działalności związanej z udzielaniem kredytu konsumenckiego. Ponadto, w tym kontekście 
przedstawiona zostanie sytuacja stanu prawnego w poszczególnych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej w odniesieniu do szczegółowych uregulowań dotyczących prowadzenia oceny 
zdolności kredytowej w przypadku kredytu konsumenckiego.

Ocena zdolności kredytowej to zagadnienie dotyczące przede wszystkim prawa bankowego 
– z punktu widzenia relacji cywilnoprawnych i prawa publicznego związanego z nadzorem ban-
kowym. Niemniej jednak proces udzielania kredytu podlega również ocenie z punktu widzenia 
zgodności z przepisami ochrony danych osobowych. Warto mieć także na względzie czy brak 
wystarczającej harmonizacji w tym zakresie nie stanowi zbyt wysokiej bariery dla rozwoju jedno-
litego rynku detalicznych usług bankowych w Unii Europejskiej z uwagi na rozbieżności w podej-
ściu regulacyjnym do badania zdolności kredytowej w poszczególnych państwach członkowskich. 

Z powyższych względów należy postawić hipotezę, że brak minimalnej harmonizacji w od-
niesieniu do zakresu danych, do którego upoważnione są instytucje udzielające kredytów konsu-
menckich powoduje dla nich wzrost ryzyka prawnego. Na marginesie warto zwrócić w tym miejscu 
uwagę na potencjalny skutek ograniczenia rozwoju detalicznych usług finansowych o charakterze 
transgranicznym w Unii Europejskiej. Pojawia się zatem pole do dyskusji w odniesieniu do tego, 
czy i jakie postulaty de lege ferenda są zasadne tak, aby z jednej strony zapewnić odpowiedni 
poziom zgodności i pewności prawa w zakresie przestrzegania prawa ochrony danych osobowych 
przez instytucje udzielające kredytów konsumenckich, z drugiej zaś – nie tworzyć zbyt sztywnych 
ram prawnych, uniemożliwiających rozszerzanie zakresu i sposobu prowadzenia procesu oceny 
zdolności kredytowej, zgodnie z zasadą ostrożnego zarządzania instytucją kredytową1.

II. Badanie zdolności kredytowej
Podstawowa zasada odnosząca się do działalności polegającej na oferowaniu kredytów kon-

sumenckich stanowi, że każda instytucja finansowa udzielająca kredytu bądź pożyczki – w tym 
bank – ma obowiązek przeprowadzić ocenę zdolności kredytowej klienta, który o udzielenie ta-
kiego kredytu wnioskuje. W doktrynie prawa bankowego uznaje się, że obowiązek ten jest dla 
banku obowiązkiem o charakterze publicznoprawnym i wynika z charakteru banku jako instytucji 

1 Definicja instytucji kredytowej: art. 4 ust. 1 lit (a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku 
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz. Urz. UE L 
176 z 27 czerwca 2013 r., s. 18.
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zaufania publicznego, oceniajacej zdolność kredytową również w interesie deponentów, których 
środki zostały bankowi powierzone (w ten sposób: Molis, 2001, s. 9).

Podobnie stanowi dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki2, gdzie w art. 8 znajduje 
się polecenie dla państw członkowskich, aby w przepisach implementujących rzeczoną dyrekty-
wę został określony obowiązek przeprowadzenia przez kredytodawcę „oceny zdolności kredy-
towej konsumenta na podstawie wystarczających informacji przekazanych mu, w stosownych 
przypadkach, przez konsumenta oraz, w razie konieczności, na postawie informacji uzyskanych 
z odpowiedniej bazy danych”3. W tym kontekście wspomnieć należy o motywie 26. preambuły 
dyrektywy, który stanowi m.in., że „ważne jest w szczególności, by kredytodawcy nie angażo-
wali się w nieodpowiedzialne udzielanie pożyczek lub udzielanie kredytów bez uprzedniej oceny 
zdolności kredytowej”4. 

Na uwagę zasługuje również art. 9 przedmiotowej dyrektywy stanowiący o zasadach dostę-
pu do baz danych w przypadku wniosku o kredyt konsumencki o charakterze transgranicznym 
– w przypadku, gdy kredytodawca i kredytobiorca pochodzą z różnych państw członkowskich. 
Punkt 28 ww. preambuły stanowi, że instytucja udzielająca kredytu obowiązania jest w celu ba-
dania zdolności kredytowej zasięgnąć informacji z bazy danych na temat konsumenta, natomiast 
państwa członkowskie powinny zapewnić kredytodawcom z innych państw „dostęp do prywatnych 
lub publicznych baz danych dotyczących konsumentów w państwie członkowskim, w którym nie 
mają siedziby, na warunkach niedyskryminujących ich w porównaniu z kredytodawcami w tym 
państwie członkowskim”5. 

Problem powstaje w sytuacji, gdy zakres danych w poszczególnych państwach członkowskich 
wykorzystywany przez lokalnych kredytodawców do oceny zdolności kredytowej wnioskującego 
o kredyt konsumenta jest odmienny. Zagadnienie to dostrzegła również Komisja Europejska – 
w „Planie działania w sprawie detalicznych usług finansowych: szersza oferta i lepsze produkty”6 
stwierdzając, że „oceny [zdolności kredytowej] w obszarze kredytów konsumenckich są prze-
prowadzane na bardzo różne sposoby w poszczególnych państwach członkowskich”7. Skutkuje 
to brakiem „ustandaryzowanej i ujednoliconej oceny zdolności kredytowej”8, przez co utrudnia 
transgraniczne udzielanie kredytów.

III. Minimalizacja zakresu danych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)9 jest aktem prawa 

2 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 133 z dnia 22 maja 2008 r., s. 66–92.
3 Ibidem, art. 8.
4 Ibidem, preambuła, motyw 26.
5 Ibidem, preambuła, motyw 28.
6 Komisja Europejska: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych: szersza oferta i lepsze produkty, COM/2017/0139 final, 
Bruksela, marzec 2017 r., s. 1–18.
7 Ibidem, pkt 3.2. Ułatwianie oferowania i zaciągania kredytów transgranicznych, s. 12.
8 Ibidem.
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1; dalej: RODO.
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pochodnego Unii Europejskiej, które ma charakter horyzontalny (por Barta, Litwiński i Kawecki, 
2018, komentarz do art. 1 RODO, pkt 3). Stosuje się je do wszystkich administratorów danych10, 
którzy przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością prowadzoną przez jednostkę organi-
zacyjną danego administratora, bez względu na to czy do samego przetwarzania danych dochodzi 
w UE, czy poza jej granicami11. Znajduje ono zatem zastosowanie także do działalności banku 
oferującego kredyt na rzecz osób znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej.

W kontekście tematyki niniejszego artykułu najistotniejszy wydaje się przepis art. 5 RODO, 
który statuuje katalog najważniejszych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych 
(Nerka, 2018, komentarz do art. 5, pkt 1). W ustępie 1 litera c) rzeczonego artykułu znajduje się 
dyrektywa dla administratorów danych stanowiąca, że dane osobowe muszą być adekwatne, 
stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, co 
konstytuuje zasadę minimalizacji danych osobowych. Zasada ta wprowadza kryteria limitacyjne 
ograniczające zbieranie i dalsze przetwarzanie danych osobowych, co prowadzi do ograniczenia 
zakresu przetwarzania danych opartego na kryterium niezbędności, czyli aby przetwarzać tylko 
takie dane osobowe, bez których nie da się osiągnąć zamierzonego celu przetwarzania (Nerka, 
2018, pkt 6). 

Korespondującym z powyższym przepisem jest motyw nr 39 w preambule RODO stano-
wiący, że zasada minimalizacji „wymaga w szczególności zapewnienia ograniczenia okresu 
przechowywania danych do ścisłego minimum. Dane osobowe powinny być przetwarzane tylko 
w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie można w rozsądny sposób osiągnąć innymi sposo-
bami”. Administrator danych, a zatem również bank czy inny kredytodawca, ma więc obowiązek 
ustawowy przetwarzać dane jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne. 

Oceniając w tym kontekście zagadnienie oceny zdolności kredytowej należy stwierdzić, że, 
oprócz oceny z punktu widzenia prawa cywilnego, uczciwości i lojalności kontraktowej, a także 
z uwagi na przepisy prawa bankowego prywatnego oraz publicznego, konieczna jest ocena rów-
nież z perspektywy przepisów prawa ochrony danych osobowych. Nie ulega wszak wątpliwości, 
że prowadzenie oceny zdolności kredytowej jest par excellence przetwarzaniem danych osobo-
wych. Oznacza to, że bank, projektując proces badania zdolności kredytowej, już na tym etapie 
powinien wziąć pod uwagę aspekt ochrony danych osobowych potencjalnego kredytobiorcy 
i dokonać analizy odnośnie do tego, jakich danych potrzebuje, by prawidłowo zrealizować cel 
przetwarzania danych, jakim jest w tym kontekście jest dokonanie oceny zdolności kredytowej 
danej osoby, której dane dotyczą. 

W odniesieniu do banków pytanie zatem dotyczy tego, czym powinny się one kierować, 
oceniając niezbędny zakres danych potrzebny do prowadzenia oceny zdolności kredytowej i jaki 
należy przyjąć tutaj punkt odniesienia. Najistotniejszą wskazówką mogą być przepisy wydawane 
przez nadzorcę bankowego – krajowy organ nadzorczy bądź Europejski Bank Centralny w przy-
padku banków objętych mechanizmem jednolitego nadzoru w ramach unii bankowej. Pamiętać 
jednak należy, że nie zawsze takie przepisy mogą zostać uznane za całkowicie wyłączające 

10 Zgodnie z Litwiński, Barta i Kawecki, 2018, art. 4 pkt 7): administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny pod-
miot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są 
określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony 
administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania; najistotniejszą cechą administratora jest to, że decyduje on o celach i środ-
kach przetwarzania danych (por. postanowienie SN z 11 grudnia 2000 r., II KKN 438/00, Legalis; wyr. NSA z 30 stycznia 2002 r., II SA 1098/01, Legalis).
11 Ibidem, art. 3 ust. 1 (por.: Sakowska-Baryła, 2018, komentarz do art. 3 pkt 2).
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odpowiedzialność kredytodawcy odnośnie do prawidłowego (minimalnego) zakresu przetwarza-
nia danych. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na art. 6 ust. 1 RODO, określający, jakie mogą być 
podstawy przetwarzania danych osobowych. Co do zasady ocena zdolności kredytowej odby-
wa się na podstawie przesłanki realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, 
określonej w literze b) wyżej wspomnianego przepisu RODO (Barta, Litwiński i Kawecki, 2018, 
komentarz do art. 6, pkt 36–38). Z uwagi jednak na to, że przesłanki przetwarzania danych mają 
charakter autonomiczny i równorzędny12, w kontekście publicznoprawnego charakteru obowiązku 
oceny zdolności kredytowej, uwagi wymaga przesłanka z litery c) ww. przepisu, stanowiąca, że 
przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze. Jednakże tutaj również szczegółowe określenie zakresu danych, 
które bank może przetwarzać, może stanowić istotną trudność. Wynika to z faktu, że podstawą 
obowiązku prawnego uzasadniającego przetwarzanie mogą być jedynie przepisy prawa Unii 
Europejskiej lub prawa krajowego (Barta, Litwiński i Kawecki, 2018, komentarz do art. 6, pkt 45). 
W przypadku tego drugiego mogą to być jedynie przepisy z katalogu źródeł prawa w Konstytucji 
RP13, a zatem wyłączone są z niego źródła prawa niższego rzędu, takie jak rozporządzenia, akty 
prawa miejscowego14 czy akty organu nadzorczego (Barta, Litwiński i Kawecki, 2018, komentarz 
do art. 6, pkt 45). Oznacza to, że choć przepisy np. rekomendacji KNF należy uznać za bardzo 
cenne i istotne wskazówki, to nie mogą one stanowić podstawy do całkowitego wyłączenia od-
powiedzialności kredytodawcy w przypadku np. postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdyż nie można ich zaliczyć do prawa powszechnie obowiązującego15. 

IV. Ocena zdolności kredytowej  
w wybranych państwach członkowskich UE

Szczegóły dotyczące tego, jakie informacje należy wziąć pod uwagę przy ocenie zdolności 
kredytowej i w jaki sposób kredytodawca powinien je badać przy przeprowadzaniu oceny zdol-
ności kredytowej, różnią się istotnie pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi16. Na 
marginesie warto podkreślić, że tak jak wszystkie państwa członkowskie implementowały prawid-
łowo dyrektywę o kredycie konsumenckim, tak tylko niektóre z nich doprecyzowały zasady oceny 
zdolności kredytowej w odniesieniu do m.in. szczególnych zasad zbierania informacji, określenia 
formularzy dla konsumentów czy dokładnej listy danych niezbędnych przy badaniu zdolności. 
Tytułem przykładu wskazać można tu Estonię – przepisy krajowe wdrażające dyrektywę o kredycie 
konsumenckim zawierają wytyczne dotyczące tego, jakie informacje udzielający kredytu konsu-
menckiego powinien uzyskać i poddać analizie podczas oceny zdolności kredytowej, a także to, 
w jaki sposób dane powinny być weryfikowane przez kredytodawcę w celu spełnienia wymogu 

12 Por.: wyr. WSA w Warszawie z 1 grudnia 2005 r., II SA/Wa 917/05, Legalis; wyr. WSA w Warszawie z 31 marca 2006 r., II SA/Wa 2395/04, Legalis.
13 Art. 31 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997 Nr 78, poz. 483.
14 Por. wyr. NSA z 1 marca 2012 r., II OSK 2599/11, Legalis.
15 Por.: Postanowienie SN– Izba Cywilna z 7 grudnia 1999 r., sygn. akt: I CKN 796/99, OSNC 6/2000, poz. 114; wyr. Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 1 grudnia 1998 r., sygn. akt.: K 21/98. Pozyskano z: https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=207&sprawa=3041 (18.11.2019); 
Komierzyńska-Orlińska, 2018, s. 181–192.
16 Komisja Europejska: Mapping of national approaches in relation to creditworthiness assessment under Directive 2008/48/EC on credit agreements 
for consumers, Bruksela, marzec 2018 r., s. 5 (brak polskiej wersji językowej).
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odpowiedzialnego kredytowania17. Innym przykładem jest Słowacja, gdzie legislacja krajowa 
określa parametry, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu oceny zdolności kredytowej 
konsumentów18.

Jednocześnie ostatnie konsultacje publiczne w zakresie praktyki stosowania dyrektywy 
o kredycie konsumenckim wskazują w odniesieniu do procesu badania zdolności kredytowej, 
że w większości państw członkowskich zakres faktycznie żądanych danych osobowych jest po-
dobny19. Praktycznie zawsze (97%) kredytodawca domaga się informacji o dochodzie, a bardzo 
często o sytuacji zawodowej i rodzinnej (odpowiednio 83 i 75%)20. Nieco rzadziej pojawia się 
prośba o informację na temat innych zobowiązań kredytowych (66%).

Zasadniczo państwa członkowskie UE można podzielić w zakresie stopnia regulacji procesu 
badania zdolności kredytowej na trzy kategorie. Pierwsza to państwa, gdzie sposób i zakres oce-
ny zdolności pozostawione są do decyzji samej instytucji kredytodawcy; druga to państwa, gdzie 
wskazówki co do przeprowadzenia zdolności znajdują się w rekomendacjach nadzorcy rynku 
bankowego, szczególnie w odniesieniu do takich kwestii, jak dochody i wydatki, zobowiązania 
finansowe oraz, w niektórych przypadkach, aktywa konsumenta. Istnieje również obowiązek spraw-
dzania bazy danych kredytów w celu weryfikacji informacji dostarczanych przez konsumentów 
bądź historii kredytowej odnośnie do występowania opóźnień w płatnościach. Trzecia katergoria 
– najściślej uregulowana – posiada przepisy dokładnie określające maksymalne progi zadłużenia 
konsumenta, które należy badać przy ocenie zdolności21. 

W pierwszej ze wspomnianych grup znajdują się takie państwa, jak Malta, Dania, Austria 
czy Czechy22. Według informacji przekazanych Komisji Europejskiej przez poszczególne krajowe 
organy nadzoru23, w tych państwach członkowskich prowadzenie oceny zdolności kredytowej jest 
pozostawione w gestii kredytodawcy, który później obowiązany jest do wykazania prawidłowego 
jej przeprowadzenia zarówno z punktu widzenia odpowiedzialnego udzielania kredytów24, jak 
i dbania o ostrożne zarządzanie ryzykiem w instytucji kredytowej. 

Notabene, warto zauważyć, że zgodnie ogólnym trendem panującym w Unii Europejskiej 
instytucje kredytowe i pożyczkowe zazwyczaj prawidłowo oceniają ryzyko kredytowe, lecz nie 
podejmują wystarczającego wysiłku, by zbadać całościowy wpływ danej pożyczki konsumenckiej 
na sytuację danego konsumenta25. W doktrynie prawa ochrony konsumenta usług finansowych 

17 W ten sposób: art. 49 – Procedure for assessment of consumer’s creditworthiness oraz art. 50 – Information submitted by consumer and verification 
thereof, Act and Creditors and Credit Intermediaries Act z 18 lutego 2015 r.; tłumaczenie na język angielski: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/507052015001/
consolide (28.10.2019).
18 W ten sposób: art. 7 – Assessing the consumer’s ability to repay the consumer credit, Act No 129/2010 Coll. on consumer credits and other cred-
its and loans for consumers and amending certain laws, as amended by Act No 394/2011 Coll., Act No 352/2012 Coll., Act No 132/2013 Coll., Act 
No 102/2014 Coll., Act No 106/2014 Coll., Act No 373/2014 Coll., Act No 35/2015 Coll., Act No 117/2015 Coll., Act No 438/2015 Coll., Act No 90/2016 
Coll., Act No 91/2016 Coll., Act No 389/2015 Coll., and Act No 299/2016 Coll.; tłumaczenie na język angielski: https://www.nbs.sk/_img/Documents/_
Legislativa/_BasicActs/A129-2010.pdf (28.10.2019).
19 Komisja Europejska: Evaluation of the Consumer Credit Directive (Directive 2008/48/EC). Summary report - public consultation, maj 2019 r., ref. 
Ares(2019)3218540 – 16/05/2019, Bruksela, s. 3.
20 Ibidem. 
21 Komisja Europejska: Mapping of national approaches, op. cit.
22 Ibidem, s. 6.
23 Protokół posiedzenia Member State Experts on the Implementation of the Directive on Credit Agreements for Consumers 2008/48/EC z dnia 21 marca 
2018 r., Bruksela 27 marca 2018 r., s. 1.
24 Por.: EBA Guidelines of product oversight and governance arrangements for retail banking products, marzec 2016: https://eba.europa.eu/docu-
ments/10180/1141044/EBA-GL-2015-18+Guidelines+on+product+oversight+and+governance.pdf MiFID and IDD requirements on product oversight 
and governance, s. 1–15 (28.10.2019). 
25 “Assessing creditworthiness in consumer credit”, FCA feedback on CP17/27 and final rules and guidance, sierpień 2018, s. 26: https://www.fca.org.
uk/publication/policy/ps18-19.pdf (28.10.2019).
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uważa się, że sytuacją postulowaną jest gdy kredytodawca nie tylko bada czy dany konsument 
jest w stanie spłacić w całości kredyt wraz z odsetkami i opłatami, lecz także czy jest w stanie 
tego dokonać bez istotnego pogorszenia swojej sytuacji finansowej (Ramsay, 2016, s. 159).

Druga grupa reprezentowana jest m.in. przez Wielką Brytanię, Włochy, Luksemburg, Grecję, 
Francję, Estonię, Polskę czy Irlandię. W większości z tych państw podstawowym obowiązkiem 
kredytodawcy jest weryfikacja wnioskodawcy w rejestrze kredytowym – w każdym wypadku bądź 
powyżej pewnego progu kwoty kredytu (np. 2000 euro w Irlandii26). Ponadto, w wielu państwach 
członkowskich istnieje obowiązek uzyskania od konsumenta informacji na temat wysokości zo-
bowiązań i dochodów, a niekiedy również ważniejszych składników majątku. W tej grupie wyróż-
nia się Islandia, gdzie istnieje obowiązek konsumenta do przedstawienia informacji o wysokości 
zwrotu podatku dochodowego27. 

Trzecia grupa natomiast egzemplifikowana jest przez takie państwa, jak Holandia, Belgia, 
Rumunia, Słowacja czy Litwa. Tutaj przepisy jednoznacznie wskazują jak powinna być przepro-
wadzana ocena zdolności kredytowej. W Belgii przepisy zabraniają udzielenia kredytu konsumen-
ckiemu osobie, która jest w zwłoce ze spłatą zobowiązań kredytowych o wysokości co najmniej 
1000 euro28. Natomiast w Holandii i Słowacji istnieją wzory określające sposób obliczania wartości 
zdolności kredytowej, w wartościach bezwzględnych, na swój sposób podobnie do scoringu29. 
Na Litwie zaś obowiązuje zasada, zgodnie z którą całkowita kwota wszystkich rat kredytów nie 
może przekroczyć 40% dochodu danego konsumenta30. 

V. Podsumowanie
Zagadnienie badania zdolności kredytowej konsumenta i różnice w regulacjach na poziomie 

krajowym, jeśli chodzi o zasady jej przeprowadzania w przypadku kredytów konsumenckich, mają 
trzy istotne aspekty. 

Pierwszy, to wspomniany już wcześniej obowiązek realizacji założenia odpowiedzialnego 
pożyczania (responsible lending)31. W przypadku braku wystarczająco precyzyjnych przepisów 
istnieje znaczące ryzyko, że kredytodawcy nie będą podejmowali wystarczających wysiłków 
przy ocenie potrzeby i odpowiedniości danego produktu kredytowego dla danego konsumenta. 
Ważne jest nie to, aby tworzyć sztywne ramy prawne w zakresie rodzajów danych, które mają 
być zbierane, lecz raczej by opracowywać minimalne standardy w tym zakresie. Dotyczące nie 
tylko tego, jakie dane odnośnie do informacji na temat sytuacji osobistej i finansowej konsumenta 
powinny być przeanalizowane w procesie oceny zdolności kredytowej, lecz także kwestii pewnej 
standaryzacji w zakresie form tej oceny, które pozwolą na porównywalność i wdrożenie systemów 
analitycznych, opartych na statystyce. 

Druga aspekt to ryzyko tworzenia bariery dla urzeczywistnienia jednolitego rynku kredytów 
w UE. Brak jednolitych standardów rodzi dużą barierę wejscia na nowe rynki, co powoduje, że 
mniej rozwinięte rynki usług finansowych będą pozostawały nadal defaworyzowane, a dostępność 
kredytu dla konsumenta nie będzie rosła. Opracowanie europejskich standardów co do zakresu 
26 Komisja Europejska: Mapping of national approaches, op. cit., s. 6.
27 Ibidem, s. 7.
28 Ibidem.
29 Ibidem, s. 8. 
30 Ibidem.
31 Por.: Financial Services User Group: Responsible consumer credit lending. FSUG opinion and recommendations for the review of the Consumer 
Credit Directive, Bruksela, kwiecień 2019 r., s. 6 i nast. 
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danych koniecznych (minimalnych) do przeprowadzenie oceny zdolności kredytowej konsumenta 
stanowiłoby duże ułatwienie dla rozwoju transgranicznego rynku kredytów konsumenckich w Unii 
Europejskiej. Nie można ograniczać uprawień państw członkowskich do wprowadzenia wyższych 
wymogów, lecz warto rozważyć stworzenie jednolitych zasad dla kredytów o niskiej wartości. 

Trzecie zagadnienie to ryzyko dla kredytodawców związane z obowiązkiem zachowania za-
sady minimalizacji zakresu przetwarzanych danych osobowych przy prowadzeniu oceny zdolności 
kredytowej, na co zwraca uwagę Komisja Europejska we wspomnianym wcześniej planie działania 
Komisji Europejskiej32. Oczywiście takie ryzyko jest najwyższe w państwach członkowskich, gdzie 
zakres danych i sposób prowadzenia oceny jest pozostawiony w całości do decyzji kredytodawcy, 
choć nie jest ono wykluczone w państwach gdzie istnieją przepisy wskazujące minimalny zakres 
danych. Tu też istnieje ryzyko, że wykroczenie poza ten minimalny zakres może być potraktowa-
ne przez organ ochrony danych za nadmiarowe. Ważne jest zatem zapewnienie odpowiednich 
przepisów dających uprawnienia dla banków i innych kredytodawców do przetwarzania danych 
w szerszym zakresie, jeśli jest to konieczne dla prawidłowej oceny zdolności kredytowej.

Postawić można zatem postulat nowelizacji art. 9 dyrektywy o kredycie konsumenckim po-
przez jego uszczegółowienie co do sposobu przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej, jak 
i minimalnego zakresu danych osobowych, do przetwarzania których uprawnione powinny być 
co do zasady instytucje udzielające kredytów konsumenckich. Wydaje się, że obecne regulacje 
w tym zakresie pozostają na zbyt wysokim poziomie ogólności, a co za tym idzie w zbyt dużym 
zakresie obciążają instytucje udzielające kredytów konsumenckich ryzykiem prawnym.

Sposób przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej mógłby być ustandaryzowany poprzez 
stworzenie możliwych form badania zdolności kredytowej, w tym m.in. opracowanie jednolitego 
formularza aplikacyjnego dla konsumentów w formie pisemnej lub elektronicznej, którego podsta-
wowe cechy mogłyby zostać określone w rozporządzeniu delegowanym33 Komisji Europejskiej, 
opracowanym przy udziale Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego (EBA)34. Byłoby to 
rozwiązanie legislacyjne pozwalające na zapewnienie wyższego poziomu harmonizacji, niż gdyby 
pozostawiono to do decyzji krajowych organów nadzorczych, co pozwoliłoby w konsekwencji na 
budowanie ram prawnych wspierających transgraniczne usługi finansowe w państwach człon-
kowskich UE. 

Natomiast co do zakresu danych osobowych, których żądać w każdym przypadku mógłby 
pożyczkodawca od wnioskującego o kredyt konsumencki, wydaje się słuszne, by zakres ten nie był 
zbyt rozbudowany, lecz zawierał jedynie te dane, które w przypadku każdego wniosku o udzielenie 
kredytu konsumenckiego są niezbędne do przeprowadzenia procesu oceny zdolności kredytowej. 
Za takie dane oprócz danych o charakterze podstawowym (imię i nazwisko wnioskodawcy, adres 
zamieszkania, dane kontaktowe, e-mail etc.) należy uznać także informacje o wysokości i źródłach 
dochodów wnioskodawcy, wysokości stałych kosztów, osobach na utrzymaniu wnioskodawcy. 

32 „Ustandaryzowanie danych kredytowych mogłoby ułatwić udzielanie ogólnoeuropejskich kredytów przez internet. (…) stosowania alternatywnych 
danych i źródeł danych, które należy starannie ocenić pod kątem zgodności z unijnymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych i w świetle 
ich znaczenia dla ustalenia ratingu kredytowego kredytobiorcy lub ceny usług finansowych”. Zob. Komisja Europejska: Plan działań, op. cit., s. 12.
33 Rozporządzenie delegowane jest aktem „o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, który uzupełnia lub zmienia niektóre, inne niż istotne, 
elementy aktu ustawodawczego” i jest określone w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r., s. 47.
34 EBA jest organem unijnym mającym za zadanie „przyczyniać się do ustanowienia wspólnych standardów i praktyk regulacyjnych i nadzorczych 
o wysokiej jakości” i została powołana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. 
w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia 
decyzji Komisji 2009/78/WE, Dz. Urz. UE L 331 z 15 grudnia 2010 r., s. 12.
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Udzielający kredytu konsumenckiego powinien mieć możliwość weryfikacji prawdziwości i kom-
pletności tych danych, a zatem powinien posiadać prawo żądania przedstawienia dokumentów 
i innych dowodów potwierdzających zadeklarowane przez wnioskodawcę informację. 

Katalog wyżej wspomniany nie powinien mieć jednak charakteru enumeratywnego. Każdy 
z udzielających kredytu konsumenckiego powinien mieć możliwość żądania dodatkowych infor-
macji, jeśli takowe są niezbędne do prawidłowej oceny zdolności kredytowej. Konsument powinien 
być wówczas poinformowany zarówno o treści żądania, jak i o uzasadnieniu takiego żądania.
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Streszczenie
Celem artykułu jest wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych wiążących się ze zmianami wpro-
wadzonymi w ustawie o usługach płatniczych w wyniku implementacji PSD2, w zakresie odpowie-
dzialności z tytułu nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Artykuł nie stanowi kompleksowej 
analizy omawianego zagadnienia, lecz dotyka wybranych zagadnień problemowych pojawiających 
się w związku ze stosunkowo niedługim obowiązywaniem nowych przepisów. Szczególny nacisk 
położono na analizę skutków braku wymagania lub akceptowania silnego uwierzytelniania użyt-
kownika (SCA). Omówione zostały również przepisy regulujące odpowiedzialność z tytułu nieau-
toryzowanych transakcji płatniczych zainicjowanych za pośrednictwem dostawcy świadczącego 
usługę inicjowania transakcji płatniczej. 
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I. Wprowadzenie
Zasady odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje uregulowane zostały w ustawie 

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: uup)1 jako wynik implementacji do pol-
skiego porządku prawnego PSD12. 12 stycznia 2016 roku w życie weszła PSD23, która wprowa-
dziła istotne zmiany w tym zakresie4. W Polsce implementacja PSD2 nastąpiła głównie na mocy 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych 
ustaw (dalej: uzuup)5, a w wąskim zakresie – odnoszącym się do transakcji wykonanych z poda-
niem błędnego unikatowego identyfikatora – na podstawie nowelizacji uup z marca 2018 roku6. 
Uzuup weszła w życie 20 czerwca 2018 r.7, choć przepisy przejściowe tego aktu przewidywały, 
że dostawcy usług płatniczych (dalej: PSP8)9 prowadzący w dniu jego wejścia w życie działal-
ność w zakresie usług płatniczych, obowiązani byli dostosować swoją działalność do brzmienia 
nowych przepisów w terminie 6 miesięcy (czyli do 20 grudnia 2018 r.)10. PSD2, a w ślad za nią 
uzuup, wprowadziła znaczące zmiany w przepisach regulujących odpowiedzialność z tytułu nie-
autoryzowanych transakcji płatniczych, aczkolwiek istota rozwiązań w tym zakresie pozostała bez 
zmian. Nadal wyróżnia się trzy możliwości rozkładu odpowiedzialności między płatnikiem a jego 
dostawcą – pełną odpowiedzialność odpowiednio dostawcy lub płatnika bądź też ograniczoną 
odpowiedzialność płatnika (Długosz, 2017, s. 96 i 97; Gradzi i Zych, 2018, s. 83). W przypadku 
gdy odpowiedzialność wobec płatnika ponosi jego dostawca, w konkretnych okolicznościach mogą 
mu przysługiwać roszczenia regresowe wobec podmiotów trzecich11. Transakcja nieautoryzowa-
na to transakcja, na którą płatnik nie wyraził zgody w sposób wskazany w umowie (Bajor, 2017, 
komentarz do art. 46). Z. Długosz wskazuje przy tym, że na tle PSD2, odmiennie niż na gruncie 
PSD1, transakcją autoryzowaną jest każda transakcja, na którą użytkownik wyraził zgodę, nawet 
jeżeli zgoda ta była wyrażona w sposób inny niż przewidziany w umowie ramowej12 (Długosz, 
2017, s. 95). 

Wynikające z konieczności implementacji PSD2 zmiany (wprowadzone na mocy uzuup) 
można podzielić na trzy kluczowe bloki:
1) zmiany w zakresie ograniczonej odpowiedzialności płatnika, tj.:

a) obniżenie progu odpowiedzialności ze 150 do 50 EUR – zmiana treści art. 46 ust. 2 
in principio uup;

1 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. DzU 2019, poz. 659) (dalej: uup). Weszła w życie 24 października 2011 r. (art. 181 uup). 
2 Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego 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).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, 
zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (OJ L 337, 
23.12.2015, p. 35–127) (dalej: PSD2). 
4 Art. 116 PSD2.
5 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2018, poz. 1075) (dalej: uzuup). 
6 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2018, poz. 864). Ustawa ta nie obejmuje 
jednak problematyki nieautoryzowanych transakcji płatniczych. 
7 Art. 27 uzuup. 
8 Payment service provider. 
9 Art. 4 ust. 1–2b uup. 
10 Art. 12 uzuup. Również w zakresie innych obowiązków przewidziano dodatkowe – najczęściej 6 miesięczne – okresy przejściowe (art. 13 i nast. uzuup).
11 Zob. np. art. 46 ust. 1b zd. 1, ust. 1c, ust. 4a zd. 2 oraz art. 148 uup. 
12 Umową ramową jest umowa o usługę płatniczą regulującą wykonywanie indywidualnych transakcji płatniczych, która może zawierać postanowienia 
w zakresie prowadzenia rachunku płatniczego (art. 2 pkt 31 uup).



103103 Bartosz Wyżykowski            Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze – wybrane zagadnienia…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 8(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.8.8

b) zmiany przesłanek tej odpowiedzialności – zmiana treści art. 46 ust. 2 pkt 2 uup;
c) wprowadzenie przesłanek uchylających ograniczoną odpowiedzialność płatnika – wpro-

wadzenie nowego art. 46 ust. 2a uup;
2) zwolnienie płatnika z odpowiedzialności z tytułu nieautoryzowanej transakcji w przypadku, 

gdy dostawca płatnika nie wymaga silnego uwierzytelniania użytkownika13 (dalej: SCA14), 
a dostawca odbiorcy lub odbiorca nie akceptują SCA oraz wprowadzenie odpowiedzialności 
regresowej dostawcy odbiorcy i odbiorcy wobec dostawcy płatnika w takim wypadku – wpro-
wadzenie nowego art. 46 ust. 4a uup;

3) uregulowanie zasad odpowiedzialności w przypadku, gdy nieautoryzowana transakcja płatnicza 
zainicjowana została za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji 
płatniczej15 (dalej: PISP16) – wprowadzenie nowych art. 46 ust. 1b zd. 1 i ust. 1c uup17.
Dodatkowo warto wspomnieć o obowiązku zwrotu przez dostawcę płatnika (dostawcę pro-

wadzącego rachunek18) kwoty nieautoryzowanej transakcji niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie D+119 oraz o wyjątkach w tym zakresie (zmiana treści art. 46 ust. 1 uup oraz wprowa-
dzenie nowego art. 46 ust. 1a uup). Ściśle ujmując, przepisy te nie określają podstaw odpowie-
dzialności z tytułu transakcji nieautoryzowanych. Nakładają one na dostawcę płatnika (dostawcę 
prowadzącego rachunek) obowiązek dokonania zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji (który 
nie ma przy tym charakteru bezwzględnego), nie przesądzają jednak, kto – płatnik, dostawca 
płatnika (dostawca prowadzący rachunek), PISP czy też inny podmiot – i w jakim zakresie po-
nosi odpowiedzialność z tego tytułu. Przesłanki odpowiedzialności uregulowane zostały bowiem 
w art. 46 ust. 1b zd. 1, ust. 1c–5 i art. 148 uup. 

Celem artykułu jest wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych wiążących się ze zmianami 
wprowadzonymi w wyniku implementacji PSD2. Artykuł dotyka wybranych zagadnień problemo-
wych pojawiających się w związku ze stosunkowo niedługim obowiązywaniem nowych przepisów. 
Większość przepisów PSD2 oraz uup kształtujących zasady odpowiedzialności z tytułu transakcji 
nieautoryzowanych ma charakter bezwzględnie wiążący (ius cogens) tylko i wyłącznie wobec płat-
ników będących konsumentami. Istotnie, na mocy samej uup (by default), przepisy te odnoszą się 
również do płatników niebędących konsumentami. Niemniej na podstawie art. 33 uup dostawca 
i użytkownik niebędący konsumentem mogą uzgodnić, że wybranych przepisów uup (w tym art. 
46 ust. 2–5 uup, które regulują odpowiedzialność z tytułu nieautoryzowanych transakcji płatni-
czych) nie stosuje się w całości lub w części (tzw. opcja opt-out)20. W relacjach innych niż B2C, 

13 Warto zwrócić uwagę, że w uup mowa jest o „silnym uwierzytelnianiu użytkownika”, zaś w PSD2 oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 
2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych stan-
dardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji, C/2017/7782 (Dz.U. 
L 69 z 13.3.2018, str. 23—43) (dalej: RTS) mowa jest o „silnym uwierzytelnianiu klienta”. 
14 Strong customer authentication. 
15 Dostawca usług płatniczych prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej (art. 2 pkt 4d uup). 
16 Payment initiation service provider. 
17 W związku z uregulowaniem zasad odpowiedzialności w przypadku, gdy nieautoryzowana transakcja płatnicza zainicjowana została za pośrednictwem 
wprowadzono również szczególne rozwiązania w zakresie ciężarów dowodowych (wprowadzenie nowych art. 45 ust. 1a oraz art. 46 ust. 1b zd. 2 uup). 
Zagadnienia te wykraczają jednak poza ramy niniejszego opracowania. 
18 Dostawca usług płatniczych prowadzący rachunek płatniczy dla płatnika (art. 2 pkt 4c uup). 
19 Tj. nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony 
rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia.
20 Art. 33 uup stanowi implementację art. 61 ust. 1 PSD2. Zgodnie z pkt 73 zd. 2 preambuły PSD2: „Odmienne przepisy mogą mieć zastosowanie do 
użytkowników usług płatniczych niebędących konsumentami, ponieważ takim użytkownikom jest zwykle łatwiej dokonać oceny ryzyka oszustwa i przed-
sięwziąć środki zapobiegawcze”. Zob. też art. 16 uup i art. 38 ust. 1 PSD2.
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przepisy te mają więc charakter ius dispositivi. W zakresie, w jakim strony nie skorzystały z tego 
uprawnienia – co, jak się wydaje będzie sytuacją rzadką, mając na uwadze zwykle silną pozycję 
negocjacyjną PSP (podobnie Długosz, 2017, s. 103) – zastosowanie znajdą zatem przepisy uup 
i aktualne pozostają uwagi czynione w niniejszym opracowaniu.

II. Odpowiedzialność płatnika do wysokości 50 EUR
Zgodnie z art. 46 ust. 2 uup, płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do 

wysokości równowartości w walucie polskiej 50 EUR, ustalonej przy zastosowaniu kursu średnie-
go ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli są one skutkiem:
1) posłużenia się utraconym przez płatnika instrumentem płatniczym21 (art. 46 ust. 2 pkt 1 Uuup), 

lub
2) posłużenia się skradzionym płatnikowi instrumentem płatniczym (art. 46 ust. 2 pkt 1 uup), lub
3) przywłaszczenia instrumentu płatniczego (art. 46 ust. 2 pkt 2 uup)22. 

Oznacza to, że w przypadku transakcji o wartości powyżej 50 EUR, odpowiedzialność na 
podstawie omawianego przepisu rozkłada się częściowo na płatnika (do wysokości 50 EUR), 
a częściowo na PSP (do wysokości kwoty transakcji pomniejszonej o 50 EUR). W przypadku 
nieautoryzowanych transakcji płatniczych, opiewających na wysokie kwoty, odpowiedzialność 
płatnika na podstawie tego przepisu ma więc raczej charakter symboliczny, ponieważ wówczas 
główny ciężar odpowiedzialności spoczywa na dostawcy płatnika. Natomiast w przypadku trans-
akcji o wartości poniżej lub równej 50 EUR, pełną odpowiedzialność ponosi płatnik. 

Nie jest do końca jasne, czy art. 46 ust. 2 uup obejmuje wyłącznie utratę, kradzież lub przy-
właszczenie: 1) instrumentu płatniczego w ujęciu materialnym (tj. zindywidualizowane urządzenie 
lub urządzenia), czy też 2) elementów instrumentu płatniczego rozumianego jako uzgodniony 
przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywany przez użytkownika do złożenia 
zlecenia płatniczego, np. w ramach bankowości elektronicznej (tj. instrument płatniczy w ujęciu 
niematerialnym). Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wskazał, że proce-
dura wydania polecenia przelewu w bankowości internetowej stanowi instrument płatniczy w ro-
zumieniu art. 4 pkt 23 PSD123. Przemawiałoby to za przyjęciem, że hipoteza art. 46 ust. 2 uup 
obejmuje wszelkiego rodzaju nieautoryzowane transakcje inicjowane przez osoby nieuprawnione 
(przestępców) z wykorzystaniem „bankowości elektronicznej”, aplikacji mobilnych lub szczególnie 
chronionych danych dotyczących płatności (w tym indywidualnych danych uwierzytelniających), 
przez płatnika utraconych, płatnikowi skradzionych lub przez osoby nieuprawnione (przestępców) 

21 Zgodnie z art. 2 pkt 10 uup instrumentem płatniczym jest zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór proce-
dur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego. Definicja ta nie odzwierciedla w pełni definicji zawartej w art. 4 pkt 14 PSD2, 
która odwołuje się do urządzeń w liczbie mnogiej, a ponadto nie wymaga, aby zlecenie składane było przez użytkownika. 
22 Przed 20 czerwca 2018 r. (przed implementacją PSD2) art. 46 ust. 2 pkt 2 uup przewidywał odpowiedzialność płatnika do wysokości 50 EUR nie tylko, 
gdy nieautoryzowana transakcja była skutkiem przywłaszczenia instrumentu płatniczego, ale również, gdy była skutkiem jego nieuprawnionego użycia 
w wyniku naruszenia przez płatnika obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 2 uup. Art. 61 ust. 1 PSD1 (który stanowił podstawę implementacji art. 46 
ust. 2 pkt 2 uup w pierwotnym brzmieniu) przewidywał, że odpowiedzialność płatnika do wysokości 150 EUR za nieautoryzowane transakcje będące 
skutkiem posłużenia się utraconym lub skradzionym instrumentem płatniczym lub – jeżeli płatnik nie zdołał uchronić indywidualnych zabezpieczeń tego 
instrumentu – sprzeniewierzenia instrumentu płatniczego (w wersji ang. PSD1: if the payer has failed to keep the personalised security features safe, 
from the misappropriation of a payment instrument). Obecnie, art. 74 ust. 1 zd. 1 PSD2 stanowi, że płatnik może być zobowiązany do poniesienia strat 
związanych z wszelkimi nieautoryzowanymi transakcjami płatniczymi, do maksymalnej wysokości 50 EUR, będących skutkiem posłużenia się utraconym 
lub skradzionym instrumentem płatniczym lub przywłaszczenia instrumentu płatniczego. Obecna treść art. 46 ust. 2 uup odpowiada więc normatywnie 
treści art. 74 ust. 1 zd. 1 PSD2.
23 Wyr. TSUE z dnia 9 kwietnia 2014 r., w sprawie C-616/11, ECLI:EU:C:2014:242, pkt 44 i pkt 55 ppkt 2.
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przywłaszczonych. Niemniej literalne brzmienie omawianego przepisu może sugerować, że chodzi 
wyłącznie o utratę, kradzież lub przywłaszczenie instrumentu płatniczego w ujęciu materialnym.

Kolejne novum stanowi wprowadzenie art. 46 ust. 2a uup24, który to przepis określa dwie 
przesłanki, w przypadku których art. 46 ust. 2 uup nie znajdzie zastosowania. Art. 46 ust. 2a 
pkt 1 uup stanowi, że płatnik nie poniesie odpowiedzialności do wysokości 50 EUR, jeżeli nie miał 
on możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu płatniczego przed 
wykonaniem transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku, gdy działał umyślnie. Oznacza to, że art. 
46 ust. 2 uup znajdzie zastosowanie tylko wówczas, gdy płatnik miał możliwość stwierdzenia utraty, 
kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej 
(należy przyjąć, że przesłanka ta będzie spełniona również wówczas, gdy płatnik miał możliwość 
stwierdzenia faktu nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego lub nieuprawnionego dostępu 
do tego instrumentu25). W tym kontekście należy rozróżnić dwa scenariusze. Pierwszy, w którym 
płatnik od samego początku ma świadomość utraty, kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu 
(np. kradzież rozbójnicza26). Wówczas każda nieautoryzowana transakcja wykonana zostanie po 
stwierdzeniu przez płatnika tego faktu, a zatem zastosowanie znajdzie art. 46 ust. 2 uup. Oczywiście 
okres ten będzie stosunkowo krótki, gdyż na płatniku ciąży obowiązek niezwłocznego zgłoszenia 
utraty, kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu27. Art. 46 ust. 2 uup znajdzie zatem zastoso-
wanie do nieautoryzowanej transakcji wykonanej od momentu stwierdzenia przez płatnika utraty, 
kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu płatniczego do momentu, w którym płatnik obowiązany 
byłby najpóźniej dokonać zgłoszenia tego faktu swojemu dostawy (moment ten wyznacza art. 46 
ust. 3 uup i musi być on ustalany ad casum). W przypadku nieautoryzowanej transakcji wykona-
nej po upływie tego momentu (zarówno gdy płatnik w ogóle nie dokonał zgłoszenia lub dokonał 
je tak późno, że stanowi to umyślne lub rażąco niedbałe naruszenie tego obowiązku przez płat-
nika), na podstawie art. 46 ust. 3 uup poniesie on pełną odpowiedzialność z tego tytułu. W dru-
gim scenariuszu płatnik dowie się o utracie, kradzieży lub przywłaszczeniu instrumentu dopiero 
po jakimś czasie od zaistnienia tego faktu. Wówczas możliwość zastosowania art. 46 ust. 2 uup 
zależeć będzie od tego, kiedy nieautoryzowana transakcja płatnicza została wykonana. W przy-
padku transakcji wykonanej przed stwierdzeniem przez płatnika tego faktu (a mówiąc precyzyjnej 
przed momentem, w którym płatnik miał możliwość stwierdzenia tego faktu), art. 46 ust. 2 uup nie 
znajdzie zastosowania na mocy art. 46 ust. 2a pkt 1 uup. Wówczas odpowiedzialność poniesie 
dostawca płatnika, chyba że płatnik działał umyślnie. Mając na uwadze postulat prounijnej wy-
kładni przepisów uup, należałoby przyjąć, że w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 2a pkt 1 
in fine uup, jedynie umyślne działanie (nie zaś zaniechanie) płatnika skutkujące wykonaniem przez 
dostawcę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, powodować będzie odpowiedzialnością płatni-
ka z tego tytułu – w art. 74 ust. 1 zd. 2 lit a in fine PSD2 mowa jest bowiem o „działaniu płatnika 

24 Przepis ten stanowi implementację art. 74 ust. 1 zd. 2 PSD2. 
25 Art. 42 ust. 1 pkt 2 uup.  Brakuje pełnej spójności pomiędzy tym przepisem a art. 46 ust. 2 uup. Ten ostatni obejmuje wyłącznie utratę, kradzież 
i przywłaszczenie instrumenty (verba legis). Natomiast art. 42 ust. 1 pkt 2 uup nakłada na użytkownika obowiązek niezwłocznego zgłaszania dostawcy 
nie tylko utraty, kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu płatniczego, lecz także jego nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego dostępu do tego 
instrumentu. Należałoby przyjąć, że art. 42 ust. 1 pkt 2 uup precyzuje dodatkowe okoliczności, w przypadku których na użytkowniku spoczywa obowiązek 
niezwłocznego ich zgłoszenia dostawcy lub wskazanemu przez dostawcę podmiotowi, które mogą być m.in. skutkiem utraty, kradzieży lub przywłaszczenia 
instrumentu płatniczego. Siłą rzeczy art. 46 ust. 2 uup obejmuje sytuacje, w których doszło do posłużenia się instrumentem płatniczym (a więc w istocie 
do nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego dostępu do instrumentu płatniczego), wszak sam fakt jego utraty, kradzieży lub przywłaszczenia nie 
skutkuje przecież zainicjowaniem ani wykonaniem nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
26 Art. 281 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DzU 1997 Nr 88, poz. 553 ze zm.).
27 Art. 42 ust. 1 pkt 2 uup. 
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w nieuczciwych zamiarach”28. Art. 46 ust. 2 uup znajdzie natomiast zastosowanie do transakcji 
wykonanej po stwierdzeniu przez płatnika utraty instrumentu przez płatnika, lecz nie później niż 
do upływu momentu, w którym należy dokonać zgłoszenia tego faktu (po upływie tego momentu 
zastosowanie znajdzie bowiem art. 46 ust. 3 uup). W każdym z ww. scenariuszy po dokonanym 
przez płatnika zgłoszeniu zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 uup, zastosowanie znajdzie domniemanie 
odpowiedzialności dostawcy płatnika (art. 46 ust. 4 uup)29. 

Pojawia się pytanie, w jakim celu normodawca w treści art. 46 ust. 2a pkt 1 in fine uup (art. 74 
ust. 1 zd. 2 lit a in fine PSD2) uwypukla, że umyślne działanie płatnika (działanie w nieuczciwych 
zamiarach) skutkuje jego odpowiedzialnością, skoro nawet w przypadku ewentualnego braku 
takiego postanowienia płatnik ponosiłby odpowiedzialność na podstawie wspomnianego art. 46 
ust. 3 uup (art. 74 ust. 1 zd. 3 PSD2)30. Należałoby uznać, że jest to świadomy zabieg powodujący, 
że płatnik ponosić będzie odpowiedzialność tylko i wyłącznie w przypadku umyślnego działania. 
Cel przepisu może być więc interpretowany jako mający na celu wyłączenie stosowania art. 46 
ust. 3 uup31. 

Pewne wątpliwości interpretacyjne budzi również art. 46 ust. 2a pkt 2 uup. Literalne brzmie-
nie tego przepisu prowadzi do wniosku, że tylko i wyłącznie utrata instrumentu płatniczego przed 
wykonaniem transakcji płatniczej spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracow-
nika, agenta lub oddziału dostawcy płatnika lub podmiotu świadczącego na jego rzecz usługi, 
o których mowa w art. 6 pkt 10 uup wyłącza stosowanie art. 46 ust. 2 uup (również w art. 74 ust. 1 
zd. 2 lit b PSD2 mowa jest o wyłącznie o utracie instrumentu). Prima facie prowadziłoby to do 
niepożądanej konkluzji, że jeżeli to kradzież lub przywłaszczenie instrumentu płatniczego (nie zaś 
jego utrata) spowodowane będą działaniem lub zaniechaniem dostawcy płatnika, wskutek czego 
dojdzie do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, to wówczas art. 46 ust. 2 uup znajdzie zastoso-
wanie, a zatem płatnik poniesie odpowiedzialność do wysokości 50 EUR (wykładnia art. 46 ust. 2a 
pkt 2 uup a contrario)32. Wniosek taki jest trudny do zaakceptowania, gdyż całokształt przepisów 
uup i PSD2 nie daje żadnych podstaw do uznania, że intencją normodawcy było, aby w przy-
padku zawinionego zachowania dostawcy płatnika odpowiedzialność z tytułu nieautoryzowanej 
transakcji (choćby ograniczoną do wysokości 50 EUR) ponosił płatnik. W związku z tym pojęcie 
„ utraty”, o którym mowa w art. 46 ust. 2a pkt 2 uup należałoby rozumieć szeroko jako obejmujące 
kradzież, przywłaszczenie, jak również wszelkie inne formy „utraty” przez płatnika władztwa nad 
instrumentem płatniczym33. 

28 Analogicznie należałoby uznać na tle art. 46 ust. 4 in fine, ust. 4a zd. 1 in fine i ust. 5 in fine uup – w art. 74 ust. 2 zd. 1 in fine PSD2 mowa jest bowiem 
o „działaniu płatnika w złej wierze”, natomiast w art. 74 ust. 3 zd. 1 in fine i zd. 2 in fine PSD2 mowa jest o „działaniu płatnika w nieuczciwych zamiarach”.
29 Zostanie ono obalone, gdy płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji (art. 46 ust. 4 in fine uup). 
30 Analogiczny problem pojawia się na tle art. 46 ust. 4a zd. 1 in fine uup (art. 74 ust. 2 zd. 1 in fine PSD2), który wskazuje na odpowiedzialność płat-
nika w przypadku jego umyślnego działania (działania w złej wierze) oraz na tle art. 46 ust. 4 in fine i ust. 5 in fine uup (art. 74 ust. 3 zd. 1 in fine i zd. 2 
in fine PSD2), które to przepisy wskazują na odpowiedzialność płatnika w przypadku, gdy to płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji 
(gdy płatnik działał w nieuczciwych zamiarach).
31 Analogicznie należałoby uznać na tle art. 46 ust. 4 in fine, ust. 4a zd. 1 in fine i ust. 5 in fine uup (art. 74 ust. 2 zd. 1 in fine, ust. 3 zd. 1 in fine i zd. 2 
in fine PSD2). 
32 Ewentualnie można by argumentować, że w takim wypadku art. 46 ust. 2 uup nie znajdzie zastosowania na podstawie art. 46 ust. 2a pkt 1 uup, 
jeżeli płatnik nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej.
33 Proponowanej wykładni można zarzucić pewną niespójność w płaszczyźnie literalnej. Zasadniczo pożądanym jest bowiem, aby pojęciu, występu-
jącemu w danym akcie prawnym, w każdym wypadku przypisywać identyczne znaczenie. W proponowanym wariancie interpretacyjnym dochodzi do 
naruszenia tej reguły wykładni, wszak pojęcie „utraty”, o którym mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 uup nie obejmowałoby kradzieży i przywłaszczenia, podczas 
gdy pojęcie „utraty”, o którym mowa w art. 46 ust. 2a pkt 2 uup obejmowałoby również kradzież i przywłaszczenie. Niemniej taka wykładania zgodna 
jest z ratio legis omawianych przepisów.
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III. Skutki braku wymagania lub akceptowania SCA
Szczegółowe omówienie wymogów w zakresie procedury stosowania SCA wykracza poza 

ramy niniejszego opracowania34. Przedmiotem analizy są bowiem wyłącznie skutki braku wyma-
gania lub akceptowania SCA. Niemniej koniecznym jest poczynienie kilku uwag natury ogólnej. 
Przez SCA rozumie się uwierzytelnianie zapewniające ochronę poufności danych w oparciu o za-
stosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii: a) wiedza o czymś, o czym wie 
wyłącznie użytkownik; b) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie użytkownik; c) cechy charak-
terystyczne użytkownika – będących integralną częścią tego uwierzytelniania oraz niezależnych 
w taki sposób, że naruszenie jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych35. 
RTS precyzuje, że SCA opiera się na zastosowaniu co najmniej dwóch elementów należących do 
kategorii „wiedza”, „posiadanie” i „cechy klienta” oraz prowadzi do wygenerowania kodu uwierzy-
telniającego36. Kluczowe elementy stanowią również ogólne wymogi dotyczące uwierzytelniania37 
oraz obowiązek przeglądu środków bezpieczeństwa38.

W płaszczyźnie normatywnej koniecznym jest rozróżnienie uwierzytelniania (w tym SCA) od 
autoryzacji transakcji. Uwierzytelnienie przeprowadzane jest przez PSP po tym, jak transakcja 
zainicjowana zostanie przez płatnika i polega na zweryfikowaniu jego tożsamości lub ważności 
stosowania instrumentu płatniczego39. Zasadniczo proces uwierzytelnienia będzie poprzedzał samą 
autoryzację, ale nie oznacza to, że po poprawnym przejściu procesu uwierzytelnienia transakcja 
będzie autoryzowana (Pacak, 2014, komentarz do art. 46). Obowiązek przeprowadzania SCA spo-
czywa przy tym na PSP nie tylko w przypadku zainicjowania przez płatnika transakcji, lecz także 
w innych przypadkach elektronicznej lub zdalnej jego komunikacji z PSP (komunikacji na odle-
głość). Zgodnie z uup, PSP obowiązani są stosować SCA w przypadku, gdy płatnik40: 1) uzyskuje 
dostęp do swojego rachunku w trybie on-line; 2) inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą41 lub 
3) przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czynność, która może wiązać się z ryzykiem oszu-
stwa związanego z wykonywanymi usługami płatniczymi lub innych nadużyć42. Ponadto, w sytuacji, 
w której płatnik inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą z wykorzystaniem połączenia z siecią 
Internet lub za pośrednictwem środków, które mogą być wykorzystywane do porozumiewania się 
na odległość, dostawca stosuje SCA obejmujące elementy, które dynamicznie łączą transakcję 
płatniczą z określoną kwotą transakcji oraz określonym odbiorcą (dynamic linking)43. Tymczasem 

34 Wymogi, które PSP muszą spełniać w celu wdrożenia środków bezpieczeństwa umożliwiających im stosowanie procedury SCA zgodnie z art. 97 
PSD2 oraz skorzystanie z wyłączenia z obowiązku stosowania wymogów bezpieczeństwa dotyczących SCA określone zostały szczegółowo w RTS 
(art. 1 lit a i lit b RTS). 
35 Art. 2 pkt 26aa uup. W art. 4 pkt 30 PSD2 dodatkowo mowa jest o uwierzytelnianiu zapewniającym ochronę poufności danych uwierzytelniających.
36 Art. 4 ust. 1 zd. 1 RTS.
37 Art. 2 ust. 1 zd. 1 RTS.
38 Art. 3 RTS. Zob. też art. 2, art. 18, art. 20 i art. 21 RTS.
39 Art. 2 pkt 33b uup. 
40 Wobec tego, że w art. 32i ust. 1 in principio oraz w art. 32i ust. 2 uup mowa jest o płatniku, zasadnym jest przyjęcie, że obowiązek stosowania SCA 
aktualizuje się tylko wówczas, gdy czynność określone w tych przepisach podejmuje płatnik. Zob. Final Report, Draft Regulatory Technical Standards on 
Strong Customer Authentication and common and secure communication under Article 98 of Directive 2015/2366 (PSD2), EBA/RTS/2017/02, 23 February 
2017 (dalej: Raport z 23 lutego 2017 r.), str. 7, pkt 13 zd. 1 oraz Masłowski, 2019, s. 62. Autor ten słusznie wskazuje, że transakcja płatnicza z użyciem 
polecenia zapłaty nie wymaga SCA.
41 Art. 32 ust. 1 pkt 2 uup oraz art. 97 ust. 1 lit b PSD2 obejmują wszelkie transakcje płatnicze, a więc zarówno te inicjowane zdalnie (z wykorzystaniem 
połączenia z siecią Internet lub za pośrednictwem środków, które mogą być wykorzystywane do porozumiewania się na odległość), jak i te które nie są 
inicjowane zdalnie, pod warunkiem, że mają one charakter elektroniczny. Art. 32i ust. 2 uup oraz art. 97 ust. 2 PSD2 obejmują natomiast wyłącznie takie 
elektroniczne transakcje płatnicze, które zostały zainicjowane zdalnie.
42 Art. 32i ust. 1 uup.
43 Art. 32i ust. 2 uup. Szczegółowe wymogi w zakresie dynamicznych połączeń uregulowane zostały w art. 5 RTS. 
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autoryzacji dokonuje płatnik, wyrażając w ten sposób swoją wolę, aby PSP wykonał ściśle okre-
śloną transakcję lub transakcje płatnicze (oczywiście oświadczenie woli płatnika, w którym wyraża 
zgodę na wykonanie transakcji odbierane jest przez PSP). Autoryzując transakcję, płatnik wyraża 
zgodę na jej wykonanie przez dostawcę44. Niemniej PSP chcący wykazać, że transakcja została 
autoryzowana45 w istocie będzie musiał wykazać, że zgodę na jej wykonanie wyraził konkretny 
płatnik, co z kolei nierozerwalnie wiąże się z procesem uwierzytelniania46. W doktrynie wyrażono 
nawet pogląd, że uwierzytelnienie stwarza silne, aczkolwiek wzruszalne domniemanie faktyczne, 
że istnieje zgoda płatnika na transakcję (Pacak, 2014, komentarz do art. 46).

Ustawowy obowiązek stosowania SCA pojawił się wraz z wejściem w życie art. 32i uup, a za-
tem z dniem 20 czerwca 2018 r., aczkolwiek, jak wskazano na wstępie, PSP prowadzący w tej 
dacie działalność w zakresie usług płatniczych obowiązani byli dostosować swoją działalność do 
brzmienia nowych przepisów do 20 grudnia 2018 roku. Od tej daty obowiązek stosowania SCA 
nadal miał jednak charakter niepełny, gdyż szczegółowe wymogi techniczne i środki bezpieczeń-
stwa w tym zakresie określone zostały w RTS, które stosuje się dopiero od dnia 14 września 
2019 roku47. Dodatkowo Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (dalej: EUNB) w swojej opinii 
z dnia 21 czerwca 2019 r.48 stwierdził, że na zasadzie wyjątku i w celu uniknięcia niezamierzo-
nych konsekwencji dla użytkowników usług płatniczych po 14 września 2019 r., organy nadzorcze 
państw członkowskich mogą dopuścić dodatkowy, ograniczony czas na umożliwienie migracji 
stosowanych obecnie metod uwierzytelnienia do rozwiązań w pełni zgodnych z wymogami w za-
kresie SCA49. W efekcie Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) uznała za dopuszczalne 
zastosowanie proponowanego przez EUNB rozwiązania w odniesieniu do płatności internetowych 
przy wykorzystaniu karty płatniczej oraz płatności zbliżeniowych (bezstykowych), realizowanych 
w terminalach płatniczych50. W kolejnej opinii, EUNB potwierdził, że zakończenie planów migracji 
do SCA, w tym implementacja i testowanie przez akceptantów powinno nastąpić do 31 grudnia 
2020 roku51. Z kolei przed 20 grudnia 2018 r. (dla PSP, którzy prowadzili działalność przed dniem 
21 czerwca 2018 r.) obowiązki w zakresie stosowania SCA można było wywodzić z ogólnego 
44 Zgodnie z art. 40 ust. 1 zd. 1 uup, transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli płatnik wyraził zgodę na wykonanie transakcji płatniczej 
w sposób przewidziany w umowie między płatnikiem a jego dostawcą. Zgodnie z art. 64 ust. 2 zd. 3 PSD2, w przypadku braku zgody transakcję płat-
niczą uznaje się za nieautoryzowaną.
45 Obowiązek taki wynika z literalnego brzmienia art. 45 ust. 1 i ust. 1a uup. Przepisy uup nie są jednak spójne z przepisami PSD2. Ponadto zarówno 
przepisy uup, jak i PSD2 w omawianym zakresie są również niespójne wewnętrznie. Zamiennie wskazują bowiem na obowiązek udowodnienia bądź to, 
że transakcja została uwierzytelniona, bądź też, że transakcja została autoryzowana, bez wyraźnego uzasadnienia takiej dyferencjacji. I tak, z art. 63 
ust. 1 lit b oraz art. 72 ust. 2 zd. 1 PSD2 wynika ciężar udowodnienia, że transakcja płatnicza została autoryzowana, podczas gdy z art. 72 ust. 1 zd. 1 
i zd. 2, art. 73 ust. 2 zd. 3 oraz art. 90 ust. 1 zd. 2 PSD2 wynika ciężar udowodnienia, że transakcja płatnicza została uwierzytelniona. Z kolei z art. 39 
ust. 1 pkt 2, art. 45 ust. 1–2 oraz art. 46 ust. 1b zd. 2 uup wynika ciężar udowodnienia, że transakcja płatnicza została autoryzowana, podczas gdy 
z art. 144 ust. 2b uup wynika ciężar udowodnienia, że transakcja płatnicza została uwierzytelniona. W praktyce nie jest więc jasne, czy na dostawcach 
spoczywa ciężar udowodnienia: 1) wyłącznie okoliczności, że transakcja została uwierzytelniona; 2) wyłącznie okoliczności, że transakcja została auto-
ryzowana czy też 3) zarówno okoliczności, że transakcja została uwierzytelniona, jak i okoliczności, że transakcja została autoryzowana. Problematyka 
ta wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania. 
46 W praktyce nie sposób również wykluczyć sytuacji, w której kod uwierzytelniający stanowiący element SCA wykorzystywany będzie do autoryzacji 
transakcji przez płatnika, jeżeli taki sposób wyrażania zgody na wykonanie transakcji przewidziany zostanie w umowie między płatnikiem a jego PSP. 
Przykładowo w pkt 72 zd. 3 preambuły PSD2 mowa jest o „przechowywaniu danych uwierzytelniających stosowanych do autoryzacji”.
47 Art. 38 ust. 2 RTS. Na mocy art. 38 ust. 3 RTS wybrane przepisy stosuje się od 14 marca 2019 r., niemniej z racji tego, że nie odnoszą się one do 
SCA pozostaje to bez znaczenia dla omawianej problematyki. 
48 Opinion of the European Banking Authority on the elements of strong customer authentication under PSD2, EBA-Op-2019-06, 26 June 2019 (dalej: 
Opinia EUNB z 21 czerwca 2019 r.), s. 3 i 4 (pkt 11–15).
49 Komunikat KNF w sprawie silnego uwierzytelniania klienta w przypadku niektórych form płatności przy użyciu instrumentów płatniczych z dnia 
19 sierpnia 2019 r., s. 2.
50 Ibidem. Zgodnie z tym komunikatem, dotyczy to PSP, którzy przed 14 września 2019 r. zgłosili KNF potrzebę zastosowania omawianego rozwiąza-
nia, a następnie przedstawią stosowny, uzgodniony z KNF realny „plan migracji”, w okresie prawidłowej realizacji tego planu, nie będą stosowane inne 
środki nadzorcze związane z niestosowaniem SCA.
51 Opinion of the European Banking Authority on the deadline for the migration to SCA for e-commerce cardbased payment transactions, EBA-
Op-2019-11, 16 October 2019, s. 3 pkt 13. 
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obowiązku należytej staranności spoczywającego na PSP na podstawie art. 355 k.c.52, który 
był dookreślany przez normy wynikające z rekomendacji Europejskiego Banku Centralnego 
(dalej: EBC)53, wytycznych EUNB54, czy rekomendacji KNF55. Akty te z natury nie stanowią po-
wszechnie obowiązujących źródeł prawa, niemniej stanowią instrument kształtowania rzeczywi-
stości gospodarczej na zasadzie miękkiego prawa (soft law) (Grocholski, 2016, s. 315). Organy 
publiczne – a zwłaszcza sądy – mogą się nimi wspierać przy wykładni i stosowaniu powszechnie 
obowiązującego prawa. M. Grabowski stwierdza nawet, że od chwili wejścia w życie ww. reko-
mendacji KNF dostawcy zobowiązani byli do stosowania SCA w przypadkach w niej określonych 
(Grabowski, 2016). A należy pamiętać, że zgodnie z art. 472 k.c., jeżeli ze szczególnego przepisu 
ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezacho-
wanie należytej staranności. Powyższe pokazuje, że podstawy prawne, a w konsekwencji również 
zakres obowiązku stosowania SCA były różne i kształtują się następująco:
1) dla PSP, którzy prowadzili działalność przed 21 czerwca 2018 r.:

a) przed 20 grudnia 2018 r. obowiązek stosowania SCA można było wywodzić co najwy-
żej z obowiązku działania przez te podmioty z należytą starannością, przyjmując, że 
przy budowaniu wzorca staranności należało uwzględniać ww. akty prawa miękkiego 
(a w szczególności z ww. rekomendacji KNF);

b) w okresie od 20 grudnia 2018 r. do 14 września 2019 r. obowiązek stosowania SCA wy-
nikał z uup/PSD2, aczkolwiek nie obowiązywały wymogi wynikające z RTS56;

c) od 14 września 2019 r. obowiązek stosowania SCA wynika z uup/PSD2, zaś jego zakres 
dookreślany jest przez RTS, z tym zastrzeżeniem, że EUNB i KNF dopuszczają dla wybra-
nych PSP dodatkowy, ograniczony czas na umożliwienie migracji stosowanych obecnie 
metod uwierzytelnienia do rozwiązań w pełni zgodnych z wymogami w zakresie SCA;

2) dla PSP, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności po 20 czerwca 2018 r.:
a) w okresie od 21 czerwca 2018 r. do 14 września 2019 r. obowiązek stosowania SCA 

wynikał z uup/PSD2, aczkolwiek nie obowiązywały wymogi wynikające z RTS57;
b) od 14 września 2019 r. obowiązek stosowania SCA wynika z uup/PSD2 zaś jego zakres 

dookreślany jest przez RTS, z tym zastrzeżeniem, że EUNB i KNF dopuszczają dla wy-
branych PSP dodatkowy, ograniczony czas na umożliwienie migracji stosowanych obecnie 
metod uwierzytelnienia do rozwiązań w pełni zgodnych z wymogami w zakresie SCA.

Powyższe ma kluczowe znaczenie, gdyż determinuje które przepisy znajdą zastosowanie 
do danego stanu faktycznego (do konkretnej nieautoryzowanej transakcji płatniczej). Wskazuje 
się, że dla oceny poszczególnych stanów faktycznych dotyczących transakcji oszukańczych w sy-
tuacji, kiedy PSP nie zapewnił mechanizmu SCA, decydujące (obok okoliczności konkretnego 
przypadku) znaczenie będzie miał stan prawny w momencie wykonywania transakcji (Grabowski, 

52 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. DzU 2019, poz. 1145) (dalej: k.c.). 
53 European Central Bank, Recommendations for the security of internet payments, January 2013.
54 Wytyczne końcowe w sprawie bezpieczeństwa płatności internetowych, EBA/GL/2014/12_Rev1, 19 grudnia 2014 r.
Warto wskazać, że w świetle stanowiska EUNB, wspomniane wytyczne przestały obowiązywać z dniem 14 września 2019 r. (Opinion of the European 
Banking Authority on the implementation of the RTS on SCA and CSC, EBA-Op-2018-04, 13 June 2018; dalej: Opinia EUNB z 13 czerwca 2018 r., str. 7 
pkt 31 zd. 1, Opinia EUNB z 21 czerwca 2019 r., str. 2 pkt 9 zd. 1).
55 Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja dotycząca bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w Internecie przez banki, krajowe 
instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, Warszawa, listopad 2015 r.
56 Co najwyżej mogą być pomocniczo wykorzystane dla określenia wzorca staranności wymaganego od PSP. 
57 Ibidem. 
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2016). W praktyce sprawa jest jednak bardziej skomplikowana. Po pierwsze, co do zasady raczej 
należałoby brać pod uwagę stan prawny obowiązujący w momencie wyrażania zgody na wyko-
nanie transakcji przez osobę nieuprawnioną (tj. moment komunikowania się tej osoby nieupraw-
nionej z PSP). To bowiem stan faktyczny zaistniały w tej dacie podlegać będzie subsumpcji pod 
odpowiednie normy prawne. Tymczasem wykonanie transakcji może nastąpić w zupełnie innej 
dacie (co do zasady transakcja powinna zostać wykonana w terminie D+158, ale uup przewidu-
je w tym zakresie wyjątki59). Co więcej, w proces przeprowadzenia transakcji płatniczej, oprócz 
PSP związanego z użytkownikiem umową, często zaangażowani są również inni PSP60, a także 
podmioty nie mające statusu PSP61, w związku z czym ustalenie momentu, w którym transakcja 
była wykonywana lub została wykonana może się okazać problematyczne (nie będzie też jasne 
czy znaczenie miałby mieć stan prawny z momentu, w którym dostawca płatnika rozpoczyna wy-
konanie transakcji, momentu, w którym następuje uznanie rachunku dostawcy odbiorcy, czy też 
momentu, w którym następuje uznanie rachunku odbiorcy). 

Po drugie może się okazać, że dla ustalenia odpowiedzialności z tytułu nieautoryzowanej 
transakcji konieczna będzie analiza różnych okoliczności faktycznych z różnych dat. Przykładowo 
zlecenie nieautoryzowanej transakcji i wyrażenie przez osoby nieuprawnione zgody na jej wy-
konanie może nastąpić w innej dacie aniżeli utrata, kradzież lub przywłaszczenie instrumentu 
płatniczego bądź też indywidualnych danych uwierzytelniających62. Wówczas odrębnej oceny 
wymagać będzie zachowanie płatnika i to w jakich okolicznościach doszło do utraty, kradzieży 
lub przywłaszczenia jego instrumentu lub danych, a odrębnej oceny wymagać będzie zachowanie 
PSP, w tym w szczególności czy podmiot ten prawidłowo zastosował SCA. Dla oceny każdego 
z tych stanów faktycznych znaczenie powinien mieć stan prawny obowiązujący w momencie za-
istnienia każdego z nich. 

Ustawa o usługach płatniczych w ślad za PSD2 stanowi, że w przypadku gdy dostawca 
płatnika nie wymaga SCA, płatnik nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje 
płatnicze, chyba że działał umyślnie63. M. Grabowski wskazuje, że art. 74 ust. 2 PSD2 ogranicza 
zakres ponoszenia ryzyka przez płatnika do winy umyślnej. Autor ten wskazuje również, że jeśli 
szkoda nastąpiłaby niezależnie od stosowania SCA przez PSP, powinien on odpowiadać według 
reguł ogólnych (Grabowski, 2016). Ze stanowiskiem takim należy się zgodzić, z tym zastrzeże-
niem, że przez reguły ogólne należy rozumieć zasady odpowiedzialności uregulowane w uup, nie 
zaś zasady ogólne wynikające z k.c. Brak związku przyczynowego między szkodą (wynikającą 
z nieautoryzowanej transakcji płatniczej) a niewymaganiem lub nieakceptowaniem SCA skutkować 
będzie wyłącznie tym, że zastosowania nie znajdzie art. 46 ust. 4a uup. W dalszym ciągu jednak 

58 Art. 54 ust. 1 uup.
59 Np. art. 54 ust. 2 uup. 
60 Klasyczny przykład stanowić będzie inicjowany przez płatnika przelew z rachunku prowadzonego przez dostawcę X na rachunek odbiorcy prowa-
dzony przez dostawcę Y, w przypadku którego w przeprowadzenie transakcji z istoty sprawy oprócz dostawcy X zaangażowany jest również dostawca Y.
61 Np. agenci (art. 2 pkt 1, art. 84 ust. 1, art. 117i, art. 121, art. 132s–132u uup i art. 6a–6e prawa bankowego), podmioty, którym wykonywanie okre-
ślonych czynności operacyjnych zostało powierzone przez dostawców/insourcerzy (art. 86 ust. 1, art. 117i, art. 121, art. 132u–132w uup i art. 6a–6e 
prawa bankowego), dostawcy usług telekomunikacyjnych czy podmioty pośredniczące. W art. 51 ust. 1 oraz w art. 148 uup mowa jest o „podmiotach 
pośredniczących w wykonaniu transakcji płatniczej” innych niż dostawca płatnika lub odbiorcy. W pkt 85 zd. 6 preambuły PSD2 mowa jest o „instytucji 
pośredniczącej” w kontekście „neutralnego” organu, takiego jak bank centralny lub izba rozliczeniowa – transferująca kwotę płatności od wysyłającego 
do otrzymującego dostawcy usług płatniczych. 
62 Indywidualnymi danymi uwierzytelniającymi są indywidualne dane zapewniane użytkownikowi przez PSP do celów uwierzytelnienia (art. 2 pkt 9a uup). 
Indywidualne dane uwierzytelniające stanowią również szczególnie chronione dane dotyczące płatności (art. 2 pkt 26c uup).
63 Art. 46 ust. 4a zd. 1 uup. Przepis ten stanowi implementację art. 74 ust. 2 zd. 1 PSD2, zgodnie z którym, w przypadku gdy dostawca płatnika nie 
wymaga SCA, płatnik nie ponosi żadnych szkód finansowych, chyba że płatnik działał w złej wierze.
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płatnikowi będzie można przypisać odpowiedzialność tylko i wyłącznie na podstawie art. 46 ust. 2, 
ust. 2a pkt 1 in fine, ust. 3, ust. 4 in fine, ust. 4a zd. 1 in fine lub ust. 5 in fine uup. 

Po trzecie, z literalnego brzmienia art. 46 ust. 4a zd. 1 uup mogłoby wynikać, że płatnik nie 
ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze w każdym przypadku, gdy do-
stawca płatnika nie wymaga SCA (z wyjątkiem sytuacji, gdy płatnik działał umyślnie)64. Prowadziłoby 
to jednak do wniosku, że PSP ponosi odpowiedzialność również wówczas, gdy nie stosował SCA 
w sytuacji, w której nie miał takiego obowiązku, co jest trudne do zaakceptowania. Oznaczałoby 
zarazem, że w istocie wyłączenie obowiązku stosowania SCA ma charakter fragmentaryczny. 
W płaszczyźnie publicznoprawnej działania PSP byłyby legalne (brak stosowania SCA nie naraża-
łoby PSP na sankcje administracyjno-prawne), niemniej dostawca taki ponosiłby całkowite ryzyko 
nieautoryzowanych transakcji w płaszczyźnie cywilno-prawnej. Brak obowiązku stosowania SCA 
może mieć przy tym dwa źródła. Po pierwsze może wynikać wprost z uup – chodzi o wszelkie 
czynności nieobjęte hipotezą art. 32i ust. 1 i 2 uup. Po drugie, PSP może skorzystać z wyłączeń 
przewidzianych w RTS65. Przyjęcie, że dostawcy ponoszą pełne ryzyko i odpowiedzialność za nie-
autoryzowane transakcje płatnicze w przypadku braku zastosowania SCA, nawet jeżeli korzystają 
z dopuszczalnego wyłączenia, na które tenże normodawca sam pozwolił, nie jest przekonujące. 
PSP nie powinien bowiem ponosić konsekwencji wskutek skorzystania z przysługującego mu na 
podstawie obowiązujących przepisów (RTS) uprawnienia (podobnie Długosz, 2017, s. 100). Nie 
powinno natomiast budzić wątpliwości, że PSP nie poniesie odpowiedzialności z samego faktu 
braku stosowania SCA w tych wypadkach, w których taki obowiązek nie wynika z uup. 

Pewne wątpliwości może budzić czy wyłączenie stosowania art. 46 ust. 4a uup, w relacjach 
innych niż B2C, automatycznie i całkowicie zwalnia PSP z odpowiedzialności z tytułu nieautory-
zowanych transakcji wykonanych bez wymagania SCA. Przepisy uup, RTS i PSD2 w zakresie 
regulującym stosunki prawne między podmiotami biorącymi udział w świadczeniu usług płatni-
czych i użytkownikami tych usług stanowią część norm cywilnoprawnych (Grabowski, 2016)66. 
Na podstawie art. 355 k.c. w dalszym ciągu można więc od PSP oczekiwać należytej staranności 
w wykonywaniu umowy, natomiast całkowita rezygnacja ze stosowania SCA lub innych metod 
gwarantujących równoważny poziom bezpieczeństwa w konkretnych okolicznościach może być 
rozpatrywana jako naruszenie postanowień umownych i uchybienie temu standardowi, a w kon-
sekwencji skutkować – przynajmniej częściową – odpowiedzialnością PSP z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy.

Literalne brzmienie art. 46 ust. 4a zd. 1 uup może wywoływać wrażenie, że dostawca płatnika 
odpowiada wobec płatnika za nieautoryzowaną transakcję tylko wówczas, gdy w ogóle nie wy-
maga SCA. Niemniej, jak wskazano powyżej, przepisy uup, w zakresie w jakim regulują stosunki 
cywilnoprawne stanowią część norm prywatnoprawnych. Obowiązek stosowania SCA, mimo iż 
wynika z uup, w świetle art. 56 k.c. stanowi element czynności prawnej, jaką jest umowa między 

64 Wniosek taki może sugerować stanowisko EUNB (zob. Single Rulebook Q&A, Question ID: 2018_4042, Legal act: Directive 2015/2366/EU (PSD2), 
Topic: Strong customer authentication and common and secure communication (incl. access), European Banking Authority). https://eba.europa.eu/
single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4042
65 EUNB wyjaśnił, że wyłączenia w odniesieniu do transakcji płatniczych są oddzielne i niezależne od siebie a w konsekwencji należy zastosować tylko 
jedno wyłącznie do danej transakcji, nawet jeżeli mogłaby się ona kwalifikować do więcej niż jednego wyłączenia (Opinia EUNB z 13 czerwca 2018 r., 
str. 9, pkt 41 zd. 2).
66 W związku z tym przepisy te należy interpretować i stosować w związku z przepisami prawa cywilnego, z tymże po pierwsze, przepisy uup, RTS 
i PSD2 należy uznać jako mające charakter lex specialis, a po drugie, wszystkie one wymagają wykładni zgodnej z prawem Unii Europejskiej.
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PSP a użytkownikiem. Stąd uzasadnione jest twierdzenie, że brak nie tylko zastosowania SCA, 
lecz także należytego wykonania tego obowiązku przez dostawcę płatnika w konkretnych okolicz-
nościach może skutkować jego odpowiedzialnością wobec płatnika na podstawie art. 46 ust. 4a 
zd. 1 uup w zw. z art. 471 k.c. W tym sensie nienależyte zastosowanie SCA w istocie może być 
rozpatrywane jako brak wymagania przez dostawcę płatnika SCA. 

Zgodnie z art. 46 ust. 4a zd. 2 uup, w przypadku gdy odbiorca lub dostawca odbiorcy nie 
akceptują SCA, odpowiadają oni za szkody poniesione przez dostawcę płatnika67. Przepis ten 
kształtuje odpowiedzialność regresową odbiorcy oraz dostawcy odbiorcy wobec dostawcy płatnika. 
Można z tego wywodzić, że intencją normodawcy było, aby bezpośrednią odpowiedzialność wobec 
płatnika ponosił jego PSP, nawet jeżeli to nie temu podmiotowi można przypisać winę z tytułu braku 
akceptowania SCA i brakuje podstaw do przypisania mu odpowiedzialności na podstawie art. 46 
ust. 4a zd. 1 uup. Mimo że taki wniosek nie wynika explicite z treści art. 46 ust. 4a zd. 2 uup, przy-
jęcie odmiennego poglądu czyniłoby przewidzianą w tym przepisie odpowiedzialność regresową 
wobec dostawcy płatnika bezprzedmiotową. Wydaje się, że regulację tę uzupełnia art. 148 uup68, 
którego zdanie drugie odwołuje się do rekompensat wynikających z braku zastosowania SCA. 

Powyższa analiza pokazuje, jak fundamentalne znaczenie ma, aby implementacja mechani-
zmów stosowania SCA była w pełni zgodna z obowiązującymi regulacjami, zapewniając możliwie 
wysoki poziom bezpieczeństwa inicjowania transakcji i procesu weryfikacji tożsamości użytkow-
nika lub ważności stosowania instrumentu płatniczego. 

IV. Odpowiedzialność z tytułu nieautoryzowanych transakcji 
zainicjowanych za pośrednictwem PISP

W efekcie implementacji PSD2 do uup wprowadzony został nowy rodzaj usługi płatniczej, 
tj. usługa inicjowania transakcji płatniczej, przez którą należy rozumieć usługę polegającą na 
zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez PISP na wniosek użytkownika z rachunku płatniczego 
użytkownika prowadzonego przez innego dostawcę69. Wskazuje się, że przedmiotem nowej usługi 
w aktualnych praktykach rynkowych (tj. przed implementacją PSD2) jest polecenie przelewu, nie-
mniej PSD2 nie ogranicza w wyraźny sposób swojego zastosowania w tym zakresie do jakiejkol-
wiek konkretnej kategorii transakcji płatniczych (Korus, 2017, s. 84). Mimo że PISP wiązać będzie 
bezpośrednia relacja prawna z użytkownikiem (podczas gdy nie będzie konieczności zawarcia 
umowy między takim PSP a dostawcą prowadzącym rachunek70), przepisy uup ukształtowane 
zostały w taki sposób, aby bezpośrednią odpowiedzialność z tytułu nieautoryzowanych transakcji 
płatniczych wobec płatnika ponosił dostawca prowadzący rachunek płatnika. Zgodnie z art. 46 
ust. 1b zd. 1 uup, jeżeli PISP odpowiada za dokonanie nieautoryzowanej transakcji płatniczej, na 
wniosek dostawcy prowadzącego rachunek, niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia 

67 Przepis ten stanowi implementację art. 74 ust. 2 zd. 2 PSD2, zgodnie z którym, w przypadku gdy odbiorca lub dostawca usług płatniczych odbiorcy 
nie akceptują silnego uwierzytelnienia klienta, zwracają szkody finansowe wyrządzone dostawcy usług płatniczych płatnika.
68 Przepis ten stanowi implementację art. 92 PSD2. 
69 Art. 3 ust. 5 uup. 
70 Zgodnie z pkt 30 zd. 2 PSD2: „Dostawcy świadczący usługę inicjowania płatności nie muszą koniecznie wchodzić w stosunki umowne z dostawcami 
usług płatniczych prowadzącymi rachunek, a dostawcy usług płatniczych prowadzący rachunek powinni umożliwiać dostawcom świadczącym usługę ini-
cjowania płatności – bez względu na stosowany przez nich model biznesowy – korzystanie z procedur uwierzytelniających zapewnianych przez dostawców 
usług płatniczych prowadzących rachunek w celu zainicjowania konkretnej płatności w imieniu płatnika”. W praktyce należy się jednak spodziewać, że 
dostawcy prowadzący rachunek i dostawcy świadczący usługę inicjowania transakcji płatniczej będą zawierać umowy regulujące ich wzajemne prawa 
i obowiązki w związku ze świadczonymi usługami.  
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roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia danej transakcji lub doręczenia wnio-
sku, rekompensuje mu poniesione straty lub zwraca kwoty zapłacone w wyniku dokonania przez 
niego zwrotu na rzecz płatnika, w tym kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Z kolei art. 46 
ust. 1a uup stanowi, że w przypadku, gdy transakcja płatnicza jest inicjowana za pośrednictwem 
PISP, dostawca prowadzący rachunek niezwłocznie, nie później niż w terminie D+1, zwraca płat-
nikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej oraz, w stosownych przypadkach, przywraca 
obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowa-
na transakcja płatnicza71. Jak wskazano na wstępie, przepis ten nie określa per se podmiotu 
obowiązanego do poniesienia – w ujęciu ekonomicznym – finalnej odpowiedzialności (ciężaru 
finansowego) z tytułu nieautoryzowanej transakcji płatniczej, niemniej określa, który z podmiotów 
obowiązany jest dokonać zwrotu kwoty takiej transakcji na rzecz płatnika. Można zatem wywodzić, 
że intencją normodawcy było, aby bezpośrednią odpowiedzialność wobec płatnika, w przypadku 
każdej nieautoryzowanej transakcji płatniczej, w tym takiej zainicjowanej za pośrednictwem PISP, 
ponosił dostawca prowadzący rachunek, nawet jeżeli to nie temu podmiotowi można przypisać 
winę z tego tytułu. Jakkolwiek nie wynika to explicite z art. 46 ust. 1b zd. 1 uup, takie rozumowanie 
znajduje potwierdzenie w pkt 73 zd. 3 i 4 preambuły PSD2 (choć motywy te odnoszą się wyłącznie 
do konsumentów). Natomiast w sytuacji, w której winę za nieautoryzowaną transakcję płatniczą 
ponosić będzie PISP, podmiot ten odpowiadać będzie regresowo wobec dostawcy prowadzącego 
rachunek na podstawie art. 46 ust. 1b zd. 1 uup. Analogiczne rozwiązanie przewidziane zostało 
zresztą w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej, gdy zle-
cenie płatnicze zostało złożone przez płatnika do PISP72. Rozwiązania te korespondują również 
z przywołaną wcześniej ogólną zasadą wynikającą z art. 148 uup. 

W praktyce nie sposób jednak wykluczyć, że spory na tym tle okażą się bardziej złożo-
ne i użytkownicy będą próbowali dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od PISP (bądź też 
równocześnie od PISP oraz dostawcy prowadzącego rachunek). Ponadto, z uwagi na fakt, że 
w przypadku usługi inicjowania transakcji płatniczej zaangażowane są trzy podmioty, tj. dostaw-
ca prowadzący rachunek, PISP oraz użytkownik73, może się okazać, że w sytuacji sporu między 
dwoma zainteresowanymi podmiotami, trzeci podmiot będzie chciał się przyłączyć do postępo-
wania, np. w charakterze interwenienta ubocznego74. Może mieć bowiem interes prawny w tym, 
aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron.

V. Obowiązek zwrotu płatnikowi kwoty nieautoryzowanej transakcji 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie D+1

Kończąc, warto zasygnalizować wątpliwości interpretacyjne dotyczące art. 46 ust. 1 i ust. 1a uup.  
Zgodnie z art. 46 ust. 1 zd. 1 uup z wyjątkiem sytuacji, w której płatnik nie powiadomi PSP 
o nieautoryzowanej transakcji w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku75, dostawca 

71 Przepis ten stanowi implementację art. 73 ust. 2 zd. 1 PSD2. 
72 Art. 144 ust. 2a i ust. 2c uup. Przepisy te stanowią implementację art. 90 ust. 1 zd. 1 oraz ust. 2 PSD2. 
73 Jest to oczywiście pewne uproszczenie, gdyż w praktyce w inicjowanie i przeprowadzanie transakcji zaangażowane mogą być również inne pod-
mioty (zob. przypis nr 61 powyżej). 
74 Art. 76 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.). 
75 Art. 44 ust. 2 uup. Warto tez dodać, że termin 13 miesięczny wyznacza ostateczną granicę czasową, która wymaga uwzględnienia kontekstu i oko-
liczności danej sprawy, niemniej zasadniczo, zgłoszenie (podejrzenia) nieautoryzowanej transakcji powinno nastąpić niezwłocznie (art. 44 ust. 1 uup). 
Zob. też art. 42 ust. 1 pkt 2 uup. 
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płatnika obowiązany jest mu niezwłocznie, nie później jednak niż do końca następnego dnia ro-
boczego po stwierdzeniu nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika 
lub po otrzymaniu stosownego zgłoszenia, zwrócić kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej. 
Natomiast w przypadku gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, dostawca płatnika obowiąza-
ny jest przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca 
nieautoryzowana transakcja płatnicza76. Drugi wyjątek stanowi sytuacja, w której PSP ma uza-
sadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo i poinformuje o tym 
na piśmie organy powołane do ścigania przestępstw77. Z niezrozumiałych przyczyn, na gruncie 
literalnego brzmienia przepisów, żaden z tych wyjątków nie znajduje zastosowania w przypadku, 
gdy transakcja płatnicza jest inicjowana za pośrednictwem PISP78. Kierując się jednak wykładnią 
celowościową, należałoby uznać, że omawiane wyjątki znajdują zastosowanie do wszystkich nie-
autoryzowanych transakcji, w tym tych inicjowanych za pośrednictwem PISP. Przepisy nie precy-
zują również co należy rozmieć przez pojęcie oszustwa, o którym mowa w art. 46 ust. 1 zd. 1 uup, 
niemniej przegląd całokształtu przepisów zarówno uup, jak i PSD2 daje podstawy do szerokiej 
wykładni tego pojęcia jako obejmującego działania płatnika lub osób trzecich79. Inne stanowisko 
prezentuje Rzecznik Finansowy, który powołując się na pkt 71 preambuły PSD2, stwierdza, że 
chodzi wyłącznie o oszustwo płatnika lub oszustwo z jego udziałem (tzw. friendly fraud)80. W tym 
kontekście należy jednak wskazać, że z ugruntowanego orzecznictwa TSUE wynika, że pream-
buła aktu wspólnotowego nie ma mocy prawnie wiążącej i nie może być powoływana ani dla 
uzasadnienia odstępstw od przepisów danego aktu, ani w celu wykładni tych przepisów w sposób 
oczywiście sprzeczny z ich brzmieniem81.

Literalna wykładnia omawianych przepisów prowadzi do niezwykle rygorystycznych wnio-
sków i budzi wątpliwości czy intencją prawodawcy unijnego rzeczywiście było wprowadzenie 
bezwzględnego i automatycznego obowiązku zwrotu kwoty transakcji niezwłocznie, a nie później 
niż w terminie D+1, która wedle twierdzeń płatnika miała charakter nieautoryzowany. Skutkiem 
takiej wykładni byłoby przyjęcie, że nawet w sytuacji, w której z okoliczności sprawy wynika, że to 
płatnik ponosi odpowiedzialność z tytułu nieautoryzowanej transakcji (bądź też płatnik wprost się 
do tego przyzna), na PSP ciążyłby obowiązek zwrotu kwoty transakcji tylko po to, aby następnie 
zwrotnie dochodzić jej od płatnika. Dlatego należałoby uznać, że po pierwsze, to PSP podejmuje 
gospodarczą decyzję czy uważa transakcję za nieautoryzowaną (oczywiście ostatecznie kwalifi-
kacja ta podlegać będzie weryfikacji przez niezależny i niezawisły sąd, jeżeli nastąpi wszczęcie 
postępowania sądowego). Po drugie, jeżeli przeprowadzona przez dostawcę płatnika analiza 
całokształtu sprawy prowadzić będzie do uzasadnionej konkluzji, że transakcja ma charakter 
nieautoryzowany, lecz odpowiedzialność z tego tytułu w ocenie PSP ponosi płatnik, podmiot ten 

76 Art. 46 ust. 1 zd. 2 uup.
77 Art. 46 ust. 1 zd. 1 in fine uup. 
78 Art. 46 ust. 1a uup, który reguluje obowiązek zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji, która zainicjowana została za pośrednictwem PISP, inaczej 
niż art. 46 ust. 1 zd. 1 uup nie określa żadnych wyjątków w tym zakresie. 
79 Pojęcie „oszustwa”, czy też „oszustwa płatniczego” nie jest zawężane do konkretnych podmiotów (a tym bardziej wyłącznie do płatników). Podobnie 
przepisy uup posługujące się sformułowaniem „oszustwo” nie ograniczają się do oszustwa płatnika. W jednym tylko przypadku przez oszustwo należy 
rozumieć wyłącznie działanie PSU, jednak tylko dlatego, iż PSD2 wyraźnie tak stanowi – zob. art. 72 ust. 2 zd. 2 PSD2, w którym mowa jest o „oszu-
stwie lub rażącym zaniedbaniu ze strony użytkownika usług płatniczych”. Zarazem przepis ten funkcjonalnie powiązany jest z art. 73 ust. 1 zd. 1 PSD2, 
co nie ułatwia wykładni w omawianym zakresie.
80 Analiza Rzecznika Finansowego, Nieautoryzowane transakcje – zasady i główne problemy, Warszawa, 18 czerwca 2019 r., s. 11. 
81 Zob. wyr. TSUE z dnia 24.11.2005 r. w sprawie C-136/04, ECLI: ECLI:EU:C:2005:716, pkt 32 i przywołane tam orzecznictwo, czy też wyr. TSUE 
z dnia 2.04.2009 r. w sprawie C-134/08, ECLI: ECLI:EU:C:2009:229, pkt 16.
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powinien mieć prawo do podjęcia decyzji o odmowie zwrotu kwoty takiej transakcji (oczywiście 
i w tym wypadku ostatecznie sprawa podlegać będzie ocenie przez niezależny i niezawisły sąd, 
jeżeli nastąpi wszczęcie postępowania sądowego). Problematyczny w tym zakresie jest jednak 
krótki termin, jaki uup/PSD2 wyznacza dla dostawcy płatnika w tym zakresie. Na tle krótkich termi-
nów na udzielenie przez PSP odpowiedzi na reklamację (co do zasady 15 dni82, a w szczególnie 
skomplikowanych przypadkach 35 dni83), słusznie się wskazuje, że podmioty te mogą napotkać 
istotne trudności w zadośćuczynieniu tym terminom, szczególnie w sytuacjach, które wymagają 
współdziałania kilku podmiotów i przeprowadzania bardziej rozbudowanych procedur (Masłowski, 
2019a). Tym trudniejsza będzie analiza zgłoszenia nieautoryzowanej transakcji w terminie jed-
nego dnia roboczego, niemniej nie należy wykluczać, że w okolicznościach konkretnej sprawy 
okaże się to możliwe. 

VI. Konkluzje
W Polsce problematyka nieautoryzowanych transakcji płatniczych uregulowana została 

w 2011 r. w uup jako efekt implementacji PSD1. Jakkolwiek w 2018 r., wskutek implementacji 
PSD2, wprowadzone zostały w tym zakresie znaczące zmiany, istota rozwiązań pozostała ta 
sama. Krótki czas obowiązywania nowych przepisów i w konsekwencji brak orzecznictwa nakre-
ślającego kierunki wykładni w początkowym okresie z pewnością może powodować wątpliwości 
w zakresie ich stosowania. Co więcej, pojawienie się nowych kategorii PSP, biorących udział w re-
alizacji usług (transakcji) płatniczych, wywołuje dodatkowe problemy na tle ochrony prywatności 
i zapobiegania oszustwom – w szczególności w kontekście zdalnego uwierzytelniania i autoryzacji 
(Szpringer, 2017, s. 124).
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Streszczenie 
Artykuł porusza problematykę jurysdykcji krajowej nad sporami dotyczącymi szkody wywołanej 
naruszeniem prawa konkurencji. W opracowaniu omówiono dotychczasowe orzecznictwo TSUE 
dotyczące jurysdykcji szczególnej określonej w art. 7 pkt 2 rozporządzenia 1215/12, zapadłe 
na gruncie spraw z zakresu private enforcement, ze szczególnym uwzględnieniem orzeczenia 
w sprawie C-451/18 – Tibor-Trans. Analiza wykazała, że wykładnia łącznika miejsca wystąpienia 
szkody antymonopolowej jest dokonywana ad casum i nie jest jeszcze w pełni ukształtowana. 
Komentowany wyrok Tibor-Trans w dalszy sposób precyzuje tę interpretację poprzez wskaza-
nie, że również miejsce poniesienia szkody przez nabywcę pośredniego może – w określonych 
okolicznościach – stanowić podstawę przyznania jurysdykcji szczególnej określonej w art. 7 pkt 2 
rozporządzenia 1215/12.
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JEL: K21, K41

I. Wprowadzenie
Spory dotyczące odszkodowania z tytułu naruszenia prawa konkurencji często mają wymiar 

transgraniczny. Dotyczy to w szczególności praktyk o złożonym stanie faktycznym i geograficz-
nie szerokim wpływie, wskutek których szkoda antymonopolowa „materializuje się” na obsza-
rze wielu państw. Wówczas istotną dla powodów kwestią jest ustalenie sądu właściwego dla 
rozpoznania sprawy.

Obowiązujące przepisy przyznają powodowi występującemu ze sprawą odszkodowawczą 
możliwość wyboru pomiędzy wniesieniem pozwu do sądu państwa członkowskiego miejsca za-
mieszkania (siedziby) pozwanego (jurysdykcja ogólna) a sądem właściwym dla spraw dotyczących 
czynów niedozwolonych (jurysdykcja szczególna). W niektórych przypadkach dla poszkodowanych 
antykonkurencyjną praktyką korzystniejsza może okazać się jurysdykcja szczególna, ustalona 
w oparciu o łącznik miejsca wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę, z takich przyczyn, jak 
choćby koszty prowadzenia sporu czy stosowanie przez wybrany sąd względniejszego prawa 
z perspektywy zaspokojenia podnoszonych roszczeń (forum shopping).

Kwestia jurysdykcji szczególnej miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę 
na gruncie spraw private enforcement była już przedmiotem niejednolitych rozstrzygnięć TSUE. 
Analizowany wyrok TSUE z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie C-451/18 – Tibor-Trans przeciwko 
DAF Trucks1 rozwija wykładnię tej podstawy jurysdykcji poprzez wskazanie, że nabywca pośred-
ni może pozwać uczestników kartelu przed sąd państwa członkowskiego, w którym znajduje się 
rynek objęty praktyką, tj. w miejscu, w którym ceny rynkowe zostały zniekształcone i w którym 
poszkodowany poniósł szkodę w postaci nadmiernego obciążenia. Orzeczenie to może istotnie 
wpływać na strategie procesowe w sprawach dotyczących wyboru jurysdykcji nad transgranicz-
nymi sporami w sprawach, których przedmiotem jest odszkodowanie z tytułu deliktu antymono-
polowego, a tym samym warte jest omówienia.

II. Jurysdykcja krajowa  
w transgranicznych sporach odszkodowawczych – ramy prawne
Zasadniczo w sprawach cywilnych i handlowych, do których należą powództwa o naprawie-

nie szkody wynikającej z naruszenia prawa konkurencji2, obejmujących aspekty transgraniczne, 
jurysdykcja ustalana jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych 
oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (dalej: rozporządzenie 1215/12)3. 

1 ECLI:EU:C:2019:635.
2 Wyr. TSUE z dnia 23 października 2014 r. w sprawie C–302/13 – flyLAL–Lithuanian Airlines AS przeciwko Starptautiskā lidosta Rīga VAS i innym, 
ECLI:EU:C:2014:2319, pkt 38.
3 Dz. Urz. UE nr L 351 z 20.12.2012, s. 1–32. Rozporządzenie 1215/12 ma zastosowanie do spraw wszczętych od dnia 10 stycznia 2015 r. Jednocześnie 
aktualne pozostają reguły związane z wykładnią „miejsca, w którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę” ukształtowane na gruncie 
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Zgodnie z ogólną zasadą, za podstawę jurysdykcji przyjmuje miejsca zamieszkania (siedziby) po-
zwanego4. Rozporządzenie 1215/12 zawiera także przepisy regulujące pewną liczbę określonych 
przypadków jurysdykcji szczególnej, która pozwala powodowi na uniknięcie prowadzenia sporu 
przed sądem państwa członkowskiego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) pozwa-
nego. Z ogólnych celów stosowania rozporządzenia 1215/12 wynika, że zawarte w nim przepisy 
o jurysdykcji powinny być interpretowane w taki sposób, aby zapewnić ich przewidywalność oraz 
pewność prawną5. Dodatkowo, przepisy dotyczące jurysdykcji szczególnej podlegają, jako wyjątek 
od reguły ogólnej, wykładni autonomicznej i ścisłej6. Przyznanie sądom jurysdykcji szczególnej 
jest zatem usprawiedliwione ze względu na ścisły związek pomiędzy sądem a sporem prawnym 
lub konieczność efektywnego prowadzenia postępowania7. Jednocześnie przyznanie powodowi 
wyboru sądu właściwego dla jednego z wielu miejsc realizuje również zasadę ochrony strony 
poszkodowanej czynem niedozwolonym (Świerczyński, 2002).

W sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej naruszaniem prawa konkurencji jurysdykcja 
szczególna ustalana będzie w oparciu o art. 7 pkt 2 rozporządzenia 1215/12, który przewiduje 
jurysdykcję w sprawach dotyczących czynów niedozwolonych oraz czynów podobnych do czynów 
niedozwolonych. Dla spraw z tego zakresu właściwy będzie sąd państwa członkowskiego ustalony 
w oparciu o łącznik „miejsca, w którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę”. 
W orzecznictwie TSUE przyjmuje się, że pojęcie to obejmuje zarówno miejsce wystąpienia zda-
rzenia powodującego powstanie szkody (przyczyna, czyn sprawczy) jak i miejsce urzeczywist-
nienia się szkody (skutek) (Drzewicka, 2018; Świerczyński, 2002)8. Uzasadnieniem stosowania 
tego łącznika jest istnienie ścisłego związku pomiędzy roszczeniem a tak ustalonym sądem, czy 
też łatwość z jaką taki sąd może uzyskać dowody związane ze zdarzeniem (Gołaczyński, 2015). 
Wyznaczenie jurysdykcji na tej podstawie ma przyczynić się do ustalenia, który sąd obiektywnie 
znajduje się w najlepszej sytuacji, by dokonać oceny czy spełnione są konstytutywne przesłanki 
powstania odpowiedzialności pozwanego9.

Alternatywnie, w ramach podstaw jurysdykcji szczególnej określonych w rozporządzeniu 
1215/12 dla spraw w o naprawienie szkody antymonopolowej możliwy jest również wybór: (i) sądu 
miejsca położenia filii, agencji i innego oddziału w sprawach dotyczących sporów wynikających 
z ich działalności (art. 7 pkt 5) czy (ii) sądu miejsca zamieszkania jednego z pozwanych – w przy-
padku łącznego pozwania kilku osób (art. 8 pkt 1). Z kolei w przypadku zawarcia umowy proro-
gacyjnej spór będzie poddany pod sąd właściwości umownej (art. 25 rozporządzenia 1215/12)10. 

poprzednio obowiązującego art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz 
ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. WE L 12 z 16.1.2001, s. 1–23).
 4 Dla spółek i osób prawnych właściwość ustala się w oparciu o art. 63 rozporządzenia 1215/12.
 5 Motyw 15 i 16 rozporządzenia 1215/15.
 6 Zob. wyr. TSUE z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie C–27/17 – AB„flyLAL-Lithuanian Airlines przeciwko „Starptautiskā lidosta »Rīga«” VAS i innym, 
ECLI:EU:C:2018:533 (dalej jako „flyLAL”), pkt 26.
 7 Motyw 16 rozporządzenia 1215/15.
 8 Zob. też wyr. TSUE C–27/17 flyLAL pkt 28 i orzecznictwo tam cytowane.
 9 Wyr. TSUE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie C–352/13 – Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA przeciwko Akzo Nobel NV i innym, 
ECLI:EU:C:2015:335 (dalej: CDC Hydrogen Peroxide), pkt 41 i orzecznictwo tam przywołane.
10 W świetle aktualnego orzecznictwa TSUE należy mieć na uwadze, że aby klauzula prorogacyjna obejmowała spory dotyczące szkody powstałej 
wskutek naruszenia art. 101 TFUE, jej treść musi odnosić się w sposób wyraźny do sporów dotyczących odpowiedzialności powstałej w wyniku naru-
szenia prawa konkurencji. Tak wyr. CDC Hydrogen Peroxide, pkt 72. Wymogu takiego nie ma w stosunku do powództw dotyczących szkody wywołanej 
naruszeniem art. 102 TFUE (por. wyr. TSUE z dnia 24 października 2018 r. w sprawie C-595/17 – Apple Sales International i inni przeciwko MJA, 
ECLI:EU:C:2018:854), pkt 30.
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1.  Stosowanie art. 7 pkt 2 rozporządzenia 1215/12 na gruncie spraw dotyczących 
odszkodowania z tytułu naruszenia prawa konkurencji

Na wstępie rozważań na temat jurysdykcji szczególnej określonej w art. 7 pkt 2 rozporzą-
dzenia 1215/12 wskazać należy, że delikty antymonopolowe cechuje bardzo często wielomiej-
scowość polegająca na tym, że naruszenie prawa konkurencji (zdarzenie) będące przyczyną 
szkody i szkodliwe skutki występują w więcej niż jednym państwie. Taka charakterystyka sprawia, 
że określenie łącznika miejsca wystąpienia szkody w kontekście spraw o odszkodowanie z ty-
tułu naruszeniem prawa konkurencji może przysparzać powodom wielu trudności praktycznych. 
Wymienione wątpliwości interpretacyjne sprawiły, że TSUE miał okazję wskazać pewne reguły 
dotyczące jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu private enforcement.

1.1. „Miejsce wystąpienia zdarzenia powodującego powstanie szkody”

Jak pokazuje praktyka orzecznicza TSUE, przesłanka miejsca wystąpienia zdarzenia po-
wodującego szkodę rozumiana będzie odmiennie, w zależności od tego czy naruszenie będą-
ce podstawą podnoszonej szkody stanowi porozumienie antykonkurencyjne, czy jednostronną 
praktykę. W pierwszym przypadku będzie to miejsce, w którym porozumienie zostało zawarte11. 
Jeżeli nie jest możliwe określenie jednego takiego miejsca, gdyż porozumienie składa się z sze-
regu uzgodnień zawartych na różnych spotkaniach lub podczas różnych konsultacji, które miały 
miejsce w rożnych państwach, to przyznanie jurysdykcji na podstawie art. 7 pkt 2 rozporządze-
nia 1215/12 zależy od „zidentyfikowania, w obszarze właściwości sądu, przed który wytoczono 
powództwo, konkretnego zdarzenia, w ramach którego kartel ten został definitywnie zawarty, 
względnie w ramach którego zawarto porozumienie będące jedynym zdarzeniem powodującym 
powstaniem szkody”12. Ustalenie miejsca zdarzenia powodującego szkodę w odniesieniu do na-
ruszenia polegającego na nadużywaniu pozycji dominującej wymaga natomiast zidentyfikowania 
miejsca, w którym jednostronna praktyka została wprowadzona w życie13. 

1.2. „Miejsce wystąpienia szkody”

Więcej wątpliwości budzi wykładnia miejsca wystąpienia szkody, określanego również jako 
miejsce „zmaterializowania się” podnoszonej szkody14. Zgodnie z poglądem zaprezentowanym 
w wyroku TSUE w sprawie flyLAL uznaje się, że miejscem w sprawach dotyczących naprawie-
nia szkody antymonopolowej obejmującej utratę dochodu wynikającą z utraty sprzedaży, jest 
miejsce należące do rynku, na który miało wpływ naruszenie, gdzie poszkodowany poniósł 
szkodę15. W odniesieniu zaś do szkody wywołanej działalnością kartelu, obejmującej zapłatę 
sztucznie zawyżonej ceny, TSUE w orzeczeniu CDC Hydrogen Peroxide przesądził, że miejsce 
to można zidentyfikować jedynie w odniesieniu do każdego poszkodowanego z osobna i co do 
zasady będzie nim jego siedziba16. Tak wskazany sąd jest w najlepszej sytuacji, by rozpoznać 
roszczenia, których podstawą jest kartel stwierdzony przez KE (follow-on actions), gdyż może 
11 C–27/17 flyLAL pkt 49 i 57.
12 C–352/13 CDC Hydrogen Peroxide pkt 50.
13 W odniesieniu do drapieżnictwa cenowego TSUE orzekł, że będzie to miejsce proponowania i stosowania takich cen. Por. wyr. C–27/17 flyLAL pkt 51 i 57.
14 C–352/13 CDC Hydrogen Peroxide pkt 52.
15 C–27/17 flyLAL pkt 40–43.
16 C–352/13 CDC Hydrogen Peroxide pkt 52.
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łatwo ustalić okoliczności związane z poszkodowanym przedsiębiorstwem, a przez to zapewnia 
sprawną organizację postępowania17.

Z powyższych wywodów wynika, że na określenie miejsca wystąpienia szkody uzasadniającej 
jurysdykcję na podstawie art. 7 pkt 2 rozporządzenia 1215/12 wpływ ma sposób, w jaki zmateria-
lizowała się szkoda (tj. czy szkoda obejmowała utratę sprzedaży, czy nadpłatę ceny zawyżonej 
wskutek kartelu)18. 

1.3. Rodzaj szkody uzasadniającej możliwość zastosowania art. 7 pkt 2 
rozporządzenia 1215/12

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że miejsce szkody nie może oznaczać jakiegokolwiek 
miejsca, gdzie poszkodowany poniósł jakąkolwiek szkodę (Drzewicka, 2018). W dotychczasowym 
orzecznictwie dotyczącym ogólnie rozumianych spraw odszkodowawczych TSUE wielokrotnie 
wskazywał na konieczność przyjęcia wąskiej interpretacji „miejsca, gdzie nastąpiło zdarzenie 
wywołujące szkodę” określonego w art. 7 pkt 2 rozporządzenia 1215/12, ograniczonej do miejsca 
wystąpienia „szkody pierwotnej”19. Zdaniem TSUE wykładnia tej przesłanki nie może być tak sze-
roka, aby obejmowała swoim zakresem każde miejsce wystąpienia późniejszych „negatywnych 
skutków” zdarzenia, które spowodowało już szkodę w innym miejscu20. Tym samym na gruncie 
stosowania analizowanego przepisu, dla kwalifikacji sprawy nie mają znaczenia dalsze konse-
kwencje szkody występujące w państwie innym niż państwo pierwotnej szkody. Konsekwentnie 
przyjmuje się, że dla określenia jurysdykcji nie jest wystarczające twierdzenie powoda, że została 
mu wyrządzona szkoda, jako np. następstwo wcześniejszej szkody bądź którą inne osoby bezpo-
średnio odniosły jako skutek zdarzenia wyrządzającego szkodę (Świerczyński, 2002).

W tym kontekście wątpliwości mogło budzić zagadnienie ustalenia charakteru szkody prze-
rzuconej w dół łańcucha dystrybucji. Przyjmując rygorystyczne podejście można by bowiem argu-
mentować, że szkoda poniesiona przez dalszych nabywców może być uznana jedynie za dalsze 
negatywne skutki szkody poniesionej uprzednio przez nabywcę bezpośredniego. Konsekwentnie, 
charakter szkody poniesionej przez nabywców pośrednich mógłby wykluczyć możliwość zasto-
sowani jurysdykcji szczególnej. Wskazane wątpliwości zostały rozstrzygnięte – z korzyścią dla 
nabywców pośrednich – w analizowanym wyroku TSUE w sprawie Tibor-Trans.

III. Wyrok TSUE w sprawie w sprawie C-451/18  
– Tibor-Trans przeciwko DAF Trucks

1.  Okoliczności faktyczne sprawy

Analizowane rozstrzygnięcie dotyczyło wniosku o wydanie orzeczenia prejudycjalnego skie-
rowanego do TSUE przez okręgowy sąd apelacyjny w Győr (Węgry) w związku z zawisłym przed 
nim sporem o odszkodowanie wynikające z naruszenia art. 101 TFUE, które zostało stwierdzone 
17 C–352/13 CDC Hydrogen Peroxide pkt 53. 
18 W taki sposób do kwestii odmiennej wykładni miejsca zmaterializowania się szkody w sprawach CDC Hydrogen Peroxide i flyLAL odniósł się Rzecznik 
Generalny Michal Bobek w opinii z dnia 28 lutego 2018 r. przedstawionej w sprawie flyLAL (ECLI:EU:C:2018:136), pkt 76.
19 Por. wyr. TS z dnia 19 września 1995 r. w sprawie C-364/93 – Antonio Marinari przeciwko Lloyds Bank plc i innym, ECLI:EU:C:1995:289. W tej 
sprawie powód pozwał brytyjski bank przed sąd we Włoszech, czyli w miejscu gdzie poniósł szkodę majątkową. TSUE rozstrzygnął, że „szkoda pier-
wotna” (konfiskata weksli, aresztowanie) została poniesiona w Wielkiej Brytanii, natomiast wszelkie późniejsze wynikające z niej szkody (o charakterze 
majątkowym) poniesione we Włoszech nie były wystarczające do przyznania jurysdykcji sądom włoskim.
20 C–27/17 flyLAL pkt 32 i orzecznictwo tam cytowane.
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przez KE w decyzji z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie AT.39824 – Trucks (dalej: Decyzja). Naruszenie 
prawa konkurencji, zakwalifikowane jako jednolite i ciągłe, polegało między innymi na określaniu 
cen i podwyższaniu cen brutto określonych typów samochodów ciężarowych przez kilkunastu 
międzynarodowych producentów pojazdów na terytorium całego EOG. 

Spór został zainicjowany poprzez wniesienie przez węgierską spółkę Tibor-Trans Fuvarozó 
és Kereskedelmi Kft (dalej: Tibor-Trans), prowadzącą działalność w zakresie transportu towarów, 
powództwa o odszkodowanie przeciwko uczestnikowi kartelu określonego w Decyzji – spółce 
prawa niderlandzkiego DAF Trucks NV (dalej: DAF). Tibor-Trans wywodziła swoją szkodę z fak-
tu, iż nabyła od węgierskich firm leasingowych samochody ciężarowe po cenach zawyżonych 
w następstwie zmowy, w której uczestniczyła DAF. Co istotne, strona powodowa nie nabywała 
pojazdów bezpośrednio od DAF, lecz za pośrednictwem klientów pozwanej spółki – krajowych 
firm leasingowych21. Tibor-Trans nabywał własność samochodów ciężarowych po zakończeniu 
umowy leasingu po cenie uzgodnionej z finansującym, powiększonej o koszty leasingu i marżę 
finansującego. W analizowanej sytuacji zarzucana szkoda obejmowała więc nadmierne obciąże-
nie, które zostało przerzucone na odbiorcę końcowego (powoda). W okolicznościach faktycznych 
komentowanego orzeczenia wskazano ponadto, że Tibor-Trans nabywała ciężarówki produkowane 
przez innych niż DAF uczestników kartelu stwierdzonego Decyzją, co oznacza, że powództwo 
zostało oparte na zasadzie odpowiedzialności solidarnej uczestników kartelu. 

W związku z tym, że strony sporu miały siedziby w innych państwach członkowskich, Tibor-
Trans pozwała DAF przed sąd węgierski na zasadzie jurysdykcji szczególnej w sprawach doty-
czących czynów niedozwolonych określonej w art. 7 pkt 2 rozporządzenia 1215/15, polegając 
jednocześnie na interpretacji wskazanej w wyroku CDC Hydrogen Peroxide. Pozwana DAF kwe-
stionowała tak określoną jurysdykcję, wskazując, że: (i) spotkania i uzgodnienia będące podsta-
wą kartelu nie miały miejsca na terytorium Węgier oraz (ii) Tibor-Trans nie nabyła samochodów 
ciężarowych bezpośrednio od DAF (brak więzi umownej pomiędzy stronami), a tym samym nie 
mogła się spodziewać, że zostanie pozwana przed sąd węgierski.

Sąd I instancji stwierdził brak swojej jurysdykcji i uznał, że w okolicznościach sprawy wykładnia 
art. 7 pkt 2 rozporządzenia 1215/12 wskazuje na miejsce, w którym dokonywano antykonkuren-
cyjnych uzgodnień. Regionalny sąd apelacyjny w Győr, który rozpoznawał środek zaskarżenia, 
powziął wątpliwości dotyczące możliwości zastosowania – w drodze analogii – interpretacji miej-
sca „urzeczywistnienia się” szkody przedstawionej w wyroku TSUE w sprawie CDC Hydrogen 
Peroxide, zgodnie z którą dla powództw o odszkodowanie z tytułu nadpłaty spowodowanej kartelem 
przyjmuje się, że miejscem takim jest siedziba konkretnego poszkodowanego przedsiębiorstwa. 
Zdaniem sądu, przyjęcie takiej interpretacji w sytuacji braku istnienia bezpośredniej więzi umownej 
między stronami postępowania mogłoby doprowadzić do zbyt szerokiego zastosowania zasady 
forum actoris, czyli w sposób sprzeczny z celami rozporządzenia 1215/12. W związku z tym sąd 
postanowił zawiesić postepowanie i zwrócić się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym 
wykładni art. 7 pkt 2 rozporządzenia 1215/12 w okolicznościach zawisłego sporu.

21 Tym samym Tibor-Trans można zakwalifikować jako nabywcę pośredniego w rozumieniu art. 2 pkt 24 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 26 listopada 2014 r. nr 2014/104/EU w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz. Urz. UE L 349, 5.12.2014, s. 1–19).
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2.  Stanowisko TSUE

W odpowiedzi na zadane pytanie TSUE odniósł się na wstępie do kwestii rodzaju szkody, 
która uzasadnia przyznanie jurysdykcji na podstawie art. 7 pkt 2 rozporządzenia 1215/12. TSUE 
powołał się na ugruntowane orzecznictwo, zgodnie z którym na potrzeby stosowania przepisów 
o jurysdykcji odróżnić należy „szkodę pierwotną” od „negatywnych skutków” okoliczności, która 
już spowodowała szkodę w innym miejscu. Stosując ten podział do analizowanej sprawy, TSUE 
wskazał, że podnoszona przez Tibor-Trans szkoda nie stanowi jedynie konsekwencji finanso-
wej szkody, polegającej na utracie sprzedaży spowodowanej podwyższeniem cen, która mogła 
być poniesiona przez firmy leasingowe22. Przeciwnie, TSUE zakwalifikował szkodę Tibor-Trans 
jako bezpośrednie następstwo naruszenia art. 101 TFUE, gdyż obejmuje ona poniesienie do-
datkowych kosztów (additional costs) wskutek zapłaty sztucznie zawyżonej kartelem ceny23. 
Konsekwentnie TSUE uznał, że charakter podnoszonej przez Tibor-Trans (nabywcę pośredniego) 
szkody może uzasadniać jurysdykcję sądów państwa członkowskiego, na terytorium którego ta 
szkoda się urzeczywistniła.

Następnie, TSUE przystąpił do analizy możliwości przyznania w zaistniałym sporze jurys-
dykcji sądom węgierskim na podstawie przesłanki miejsca „urzeczywistnienia się szkody” według 
art. 7 pkt 2 rozporządzenia 1215/12. W tym zakresie TSUE odwołał się do interpretacji wskazanej 
w orzeczeniu flyLAL, odnoszącej miejsce wystąpienia szkody do rynku państwa członkowskiego, na 
który wpływ miała antykonkurencyjna praktyka. W tym kontekście TSUE zauważył, że stwierdzone 
w Decyzji porozumienie ograniczające konkurencję, zawarte pomiędzy producentami samochodów 
ciężarowych, obejmowało cały obszar EOG, a tym samym doprowadziło również do zakłócenia 
konkurencji na terytorium Węgier. Konsekwentnie TSUE wskazał, że skoro Tibor-Trans zapłacił 
zawyżoną cenę za samochody ciężarowe na Węgrzech, a na terytorium tego kraju znajduje się 
rynek, na którym ceny zostały zniekształcone wskutek kartelu określonego w Decyzji, to należy 
uznać, że w analizowanej sprawie „miejsce urzeczywistnienia szkody” na potrzeby stosowania art. 7 
pkt 2 rozporządzenia 1215/12 znajduje się w tym państwie członkowskim24. W ocenie TSUE taka 
interpretacja przepisu odpowiada celom stosowania jurysdykcji szczególnej z tego względu, że 
po pierwsze, sądy państwa członkowskiego, w którym mieści się rynek objęty antykonkurencyjną 
praktyką, są najbardziej odpowiednie do rozpatrzenia takich spraw, po drugie zaś pozwany może 
spodziewać się, że zostanie pozwany przed sądy miejsca, w którym jego zachowania zakłóciły 
zasady uczciwej konkurencji25. Konsekwentnie, TSUE odrzucił argumentację pozwanej DAF, któ-
ra opierała się na elemencie „zaskoczenia” spółki pozwami na Węgrzech. Dodatkowo, zdaniem 
TSUE, za takim określeniem miejsca, w którym szkoda się urzeczywistniła, przemawiają również 
wymogi spójności systemu prawa, gdyż rozporządzenie Rzym II26 dla zobowiązań pozaumownych 
wynikających z ograniczenia konkurencji wskazuje prawo państwa, na którego rynku praktyki te 
wywołują skutek lub na którego rynku zachodzi prawdopodobieństwo wywołania przez nie skutku27. 

22 C-451/18 Tibor-Trans pkt 31.
23 C-451/18 Tibor-Trans pkt 31. 
24 C-451/18 Tibor-Trans pkt 32–33.
25 C-451/18 Tibor-Trans pkt 34.
26 Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań poza-
umownych (Rzym II), Dz. Urz. UE L 199 z 31.7.2007, s. 40–49.
27 C-451/18 Tibor-Trans pkt 35.
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Co istotne, zdaniem TSUE na zaprezentowane powyżej wnioski dotyczące interpretacji miej-
sca „urzeczywistnienia się” szkody nie wpływa fakt, że Tibor-Trans nie nabywała samochodów 
ciężarowych bezpośrednio od DAF (brak więzi umownej). Zgodnie bowiem z przyjętą regułą, 
szkoda spowodowana naruszeniem jednolitym i ciągłym, tj. takim jak kartel stwierdzony w Decyzji, 
pociąga za sobą odpowiedzialność solidarną uczestników porozumienia28. 

W konsekwencji TSUE wskazał, że „miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące 
szkodę” na gruncie stosowania art. 7 pkt 2 rozporządzenia 1215/12 w sprawach powództw o od-
szkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej naruszeniem art. 101 TFUE, mające w szczególności 
charakter zmowy w kwestii ustalania i podwyższania cen brutto samochodów ciężarowych powin-
no być interpretowane jako „miejsce na rynku, na które naruszenie to miało wpływ, czyli miejsce, 
gdzie ceny zostały zniekształcone, w którym poszkodowany, jak twierdzi, poniósł szkodę, nawet 
jeśli powództwo zostało skierowane przeciwko uczestnikowi rozpatrywanego kartelu, z którym 
poszkodowany nie nawiązał stosunków umownych”29.

IV. Komentarz

1.  Ocena wyroku Tibor-Trans w kontekście dotychczasowej wykładni art. 7 pkt 2 
rozporządzenia 1215/12 w sprawach z zakresu private enforcement

Przedstawiona powyżej analiza problemu jurysdykcji krajowej nad sporami dotyczącymi 
szkody wywołanej naruszeniem prawa konkurencji wskazuje, że wykładnia dotycząca art. 7 pkt 2 
rozporządzenia 1215/12 w sprawach z zakresu private enforcement jest dokonywana ad casum 
i nie jest jeszcze w pełni ukształtowana, co skutkuje brakiem przewidywalności i pewności co do 
rozstrzygnięć w niezbadanych dotąd stanach faktycznych. 

W świetle dotychczasowego orzecznictwa mniej wątpliwości budzi interpretacja miejsca 
wystąpienia zdarzenia powodującego powstanie szkody. Bardziej złożona jest natomiast kwestia 
określania miejsca zmaterializowania się szkody, która uzasadniałaby możliwość skorzystania 
z jurysdykcji szczególnej. Z dotychczasowych rozstrzygnięć TSUE wnika, że punktem wyjścia 
do wykładni art. 7 pkt 2 rozporządzenia 1215/12 w sprawach dotyczących deliktów antymonopo-
lowych są okoliczności, takie jak: rodzaj naruszenia prawa konkurencji (art. 101 czy 102 TFUE), 
charakter poniesionej szkody (zapłata zawyżonej ceny, utrata dochodów itp.) i rodzaj szkody 
(„szkoda pierwotna”).

Na tym tle wykształciła się niejednolita wykładnia miejsca zmaterializowania się szkody 
spowodowanej antykonkurencyjnym porozumieniem, która wskazuje albo na miejsce siedziby 
poszkodowanego (CDC Hydrogen Peroxide), albo na miejsce znajdujące się na obszarze ryn-
ku, na który wpływ miała praktyka (flyLAL). Analizowany wyrok Tibor-Trans zasadniczo podzielił 
ten drugi pogląd. Jednocześnie, z uwagi na podobne okoliczności faktyczne, tj. rodzaj szkody 
(zapłata zawyżonej ceny) i zdarzenie będące jej przyczyną (kartel), zaskakujący wydaje się brak 
jakiegokolwiek odniesienia do orzeczenia CDC Hydrogen Peroxide. 

Rozstrzygnięcie Tibor-Trans miejsce wystąpienia szkody spowodowanej kartelem łączy z te-
rytorium objętym naruszeniem, niezależnie od kwestii braku relacji umownych pomiędzy stronami 

28 C-451/18 Tibor-Trans pkt 36.
29 C-451/18 Tibor-Trans pkt 37.



125125 Aleksandra Mariak            Jurysdykcja krajowa w sprawach dotyczących naprawienia szkody…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 8(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.8.9

sporu. Taka interpretacja art. 7 pkt 2 rozporządzenia 1215/12 wydaje się być uzasadniona przede 
wszystkim z uwagi na potrzebę realizowania zasady przewidywalności w odniesieniu do pozwów 
nabywców pośrednich (członkowie kartelu będą mogli rozsądnie spodziewać się pozywania 
przed sądy znajdujące się na obszarze rynków dotkniętych działalnością kartelu). Stosowanie 
zaprezentowanej wykładni budzi jednak zastrzeżenia, gdyż może prowadzić do niesprawiedli-
wych – z punktu widzenia poszkodowanych – rezultatów. Argumentacja TSUE zaprezentowana 
w uzasadnieniu wyroku Tibor-Trans wskazuje, że jurysdykcja szczególna na podstawie art. 7 pkt 2 
rozporządzenia 1215/12 nie zostałaby przyznana sądowi państwa członkowskiego, na terytorium 
którego powstała szkoda, jeżeli na tym obszarze nie znajdował się rynek dotknięty naruszeniem. 
Skutkowałoby to uznaniem, że poszkodowani kartelem (którego zasięg geograficzny jest ogra-
niczony) nie mogliby skorzystać z forum właściwego dla miejsca zmaterializowania się szkody, 
jeżeli dokonali zakupu (bezpośrednio lub pośrednio) towarów po cenach sztucznie zawyżonych 
w miejscu, które nie pokrywa się ze stwierdzonym w decyzji KE zasięgiem kartelu. W komen-
towanym orzeczeniu nie wskazano czy taki skutek stosowania zaprezentowanej wykładni jest 
uzasadniony, np. ze względu na potrzebę ograniczenia zbyt szerokiej możliwości wyboru forum 
na podstawie jurysdykcji szczególnej. 

2.  Konsekwencje wyroku Tibor-Trans

Orzeczenie Tibor-Trans jest pierwszą sprawą, która dotyczy stosowania art. 7 pkt 2 rozporzą-
dzenia 1215/12 do roszczeń odszkodowawczych nabywcy pośredniego. Orzeczenie to jest istotne 
dla praktyki, gdyż rozstrzygnęło, że poniesiona przez nabywcę pośredniego szkoda, która wynikała 
z nabycia towarów po cenie zawyżonej wskutek działalności kartelu, stanowi bezpośredni skutek 
naruszenia art. 101 TFUE. Konsekwentnie, w ocenie TSUE tak określona szkoda stanowi „szkodę 
bezpośrednią”, umożliwiającą skorzystania z jurysdykcji określonej w art. 7 pkt 2 rozporządzenia 
1215/12. Tym samym TSUE uznał, że miejsce poniesienia szkody przez nabywcę pośredniego 
może również stanowić podstawę ustanowienia jurysdykcji szczególnej.

Jednakże – w szerszym kontekście – kwestia wpływu przerzucania nadmiernego obciążenia 
w dół łańcucha dystrybucji w kontekście miejsca powstania szkody nie została szerzej omówio-
na w uzasadnieniu komentowanego wyroku. Może wynikać to z faktu, że okoliczności faktyczne 
Tibor-Trans były nieskomplikowane – miejsce zaistnienia szkody (tj. miejsce zapłaty zawyżonej 
ceny za samochody ciężarowe) pokryło się bowiem z geograficznym zasięgiem kartelu oraz z kra-
jem siedziby Tibor-Trans. W związku z tym TSUE nie miał okazji sformułować ogólnych kryteriów 
dotyczących interpretacji miejsca wystąpienia szkody przerzuconej w dół łańcucha dystrybucji. 
Orzeczenie Tibor-Trans pozostawia tę kwestię otwartą, przez co w tym sensie można je uznać 
za rozczarowujące. 

Niezależnie od powyższego, wyrok Tibor-Trans ułatwi nabywcom pośrednim, którzy ponieśli 
szkodę na obszarze objętym działalnością kartelu, wnoszenie pozwów do sądów im „bliższych” – 
tj. sądów państwach członkowskich, na terenie których prowadzą działalność (nabywają produkty 
objęte kartelem). Możliwość wyboru korzystnego forum może skutkować zwiększeniem liczby 
powództw odszkodowawczych wnoszonych przez takie podmioty. 
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Załącznik II do dyrektywy 2012/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 listo-
pada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego należy 
interpretować w ten sposób, że „perony pasażerskie”, o których mowa w załączniku I 
do tej dyrektywy, są elementem infrastruktury kolejowej, którego użytkowanie wchodzi 
w zakres minimalnego pakietu dostępu zgodnie z pkt 1 lit. c) wspomnianego załącznika II.
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Streszczenie 
Celem artykułu jest omówienie wyroku TSUE z 10 lipca 2019 r. w sprawie C–210/18 WESTbahn 
Management GmbH. W analizowanym wyroku Trybunał stwierdził, że perony pasażerskie, 
o których mowa w załączniku I do dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego, są elementem infrastruktury kolejowej, w związku z czym 
ich użytkowanie wchodzi w zakres minimalnego pakietu dostępu. Zakwalifikowanie infrastruk-
tury peronowej jako elementu infrastruktury kolejowej lub obiektu infrastruktury usługowej ma 
istotne znaczenie w kontekście zasad pobierania od przewoźników kolejowych opłat za jej udo-
stępnianie oraz ich wysokości, jak również obowiązku zapewnienia sprawiedliwego dostępu  
do infrastruktury kolejowej.
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I. Wprowadzenie
W omawianym wyroku z 10 lipca 2019 r. w sprawie C–210/18 WESTbahn Management 

GmbH1 TSUE stwierdził, że perony pasażerskie, o których mowa w załączniku I do dyrektywy 
2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego2 (dalej: dy-
rektywa 2012/34), są elementem infrastruktury kolejowej, w związku z czym ich użytkowanie 
wchodzi w zakres minimalnego pakietu dostępu. Zakwalifikowanie infrastruktury peronowej jako 
elementu infrastruktury kolejowej lub obiektu infrastruktury usługowej (OIU) ma istotne znaczenie 
z punktu widzenia zasad pobierania od przewoźników kolejowych opłat za jej udostępnianie oraz 
zapewnienia sprawiedliwego dostępu do infrastruktury3. Zatem rozstrzygnięcie TSUE w sprawie 
w sprawie C–210/18 jest istotne ze względu na dozwoloną wysokość naliczanych opłat za korzy-
stanie z peronów pasażerskich. 

Zasady ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej są inne niż dla obiektów in-
frastruktury usługowej (OIU). Stosownie do treści art. 31 ust. 3 dyrektywy 2012/34/UE, opłaty za 
minimalny pakiet dostępu (dostęp do infrastruktury kolejowej4) odpowiadają kosztom ponoszonym 
bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu. Natomiast w świetle art. 31 ust. 7 tej dyrektywy, 
opłaty za dostęp do torów w ramach OIU oraz świadczenie usług w tych obiektach nie mogą prze-
kraczać kosztów ich świadczenia powiększonych o rozsądny zysk. Zatem opłaty za korzystanie 
z OIU mogą być wyższe niż opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej w ramach minimal-
nego pakietu dostępu, wpływając tym samym na stan konkurencji na rynku usług kolejowych5.

Powyższe przepisy dyrektywy 2012/34/UE zostały transponowane do polskiego porządku 
prawnego w ustawie o transporcie kolejowym6. Zgodnie z art. 29 a ust. 1 tej ustawy przewoźnicy 
kolejowi są uprawnieni do minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, na zasadzie równego 
traktowania, a minimalny dostęp obejmuje usługi wymienione w ust. 1 załącznika II do ustawy. 
Z treści ust. 2 tego załącznika wynika, że minimalny dostęp obejmuje usługi świadczone na stacji 
pasażerskiej. Natomiast na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy, udostępnianie obiektu infrastruktury 
usługowej polega na umożliwieniu przewoźnikom kolejowym, na ich wniosek, korzystania z usług, 
o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika II do ustawy, do świadczenia których obiekt został specjalnie 
przystosowany. Jeżeli wymaga tego specyfika świadczonych usług, udostępnianie obiektu obej-
muje również korzystanie z tego obiektu. W tym miejscu należy zauważyć, że stosownie do treści 
art. 4 pkt 53 ustawy, stacja pasażerska to „obiekt infrastruktury usługowej obejmujący dworzec 
kolejowy lub perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dotarcie do peronów, pieszo 
lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego”. W świetle art. 36a ust. 3 ustawy prze-
woźnicy kolejowi są uprawnieni do dostępu do udostępnianych obiektów, w których są świadczone 
usługi, na równych i niedyskryminujących zasadach. Co istotne, zgodnie z art. 36e ust. 2 ustawy, 
wysokość opłat za dostęp do obiektu infrastruktury usługowej nie może przekraczać kosztów jego 

1 Wyr. TSUE (ósma izba) z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie C-210/18 WESTbahn Management GmbH przeciwko ÖBB-Infrastruktur AG, ECLI:EU:C:2019:586.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z 21.11.2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego  
(Dz. Urz. UE 2012 L 343/32, ze zm.).
3 Zapewnienie sprawiedliwego, niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury kolejowej jest istotnym elementem liberalizacji rynku kolei (zob. 
Banaszczyk i Król, 2008, s. 55 i n.).
4 Na temat udostępniania infrastruktury usługowej zob. Antonowicz i Moś, 2018.
5 Zagadnieniom związanym z wpływem opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej na konkurencyjność transportu kolejowego w wybranych krajach 
europejskich poświęcony jest np. artykuł A. Dolinayova, J. Camaj i J. Kanis (2017).
6 Ustawa z dnia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (DzU 2019, poz. 710 ze zm.); dalej: ustawa. 
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udostępniania „powiększonych o rozsądny zysk określony jako stopa zwrotu z kapitału własnego 
ustalona przez operatora, uwzględniająca ewentualne ryzyka, w szczególności związane z przy-
chodami oraz średnią stopę zwrotu dla danego sektora w ostatnich latach, nie większą niż 10%”7. 
Ponadto w art. 36j ust. 1 pkt 2 ustawy doprecyzowano, że udostępnianie stacji pasażerskich prze-
woźnikom kolejowym polega na udostępnianiu, na zasadach określonych w rozdziale 6a ustawy, 
powierzchni przeznaczonej do odprawy podróżnych lub umieszczenia dodatkowych informacji 
handlowych lub systemu sprzedaży biletów obsługiwanego przez operatora stacji pasażerskiej. 

II. Stan faktyczny sprawy
ÖBB-Infrastruktur, będący „zarządcą infrastruktury” w rozumieniu art. 3 pkt 2 dyrektywy 

2012/34, zarządza największą częścią austriackiej sieci kolejowej. WESTbahn Management, 
który jest „przedsiębiorstwem kolejowym” w rozumieniu art. 3 pkt 1 tej dyrektywy, zamawia 
u ÖBB-Infrastruktur przystanki pociągów na stacjach kolejowych w Austrii. Uznawszy, że opłata 
wymagana przez ÖBB-Infrastruktur za korzystanie z tych stacji kolejowych była zbyt wysoka, 
WESTbahn Management wniosła skargę w zakresie zgodności z prawem tej opłaty do Schienen–
Control Kommission (komisja kontroli kolejowej, Austria) jako organu kontrolnego austriackiego 
sektora kolejowego.

Strony w postępowaniu głównym nie zgadzały się co do tego czy korzystanie z peronów 
pasażerskich wchodzi w zakres minimalnego pakietu dostępu, w szczególności użytkowania in-
frastruktury kolejowej w rozumieniu pkt 1 lit. c) załącznika II do dyrektywy 2012/34 lub dostępu do 
obiektów infrastruktury usługowej w rozumieniu pkt 2 lit. a) załącznika II do tej dyrektywy. W ocenie 
sądu odsyłającego kwestia ta stała się decydująca dla ustalenia dozwolonych kwot opłaty z tytułu 
korzystania z peronów pasażerskich.

W tych okolicznościach Schienen-Control Kommission postanowiła zawiesić postępowanie 
i zwrócić się do TSUE z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1) Czy pkt 2 lit. a) załącznika II do dyrektywy 2012/34 należy interpretować w ten sposób, że 
wskazana tam kategoria »stacje pasażerskie, ich budynki i inne urządzenia« obejmuje element 
infrastruktury kolejowej »perony pasażerskie« zgodnie z tiret drugim załącznika I do tej dyrektywy?
2) W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze:
Czy pkt 1 lit. c) załącznika II do dyrektywy [2012/34] należy interpretować w ten sposób, że wska-
zana tam kategoria »korzystanie z infrastruktury kolejowej« obejmuje korzystanie z peronów pa-
sażerskich zgodnie z tiret drugim załącznika I do tej dyrektywy?”.

III. Ocena i argumentacja TSUE
Odwołując się do systemowej wykładni przepisów prawa unijnego, TSUE zauważył, że art. 3 

pkt 3 dyrektywy 2012/34 definiuje infrastrukturę kolejową jako elementy wymienione w załącz-
niku I do tej dyrektywy8. Zgodnie zaś z treścią tego załącznika, infrastruktura kolejowa składa 
się m.in. z „peronów pasażerskich i ramp towarowych, w tym na stacjach pasażerskich i w ter-
minalach towarowych”9. Tym samym TSUE uznał, że skoro perony pasażerskie stanowią część 

7 Art. 36e ust. 2 ustawy.
8 Wyr. TSUE w sprawie C–210/18 WESTbahn Management GmbH, pkt 22–23.
9 Załącznik I do dyrektywy 2012/34.
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infrastruktury kolejowej, to korzystanie z nich jest zgodnie z pkt 1 lit. c) załącznika II do dyrektywy 
2012/34 „korzystaniem z infrastruktury kolejowej”10. Zatem TSUE podzielił argumentację sądu 
odsyłającego, iż z samego brzmienia ww. przepisów dyrektywy 2012/34 wynika, że korzystanie 
z peronów pasażerskich jest objęte minimalnym pakietem dostępu określonym w pkt 1 załącznika 
II do tej dyrektywy. Stwierdził również, że taka wykładnia znajduje potwierdzenie zarówno w kon-
tekście historycznym przepisów dyrektywy 2012/34, jak i w realizowanych przez nią celach11.

W zakresie kontekstu historycznego wspomnianych przepisów TSUE przypomniał, że „perony 
pasażerskie” były już objęte definicją infrastruktury kolejowej przed przyjęciem dyrektywy 2012/34. 
Art. 3 tiret trzecie dyrektywy 91/440 definiował „infrastrukturę kolejową” poprzez odesłanie do ele-
mentów wymienionych w części A załącznika I do rozporządzenia nr 2598/70, wśród których były 
„perony pasażerskie”. Na mocy załącznika II do dyrektywy 2001/14 „użytkowanie infrastruktury 
kolejowej” nie figurowało wśród świadczeń minimalnych, korzystanie z peronów pasażerskich 
mogło być objęte dostępem do „stacji pasażerskich, ich budynków i innych urządzeń” w rozumie-
niu pkt 2 lit. c) załącznika II do dyrektywy 2001/14. Jednakże ze względu na to, że prawodawca 
unijny w pkt 1 załącznika II do dyrektywy 2012/34 dodał „użytkowanie infrastruktury kolejowej” do 
świadczeń minimalnych, należy uznać, że korzystanie z peronów jest jednym z takich świadczeń12.

Dodatkowo TSUE podkreślił, że okoliczność, że przyjmując dyrektywę 2012/34, prawodawca 
określił w załączniku I do niej, że infrastruktura kolejowa składa się m.in. z peronów pasażerskich, 
„w tym na stacjach pasażerskich”, świadczy o woli dokonania rozróżnienia pomiędzy peronami 
pasażerskimi a stacjami pasażerskimi13, przy czym jedynie te ostatnie stanowią OIU w rozumieniu 
pkt 2 lit. a) załącznika II do tej dyrektywy.

Ponadto fakt, że załącznik II nie został zmieniony dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającą dyrektywę 2012/34 w odniesieniu do otwarcia 
rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową14, 
w ocenie TSUE „pozwala na wyciągnięcie wniosku, że prawodawca unijny zamierzał rozszerzyć 
minimalny pakiet dostępu celem włączenia do niego korzystania z peronów pasażerskich jako 
elementu składowego infrastruktury kolejowej”15.

Jak słusznie zauważył TSUE, rozszerzenie przez dyrektywę 2012/34 minimalnego pakietu 
dostępu celem włączenia do niego użytkowania infrastruktury kolejowej nie było przedmiotem 
szczególnego uzasadnienia w motywach tej dyrektywy. Nie stoi to jednak na przeszkodzie temu, 
by załącznik II do dyrektywy był interpretowany w ten sposób, że korzystanie z peronów pasa-
żerskich należy do świadczeń minimalnych, gdyż z utrwalonego orzecznictwa wynika, że jeżeli 
z aktu o charakterze generalnym wynika istota celu, do którego osiągnięcia zmierza instytucja, to 
nadmiernym wymaganiem byłoby żądanie szczegółowego uzasadnienia poszczególnych decyzji 
natury technicznej (wyrok TSUE z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie C–304/16 American Express, 
EU:C:2018:66, pkt 76)16. 

10 Wyr. TSUE w sprawie C–210/18 WESTbahn Management GmbH, pkt 25.
11 Ibidem, pkt 27.
12 Ibidem, pkt 30.
13 Ibidem, pkt 31.
14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającą dyrektywę 2012/34 w odniesieniu do otwarcia 
rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową (Dz. Urz. UE 2016 L 352/1).
15 Wyr. TSUE w sprawie C-210/18 WESTbahn Management GmbH, pkt 32.
16 Ibidem, pkt 33.
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Mając powyższe na uwadze, TSUE stwierdził, że wybór dokonany przez prawodawcę unijnego 
jest spójny z realizacją celów dyrektywy 2012/3417. Jak słusznie zauważył Trybunał, z motywów 
3, 7, 8 i 26 tej dyrektywy wynika bowiem, że ma ona na celu poprawę efektywności systemu kolei 
w celu jego zintegrowania z konkurencyjnym rynkiem, stymulując uczciwą konkurencję w za-
rządzaniu usługami kolejowymi i zapewniając stosowanie w sektorze kolei zasady swobodnego 
świadczenia usług18. Dla realizacji tych celów dyrektywa 2012/34, w świetle jej motywu 65, definiuje 
części składowe usług dotyczących infrastruktury, które mają zasadnicze znaczenie dla zapew-
nienia przewoźnikowi świadczenia danej usługi i które w ocenie TSUE powinny być zapewnione 
w zamian za minimalną opłatę za dostęp19.

W ocenie TSUE decyzja prawodawcy UE o dodaniu użytkowania infrastruktury kolejowej, 
w tym peronów pasażerskich, do minimalnego pakietu dostępu ułatwia warunki dostępu przed-
siębiorstw kolejowych do rynku transportu kolejowego i odpowiada tym samym celom tej dyrek-
tywy20. W konsekwencji, jak słusznie zauważył TSUE, zawężająca wykładnia brzmienia pkt 1 
lit. c) załącznika II do dyrektywy 2012/34 pozbawiałaby skuteczności zmianę dokonaną przez tę 
dyrektywą we wcześniejszym ustawodawstwie w celu włączenia użytkowania infrastruktury kole-
jowej do minimalnego pakietu dostępu21.

Mając na uwadze powyższe rozważania, TSUE na zadane pytania odpowiedział, iż „załącz-
nik II do dyrektywy 2012/34 powinien być interpretowany w ten sposób, że „perony pasażerskie”, 
o których mowa w załączniku I do tej dyrektywy, są elementem infrastruktury kolejowej, którego 
użytkowanie wchodzi w zakres minimalnego pakietu dostępu zgodnie z pkt 1 lit. c) wspomniane-
go załącznika II”22.

W przedmiocie ograniczenia skutków wyroku w czasie TSUE podkreślił, że jedynie w wy-
jątkowych przypadkach, stosując ogólną zasadę pewności prawa leżącą u podstaw unijnego 
porządku prawnego, może uznać, że należy ograniczyć ze skutkiem dla wszystkich zaintereso-
wanych, możliwość powoływania się na przepis, którego wykładni dokonał, w celu podważenia 
stosunków prawnych nawiązanych w dobrej wierze23. Dlatego też powinny być spełnione dwie 
istotne przesłanki: dobra wiara zainteresowanych i ryzyko poważnych konsekwencji (wyrok TSUE 
z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie C–724/17 Skanska Industrial Solutions i in., EU:C:2019:204, 
pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo)24.

Analizując stan faktyczny sprawy, TSUE zauważył ponadto, że ÖBB–Infrastruktur ograniczyła 
się do twierdzenia, że gdyby korzystanie z peronów pasażerskich miało należeć do świadczeń 
minimalnych w rozumieniu pkt 1 lit. c) załącznika II do dyrektywy 2012/34, miałoby to wpływ na 
stosunki prawne, jakie nawiązała w dobrej wierze z przedsiębiorstwami kolejowymi, których roz-
wiązanie wiązałoby się dla niej z nadmiernym obciążeniem gospodarczym. Niemniej spółka ta 
nie dostarczyła dowodu dotyczącego liczby wspomnianych stosunków prawnych bądź charakteru 

17 Ibidem, pkt 34.
18 Ibidem, pkt 35.
19 Ibidem, pkt 36.
20 Ibidem, pkt 37–39.
21 Ibidem, pkt 40.
22 Ibidem, pkt 41.
23 Ibidem, pkt 45.
24 Ibidem.
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i rozmiaru takiego obciążenia gospodarczego. W związku z tym w ocenie TSUE przedstawiona 
argumentacja nie wystarczyła, aby wykazać istnienie wyjątkowych okoliczności uzasadniających 
ograniczenie skutków wyroku w czasie25. 

Z czego wynika, że TSUE słusznie uznał, że nie ma podstaw do ograniczania skutków wy-
roku w czasie.

IV. Podsumowanie
W świetle wyroku TSUE w sprawie C-210/18 WESTbahn Management GmbH opłata za 

dostęp do peronu powinna być ujęta w ramach opłaty za usługi wykonane w ramach minimal-
nego dostępu do infrastruktury kolejowej, czyli w ramach tzw. opłaty podstawowej. Tym samym 
brakuje podstaw prawnych do pobierania takiej opłaty w ramach opłat za dostęp do OIU. W tym 
miejscu trzeba zauważyć, że do tej pory większość operatorów stacji pasażerskich i zarządców 
infrastruktury udostępniało perony jako element stacji pasażerskiej, czyli jako OIU. Wyrok TSUE 
wymusza zmianę takiego podejścia, ponieważ fakt, że perony fizycznie znajdują się na stacjach 
pasażerskich nie przesądza o ich kwalifikacji prawnej. 

Analizując konsekwencje wyroku TSUE w sprawie C-210/18 WESTbahn Management 
GmbH, trzeba zauważyć, że zapadł on w następstwie pytania złożonego przez Schienen Control 
Kommission (organ administracyjny przy austriackim organie regulacyjnym ds. kolei) i formalnie 
jest wiążący jedynie dla stron postępowania. Niemniej jednak zadaniem TSUE jest zapewnienie 
jednolitej wykładni prawa unijnego. W związku z tym sądy krajowe, organy regulacyjne i podmioty 
rynku kolejowego również w innych państwach członkowskich UE, mając na uwadze obowiązek 
prounijnej wykładni prawa krajowego, zgodnie z zasadą pośredniego skutku prawa UE, powinny 
dokonywać wykładni tych samych przepisów dyrektywy 2012/34 w taki sam sposób. Tym samym 
skutki omawianego wyroku powinny prowadzić do zmiany przepisów krajowych również w innych 
państwach członkowskich UE i być korzystne, z finansowego punktu widzenia, dla wszystkich 
pasażerskich przewoźników kolejowych, a nie tylko tych, którzy prowadzą działalność w Austrii. 
Przykładowo, w Polsce zarządcą większości peronów i dróg dojścia do peronów jest PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A., która, w następstwie ww. wyroku TSUE, od 22 sierpnia 2019 r. usunęła ze 
swojego Regulaminu OIU zapisy dotyczące udostępniania peronów, co oznacza, że nie są już 
one kwalifikowane jako OIU26.

Podsumowując, wyrok TSUE w sprawie C-210/18 WESTbahn Management GmbH wymusza 
zapewnienie wszystkim przewoźnikom równego dostępu do infrastruktury kolejowej, na niedys-
kryminujących zasadach, co w szerszej perspektywie przekłada się na obowiązek zapewnienia 
otwartego, konkurencyjnego dostępu do infrastruktury, co jest zgodne z celami regulacji prawnych 
przyjętych w ramach czwartego pakietu kolejowego (zob. Miedzińska, 2018).

25 Ibidem, pkt 47–48.
26 Badanie zasad udostępniania peronów na stacjach pasażerskich. Pozyskano z: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15328, Badanie-zasad-
udostepniania-peronow-na-stacjach-pasazerskich.html (29.09.2019).
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Jagna Mucha, A new model for the protection of consumer interests in the European Union 
and its possible implementation into Polish law
Table of contents
I. Introduction 
II. Creation of the model for the protection of collective consumer interests in the EU 
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 1. Commencing proceedings ex officio
 2. One-stop-shop procedure and the possible variants of implementation
  2.1. Judicial model
  2.2. Parallel models – judicial and administrative models
  2.3. Administrative model
 3. Consequences of final decisions – precedent
VII. Conclusions
Summary: In the draft of a Directive on representative actions, the European Commission proposed 
an extension of the existing model of the protection of collective consumer interests by the inclusion, 
therein, of the possibility of compensatory redress. The current model, based on the provisions 
of Directive 2009/22/EC, does not contain the possibility of consumers to claim compensation, 
but it enables bringing an action for an injunction by qualified entities designated by the Member 
States. The above mentioned provision of Directive 2009/22/EC was implemented by the Polish 
legislator in the Act on Competition and Consumer Protection, which provides separate proceedings 
concerning practices infringing collective consumer interests conducted ex officio before the 
President of the Office of Competition and Consumer Protection. The proposed extension of the 
existing model to include compensatory redress in the collective redress mechanisms gives rise to 
the necessity of remodelling the legal solutions existing in the Polish legal system. In what follows, 
the paper indicates the potential implementation variants and discusses the difficulties facing the 
Polish legislator related with the implementation of the Directive on representative actions in the 
shape proposed by the Commission. 
Key words: consumer protection, collective interests of consumers, collective redress actions 
for consumers, representative actions, directive 2009/22/EC, act on competition and consumer 
protection.
JEL: K23, K33, K41
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Anita Kucharska, Consumer protection in the collaborative economy in EU Law – the analysis 
of selected problems
Table of contents
I Introduction
II. Identification of the basic legal problems
III. Participants of the collaborative economy
 1. Status of collaborative platforms
 2. Status of the providers of the underlying service
IV. Proposals for protection models
V. Summary
Summary: The main subject of this article focuses on the position of consumers in the collaborative 
economy in EU law. The phenomenon of the collaborative economy is an emergent field which 
causes plenty of yet unresolved legal problems. Choosing a method of providing the best kind 
of protection to the recipients of the services is one of the fundamental issues that need to be 
immediately analyzed. Safety of the users of platforms should be ensured with consideration 
of consumer protection rules currently in force and the nature of the collaborative economy’s 
environment. The author formulates the thesis that it is necessary to implement two types of 
legal regimes: one that is more demanding (for participants who are professional providers of the 
underlying service) and another that is less strict (for participants who are unprofessional providers 
of the underlying service).
Key words: collaborative economy; sharing economy; consumer protection; EU law.
JEL: K12, K39

Beata Sieńko-Kowalska, Mandatory ex officio examination of abusive contractual clauses 
by national courts and the guarantee of effective protection of consumers’ interests
Table of contents
I. Introduction
II. Consumers’ right to reliable litigation vs. arbitrariness of the judiciary 
III. Mandatory ex officio review of abusive contractual provisions by national courts
IV. Principle of procedural autonomy of national courts
V. Conclusions
Summary: In order to ensure an appropriate level of consumer protection envisaged by the 
EU legislator, a national court is obliged to restore real balance between the consumer and 
the professional entrepreneur in every case and regardless of national law. The guarantee of 
effective consumer protection implies examining whether a disputed contractual provision has 
been individually agreed to by the professional entrepreneur and the consumer, as well as 
using any possible means to review ex officio the unlawful nature of the relevant contractual 
provision, even if it is the opinion of the court that the consumer did not raise the given aspect 
at any stage of the process. These two control mechanisms, i.e. abstract and incidental control, 
have a common and overarching goal, namely to guarantee consumers protection at least at 
a level set by the provisions of Directive 93/13/EEC, either through the President of the Office 
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for Competition or Consumer Protection as a public administration authority or through Polish  
common courts.
Key words: consumer protection, ex-officio examination of contractual clauses. 
JEL: G21, K29

Magdalena Paleczna, Misselling on the non-banking consumer credit market in the light 
of current market problems
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I. Introduction
II. Specificity of the activities of loan institutions and the loans offered to consumers by these 

institutions
 1. Loan institutions – the concept and nature of the activity
 2. Consumer credit offered by loan institutions
III. The phenomenon of misselling on the non-banking consumer credit market – the essence, 

causes and nature of the occurrence
IV. Methods to reduce and prevent misselling on the non-banking consumer credit market
V. Conclusion
Summary: Loan institutions and the credit services they offer represent a growing percentage 
of the credit market in Poland. Observing this market, and the proceedings conducted by the 
President of the Office of Competition and Consumer Protection against loan institutions, confirms 
the existence of large-scale irregularities that directly affect consumers, essentially non-professional 
financial market participants. These irregularities include misselling, which is a practice infringing 
collective consumer interests and consisting of the offering of financial services (in the case of 
loan institutions – credit services) which do not correspond to the real needs of consumers or are 
offered in a manner inadequate to their nature. Misselling in the practices of loan institutions is 
manifested by: incorrectly informing consumers about the characteristics of the credit service, failure 
to inform them about the costs associated with the service purchased, as well as the application 
of differentiated and excessive charges. The article analyses the phenomenon of misselling in the 
practices of loan institutions. A proposal on how to limit and prevent the phenomenon of misselling 
on the non-banking consumer credit market is also presented. 
Key words: misselling, loan institution, consumer credit market irregularities, consumer credit, 
consumer credit law, consumer credit, consumer, consumer protection.
JEL: D18, G23, G28, G29, K49
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of facilities denominated and indexed to a foreign currency in the light of the Polish Borrower 
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III. The Polish Borrower Support Act 
IV. The amendment to the Polish Borrower Support Act
V. Summary
Summary: The article focuses on the analysis of the present regulatory amendments in the 
area of strengthening of the protection of borrowers (consumers), on the example of the facilities 
denominated/indexed to a foreign currency, with an emphasis on the recent amendment to the 
Polish Borrower Support Act. The purpose of the article is to analyse the legislation in terms of 
the effectiveness of the newest consumer protection mechanisms.
Key words: the facility denominated to the foreign currency, the facility indexed to the foreign 
currency, the protection of the borrowers, the Polish Borrower Support Act.
JEL: K15

Agnieszka Wachnicka, Reduction in the total cost of consumer credit in case of early 
repayment in light of the CJEU ruling C-383/18 
Table of contents
I. Initial remarks
II. The consequences of early repayment of consumer credit in light of the Act on Consumer 

Credit, the Directive, doctrine and jurisprudence
III. Consequences of the CJEU ruling for the consumer credit market 
 1. Incompatibility of art. 49 par. 1 of the Consumer Credit Act with art. 16 para 1 of the Directive
 2. Practical consequences of the CJEU judgment 
 3. Cost settlement methodology in case of early repayment of consumer credit
IV. Conclusions
Summary: The aim of the article is to examine the effects of the judgment of the Court of Justice 
of the European Union in case C-383/18 (Lexitor) on the functioning of the consumer credit market. 
The article does not constitute a comprehensive analysis of the discussed issue, but touches 
upon selected issues and interpretation doubts arising in connection with the above ruling in the 
context of the wording of the provisions of the Consumer Credit Act. The Court has interpreted 
the provisions of Directive 2008/48/EC with regard to the types of costs subject to reduction in the 
case of an early repayment of credit, however, the above ruling did not eliminate all the problems 
of interpretation. The article analyses first of all the problems of the correct transposition of Article 
16(1) of the Directive into Polish law and its effects, as well as doubts concerning the methodology 
of calculating the reduction of consumer credit costs in the case of an early repayment.
Key words: consumer credit, consumer, early repayment, total cost of credit, reduction of costs.
JEL: K12, K15, K23

Piotr Gałązka, Differences in the assessment of consumer creditworthiness of consumers 
in EU Member States as an obstacle for the single EU credit market – analysis in the context 
of the minimization principle of Art. 5 GDPR
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III. Principle of personal data minimization 
IV. Creditworthiness assessment in selected EU Member States
V. Summary
Summary: It is the basic principle that every financial institution granting a loan – including 
a bank – is obliged to assess the creditworthiness of the customer who applies for such a loan. 
The banking law doctrine recognizes that this obligation is a public duty for the bank and results 
from the nature of the bank as an institution of public trust, which assesses creditworthiness also 
in the interest of depositors whose funds have been entrusted to the bank.
The subject of the paper will be to present the situation and legal status in several Member 
States of the European Union with regard to detailed regulations regarding the assessment of 
creditworthiness, especially in the case of consumer credit.
In general, EU Member States can be divided into three categories in this respect: the first is where 
the method and scope of capacity assessment are left to the lender’s own decision; the second 
one is where the guidelines for carrying out the capacity are included in the recommendations of 
the banking market supervisor; while the third one – the most strictly regulated category – has 
legal provisions specifying exactly how creditworthiness should be assessed.
This issue and the differences in regulations at the national level have three important references. 
The first is the obligation to implement the assumption of ‘responsible lending’, the second is the 
risk of creating a barrier to the implementation of a single credit market in the EU, and the third 
is the principle of minimizing the scope of personal data processed on the basis of the provisions 
of the GDPR.
Key words: consumer credit, creditworthiness, personal data protection.
JEL: G20, G21, G51, K22

Bartosz Wyżykowski, Liability for unauthorized payment transactions in light of the changes 
resulting from PSD2
Table of contents
I. Introduction
II. The payer’s liability up to 50 EUR 
III. Effects of the lack of requiring or accepting SCA 
IV. Liability for unauthorized payment transactions initiated through a PISP
V. The obligation to refund the payer the amount of the unauthorized payment transaction 

immediately, however not later than by the end of the following business day
VI. Conclusions
Summary: The purpose of the article is to explain interpretation doubts related to changes 
introduced in the Polish Payment Services Act as a result of the implementation of the PSD2 
in regard to the liability for unauthorized payment transactions. The article doses not provide 
a comprehensive analysis of the discussed topic, but considers selected problems arising in 
connection with the relatively short period of time since the new regulation entered into force. 
Particular emphasis was placed on analyzing the effects of not requiring or accepting strong 
customer authentication (SCA). Analyzed were also the provisions of the Polish Payment Services 
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Act regulating the liability for unauthorized payment transactions initiated through a payment initiation  
service provider.
Key words: consumer; payer; unauthorized payment transaction; strong customer authentication; 
payment initiation service.
JEL: K12, K15, K23, K41
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Aleksandra Mariak, Jurisdiction over claims for damages caused by competition law 
infringements – conclusions in the light of the CJEU judgment of 29 July 2019 in case 
C-451/18 Tibor-Trans v DAF Trucks
Table of contents
I. Introductory remarks
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 1. Application of Art. 7(2) Regulation 1215/12 in private enforcement cases
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 1. Facts of the case
 2. CJEU’s reasoning
IV. Final remarks
 1.  The Tibor-Trans judgment in the context of the existing interpretation of Art. 7(2) Regulation 

1215/12 in private enforcement cases
 2. Consequences of the Tibor-Trans judgment
Summary: The article addresses the issue of jurisdiction over claims for damages caused by 
an infringement of competition law. The paper examines the case-law of the CJEU regarding the 
application of special jurisdiction stated in Art. 7(2) Regulation 1215/12 in private enforcement cases, 
with a particular focus on the judgment in case C-451/18 Tibor-Trans. This analysis has shown 
that the case-law is not yet settled, as the interpretation of the place where the damage arising 
from competition law violation took place is determined on a case-by-case basis. The judgment 
in the Tibor-Trans case provided further clarifications in this regard by stating that the damage 
suffered by an indirect purchaser may – under certain circumstances – serve as a basis for the 
special jurisdiction under Art. 7(2) Regulation 1215/12. 
Key words: jurisdiction; actions for damages; competition law infringement.
JEL: K21, K41
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