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1. Uzasadnienie wyboru tematu 

 

Nieuczciwe postanowienia umów pożyczek czy kredytów zawieranych z konsumentami 

były przedmiotem analiz wielu przedstawicieli doktryny oraz judykatury. Od dziesięcioleci nie 

tylko w Polsce, ale w Europie dąży się do ujednolicenia polityki prokonsumenckiej 

zmierzającej do zagwarantowania konsumentom stabilnej ochrony ich praw i interesów. Mimo 

wielu starań legislatorów krajowych oraz legislatora unijnego, system ochrony konsumentów 

nadal wymaga kolejnych nowelizacji i reform.  

Przemiany społeczno-gospodarcze, jakie zaszły w ostatnich dwóch dekadach 

doprowadziły do sytuacji, w której rynek produktów finansowych otworzył się na 

konsumentów. Z jednej strony, konsumenci zyskali możliwość korzystania z wielu 

mechanizmów wsparcia finansowego swojego gospodarstwa domowego, jednak z drugiej 

strony, w ślad za powyższym, pojawiło się szereg niebezpieczeństw, o których konsumenci do 

dziś nie zdają sobie w pełni sprawy. 

  Poza bankami, które, jak się może wydawać, oferują konsumentom jedne z bardziej 

pewnych źródeł finansowania, na rynku usług pojawiły się również podmioty prawa określane 

mianem parabanków czy instytucji quasibankowych. To właśnie działalność ostatnich ze 

wskazanych podmiotów rzutowała w znaczący sposób na zwiększenie zagrożeń płynących                   

z ich aktywności zawodowej, a których skutki odczuwają konsumenci. Wyzbycie się 

jakichkolwiek formalności, brak weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów, 

spowodowało, iż oferty parabanków stały się tak atrakcyjne, że z roku na rok, przybywało ich 

klientów. Ostatnia dekada dobitnie ukazała, że zainteresowani niewielkim wsparciem 

finansowym konsumenci, znacznie częściej korzystali z produktów finansowych oferowanych 

przez parabanki, niż przez banki. Powodów tych decyzji było wiele, jednakże jedną z głównych 

przyczyn tego „ruchu konsumenckiego” był złudny komfort polegający na szybkim uzyskaniu 

wsparcia finansowego na – jak wydało się na początku – preferencyjnych warunków i nie 

obwarowanych wieloma obostrzeniami natury prawnej. 

Na efekty i skutki decyzji podejmowanych przez pochopnych, nieostrożnych                               

i jednocześnie będących w pilnej potrzebie konsumentów, nie trzeba było długo czekać. „Fala” 

roszczeń instytucji parabankowych zalała wydziały cywilne sądów powszechnych. Jedne 

podmioty dochodziły swojego roszczenia wyłącznie w oparciu o umowę kredytu 

konsumenckiego czy umowę pożyczki, inne z kolei, posługiwały się wekslem in blanco. 

Sytuacja życiowa wielu konsumentów uległa diametralnej zmianie. Od chwili uzyskania 
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niewielkiego wsparcia finansowego do czasu zakończenia postępowania sądowego i wszczęcia 

egzekucji, wielu konsumentów popadło w stan zubożenia. 

 Powyższe, wskazane transformacje usług finansowych w zakresie oferowanych 

konsumentom produktów a także ochrona praw i interesów tych ostatnich w konfrontacji                    

z profesjonalistami, wykorzystującymi gorsze ekonomicznie położenie swoich klientów, 

skłoniły do popełnienia niniejszej dysertacji naukowej. Celem rozprawy jest nie tylko ukazanie 

problemów, z jakimi borykają się konsumenci na rynku usług finansowych, ale także krajowych 

uregulowań (będących również wyrazem uregulowań unijnych), które wbrew wielu 

argumentom, nie zapewniają konsumentom stabilnej i pewnej ochrony ich praw i interesów. 

Dysertacja ta nie opiera się jednak wyłącznie na wykładni prawa mającego w polu widzenia 

konsumenta, bank i instytucje parabankowe, ale znajduje także swoje pełne uzasadnienie                    

w analizie socjologicznej zachowania konsumentów i pobudek, którymi kierują się oni 

wybierając – z pozoru – atrakcyjniejszy produkt finansowy. 

 Wzrastający odsetek popadających w „upadłość” konsumentów, analiza wielu umów 

zawieranych przez banki oraz parabanki a także zmieniające się orzecznictwo, starające się 

wyjść naprzeciw problemom, z którymi borykają się konsumenci, spowodowało, iż 

poczynienie przedmiotowej dysertacji naukowej stało się wręcz konieczne, dla ukazania 

spectrum problematyki konsumenckiej.  

Już na samym początku okazało się, iż sama wykładnia obowiązujących powszechnie 

przepisów prawa o tematyce konsumenckiej będzie nie wystarczająca. Z wielką trudnością 

bowiem poddaje się wnikliwej analizie problemy natury prawno-socjologicznej, pozostając                

w oderwaniu od doświadczenia życiowego oraz realnych przykładów „z życia wziętych”. 

Obserwacje te w zestawieniu ze zmieniającymi się uregulowaniami doprowadziły w efekcie do 

konkluzji, iż w konsekwencji przemian społeczno-gospodarczych, ewolucja prawa nie nadąża 

za ruchami konsumentów i tym samym, nie jest w stanie, zagwarantować im pełnej, stabilnej             

i rzetelnej ochrony ich praw i interesów. Nie oznacza to jednak, że konsumenci zostali 

pozbawieni jakiejkolwiek ochrony, jednakże jej dzisiejsze ramy wymagają jeszcze wielu zmian 

i ciężkiej pracy – tak dogmatyków prawa, jak i judykatury. Nie można bowiem stanowić prawa, 

w szczególności prawa konsumenckiego przy zachowaniu dystansu między dogmatykami                   

i pragmatykami. Organy orzekające muszą mieć zapewnione narzędzia, które w zestawieniu               

z normami materialnoprawnymi, umożliwią im realną „walkę” z niedoskonałościami systemu 

ochrony konsumentów i w konsekwencji z nadużywającymi swego prawa profesjonalistami. 

Choć mogłoby się wydawać, że tematyka konsumencka została już wyczerpana w wielu 

znamienitych dziełach przedstawicieli doktryny cywilistycznej, to poczynienie kolejnej 
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dysertacji naukowej poruszającej problematykę i zagadnienia dotyczące słabszych 

ekonomicznie podmiotów prawa cywilnego, stanowić powinno o doniosłości problemu,               

z którym unijny i krajowy ustawodawca borykają się od wielu lat. Problematyka ta z uwagi na 

swoją złożoność jest niezwykle interesująca. Wychodząc bowiem od samego terminu 

konsumenta, nie można zawężać analizy i wykładni tego pojęcia jedynie do ram i granic 

wykreowanych przez ustawodawcę, ale trzeba także sięgnąć do procesów myślowych 

konsumenta w taki sposób, aby móc zdefiniować „drogę”, jaką obiera on, poruszając się                     

w meandrach wielu zawiłości i pułapek czyhających na niego na rynku usług finansowych.                

Z drugiej strony, wnikliwej analizie należy poddać również pewien schemat działania banków 

oraz instytucji parabankowych. Wiadomym jest powszechnie, że podmioty te opierając swoją 

działalność na pożyczaniu określonych sum pieniędzy w ramach kredytu, pożyczki czy                      

w końcu kredytu konsumenckiego, w efekcie dążą do zarobkowania na takich mechanizmach, 

jak odsetki, oprocentowanie a ostatnio również wahaniach kursów walut czy spread. Pamiętać 

jednak trzeba, iż proces wynagradzania wskazanych podmiotów za trudy ich działalności musi 

pozostawać w zgodzie z literą prawa i tym samym nie naruszać praw i interesów konsumentów, 

a co w ostatnich czasach staje się nagminną i jednocześnie niechlubną praktyką, tak banków, 

jak i parabanków. 

 Tak zaprezentowana tematyka nieuczciwych postanowień umów pożyczek i kredytów 

zawieranych z udziałem konsumenta na łamach przedmiotowej dysertacji naukowej, poddana 

została rozważaniom materialnoprawnym oraz formalnoprawnym a to wobec ścisłego 

powiązania obu płaszczyzn z jednoczesnym wykorzystaniem bogatego orzecznictwa unijnego 

oraz krajowego w zaprezentowanej materii. Wszystkie poczynione rozważania i uwagi 

uzupełnione zostały refleksjami natury socjologicznej, wspartymi doświadczeniem 

zawodowym autora. 

 

2. Cel pracy i tezy badawcze 

 

Celem poczynionej rozprawy naukowej było ukazanie sytuacji prawnej konsumentów 

na rynku usług finansowych a także zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające                       

z braków normatywnych w zakresie idei ochrony praw i interesów konsumentów. Tezy 

badawcze stanowiące jednocześnie punkt wyjścia do przeprowadzenia całej dysertacji 

naukowej w przedmiocie nieuczciwych postanowień umów pożyczek i kredytów z udziałem 

konsumenta zawarte zostały już na wstępie podejmowanych w powyższej materii rozważań. 
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Wśród przedmiotowych tez, jedna z nich zasługuje na szczególną uwagę, a brzmi ona: 

„prawo stanowiące bazę społeczno-ekonomiczną, stale się rozwijające i ewoluujące                                

w zależności od potrzeb społeczeństwa czy gospodarki, w odniesieniu do instytucji kredytu 

konsumenckiego, ochrony praw i interesów konsumentów, nie spełnia jednak w pełni swojej 

roli ochronnej, prewencyjnej czy zabezpieczającej konsumentów „w starciu”                                              

z przedsiębiorcami, którzy wykorzystując słabszą ekonomicznie, pozycję drugiej strony, 

doprowadzają do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem, czego skutkiem jest nadmierne 

zadłużenie prowadzące niejednokrotnie do upadłości tej społecznej, jak i prawnej.” 

Tak szeroko zakrojona teza ukazuje problematykę niniejszego opracowania naukowego, 

nie tylko z punktu widzenia obowiązujących powszechnie regulacji prawny, ale również                      

z punktu widzenia potrzeb konsumentów, rozwoju gospodarki oraz przemian, jakie zachodzą 

w społeczeństwie. 

Te wszystkie elementy poddane skrupulatnej, łącznej analizie powinny dać odpowiedź 

na szereg pytań związanych z prowadzoną na terenie UE oraz w kraju polityką 

prokonsumencką, zmierzającą do zagwarantowania konsumentom pełnej i rzetelnej ochrony 

ich praw i interesów w relacji z przedsiębiorcą – bankiem czy instytucją parabankową. 

Dlatego też rozwijając tezę postawioną już na początku dysertacji, należy również zadać 

pytania: czy obecne uregulowania w sposób odpowiedni zapewniają nieprofesjonalistom 

ochronę w ich relacjach z podmiotami silniejszymi na rynku usług bankowych? Czy istniejące 

rodzaje kontroli wzorców umownych są wystarczające? Jaki jest charakter i wpływ orzeczeń 

wydanych w przedmiocie niedozwolonych postanowień umownych (postanowień wzorca) na 

sytuację konsumentów?  

Odpowiedzi na zadane pytania zawarte zostały w całej rozprawie naukowej, a ich 

kwintesencją jest zakończenie, zwierające szereg uwag natury teoretycznej i praktycznej a także 

prawnej i socjologicznej. 

Już w tym miejscu wskazać trzeba, iż odpowiedź na pierwsze z postawionych pytań 

powinna być negatywna. Jest to wyrazem tego, iż obowiązujące powszechnie regulacje prawne 

w zakresie ochrony konsumentów, nie są wystarczające, aby zagwarantować im należyty                       

i kompleksowy parasol ochronny. Powyższe nie oznacza jednocześnie, iż konsumenci 

pozbawieni zostali całkowicie uregulowań ochronnych, jednakże nadmierna ilość luk 

prawnych i kwestii wciąż nieunormowanych wpływa na całokształt obrazu konsumenta na tle 

rynku usług finansowych oraz działających tam prężnie profesjonalistów. 

Podobnie, jak w przypadku pierwszego pytania, również odpowiedź na drugie pytanie 

będzie stanowiła zaprzeczenie tego, iż aktualne rozwiązania kontrolno-nadzorcze                                    
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w przedmiocie wzorców umów, nie są rozwiązaniami zadowalającymi i dostatecznymi                        

w nierównej „walce” pomiędzy nieprofesjonalistami a bankami i instytucjami parabankowymi. 

Dostrzec można bowiem wiele sektorów oraz obszarów, w których działający profesjonaliści, 

pozostają wręcz bezkarni wobec swoim kontrahentów tj. konsumentów. 

Odnośnie do trzeciego z postawionych pytań, nie można kategorycznie zaprzeczyć 

wartościom, jakie zapewnia ochronie konsumentów linia orzecznicza unijnych i krajowych 

organów wymiaru sprawiedliwości. Byłoby dużą niesprawiedliwością, gdyby sądom, ale                     

i Prezesowi UOKiK odebrać zalety wynikające z wykonywanych przez nie obowiązków 

względem konsumentów. Nie można wszak zapominać, że zarówno organy orzecznicze, jak               

i Prezes UOKiK poruszają się w ramach obowiązujących powszechnie przepisów prawa. Tym 

samym, wprowadzenie kolejnych, znaczących dla konsumentów regulacji, ułatwi pracę 

organom orzeczniczym i organom administracyjnym i jednocześnie zapewni konsumentom 

znacznie większe oręże w starciu z profesjonalistami. 

 

3. Zagadnienia metodologiczne 

 

Poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania i zakreślone w przedmiotowej 

dysertacji naukowej tezy badawcze wymagały poczynienia wnikliwej wykładni 

obowiązujących powszechnie uregulowań prawnych unijnych i krajowych w kontekście 

ideologii prokonsumenckiej, zmierzającej w swych założeniach do zagwarantowania 

kontrahentom przedsiębiorców (banków i parabanków) zupełnej i wyczerpującej ochrony praw 

i interesów, podmiotów słabszych ekonomicznie. 

Odpowiednie zdefiniowanie i zakwalifikowanie zjawisk prawno-socjologicznych 

przeplatających się w relacji konsument – przedsiębiorca pozwoliło przeprowadzić optymalne 

wnioskowanie i jednocześnie poczynić stosowne wyjaśnienia problematyki będącej 

przedmiotem niniejszego opracowania naukowego. 

Na potrzeby przygotowanej dysertacji naukowej, wśród najistotniejszych założeń 

metodologicznych przyjęto, iż: 

1) prawo jest zjawiskiem społecznym, które pozostaje w nierozerwalnym związku 

przyczynowo-skutkowym ze społeczeństwem oraz jego uczestnikami i stanowi przy 

tym warunek sine qua non do zapewnienia podmiotom prawa odpowiedniego poziomu 

ochrony; 

2) rozważania teoretycznoprawne nie mogą być poczynione obok bądź w zamian 

rozważań pragmatycznych, albowiem to treść normy prawnej i odpowiednia jej 
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wykładnia kreuje praktykę opartą na zastosowaniu powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa; 

3) celem jakie prawo powinno stawiać przed jego adresatami jest stworzenie swego 

rodzaju „instrukcji” postępowania podmiotów i stron stosunków zobowiązaniowych 

zbudowanej z jasnych, precyzyjnych i zrozumiałych dla potencjalnego odbiorcy 

przepisów; 

4) nauki prawne i nauki socjologiczne oraz dla potrzeb niniejszej dysertacji, również nauki 

ekonomiczne powinny wzajemnie się uzupełniać i przenikać, dzięki czemu założenia 

idei ochrony praw konsumentów nie będą już tylko rozważaniami teoretycznymi, ale 

zostaną faktycznie wcielone w życie.  

Dlatego też punktem wyjścia dla poczynionych na łamach rozprawy rozważań była 

staranna wykładnia obowiązujących powszechnie przepisów prawa w zakresie klauzul 

generalnych, klauzul niedozwolonych, umów konsumenckich sensu largo, polityki ochronnej 

konsumentów w skali europejskiej i krajowej czy wzorców umów. Analiza ta umożliwiła 

prowadzenie dalszych obserwacji i badań w przedmiocie działalności bankowej, czynności 

bankowych, ale także działalności instytucji parabankowych i w końcu założeń kredytu 

konsumenckiego. Poprzedzenie zważań pragmatycznych, rozważaniami teoretycznoprawnymi, 

umożliwiło precyzyjną analizę pozycji konsumentów na rynku usług finansowych                                 

w zestawieniu z normami i regulacjami zapewniającymi im określony poziom ochrony ich praw 

i interesów. 

 Zwieńczeniem poczynionych uwag w powyższym zakresie było przeniesienie 

uzyskanych wniosków na ramy pragmatyczne odnoszące się bezpośrednio do praktyk 

stosowanych przez banki oraz instytucje parabankowe w relacji z konsumentami. W tym 

miejscu wskazano na rodzaje klauzul niedozwolonych stosowanych w pożyczkowych                           

i kredytowych stosunkach konsumenckich a także poczyniono szereg wniosków związanych              

z analizą konkretnych umów pożyczkowych oraz kredytowych, w tym umowy kredytu 

konsumenckiego. 

 Nieodzownym elementem całości założeń metodologicznych niniejszej rozprawy 

naukowej były również spostrzeżenia socjologiczne, które – jak się okazuje – odgrywają 

kluczową rolę w procesie ustalenia pozycji konsumentów na rynku usług finansowych, a także 

pobudek, którymi kierują się oni w doborze konkretnych świadczeń pieniężnych oferowanych 

przez banki i instytucje parabankowe. Zachodzące zmiany społeczne w tej materii są jednym             

z koronnych elementów procedury legislacyjnej zmierzającej do zagwarantowania 

konsumentom pełniejszej realizacji postulatów ochrony ich praw i interesów. 
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4. Struktura rozprawy 

 

Cała dysertacja naukowa liczy 347 stron i złożona jest z pięciu rozdziałów, które 

uzupełnione zostały o wstęp, określający ramy badawcze analizowanej tematyki oraz 

zakończenie, stanowiące nie tylko podsumowanie wszystkich poczynionych rozważań, ale 

dopełnione zostało również refleksjami natury pragmatycznej, zmierzającymi do 

wprowadzenia kolejnych, ewolucyjnych zmian legislacyjnych skłaniających do poprawy 

mechanizmu ochronnego konsumentów. Uwieńczeniem popełnionej pracy jest bibliografia 

zawierająca bogatą literaturę, orzecznictwo oraz inne materiały dydaktyczno-naukowe, które 

wykorzystane zostały w przedmiotowej dysertacji dla potrzeb pełnego i przejrzystego 

zobrazowania omawianej problematyki. 

Sama struktura rozprawy oparta została na schemacie kaskadowym, w którym 

pierwotnymi zagadnieniami poruszonymi przez jej autora były dylematy teoretycznoprawne, 

wyjaśniające wszystkie niezbędne elementy stosunku zobowiązaniowego pomiędzy 

profesjonalistą a konsumentem na przykładzie rynku usług finansowych. Kolejny poziom 

rozprawy to refleksje poczynione w zakresie działalności profesjonalistów takich, jak banki                

i instytucje parabankowe. Każdy element struktury rozprawy przenika się wzajemnie, 

albowiem materie teoretycznoprawne mieszają się z materią pragmatyczną. Ostatnim                           

z elementów struktury rozprawy jest analiza praktyk, jakich dopuszczały się banki i parabanki 

względem konsumentów. Praktyki te zostały również zestawione z obowiązującymi 

powszechnie przepisami prawa oraz standardami orzeczniczymi organów wymiaru 

sprawiedliwości. 

Rozdział I dysertacji odnosi się do problematyki klauzul generalnych oraz klauzul 

niedozwolonych. Określenie definicji, funkcji oraz treści klauzuli generalnych, ma 

fundamentalne znaczenia dla całego mechanizmu ochronnego konsumentów. Zasady dobrych 

obyczajów czy działania zgodne z zasadami współżycia społecznego to podstawowe kryteria 

ocenne, przez których pryzmat analizuje się postępowanie profesjonalisty w stosunku do 

słabszej strony stosunku zobowiązaniowego – konsumenta. W tym świetle dokładnej wykładni 

poddaje się również postanowienia wzorców umów czy umów zawieranych z konsumentami. 

Stąd też zestawienie obu klauzul w jednym rozdziale ma istotne znaczenie dla całego procesu 

stwierdzenia ewentualnej abuzywności postanowień umownych. 

Poza omówieniem funkcji oraz konsekwencji zastosowania obu klauzul, wskazano 

również na zakres definicyjny „umowy konsumenckiej”. Oprócz gruntownego rozważania 

istoty i założeń umów konsumenckich, w tej materii skupiono uwagę na definicji konsumenta 
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oraz przedsiębiorcy. Dla potrzeb poczynionych rozważań naukowych, koniecznym było 

wskazanie, iż oba za wskazanych podmiotów odgrywają tu niebagatelną rolę. Wykładnia 

definicyjna konsumenta poszerzona została o płaszczyznę wynikającą z orzecznictwa unijnego, 

gdzie za pomocą wielu znaczących przymiotów określano konsumenta jako uczestnika rynku 

usług finansowych. A contrario działania te zostały również przeniesione na charakterystykę 

przedsiębiorcy – profesjonalisty działającego na rynku usług finansowych. 

Kolejny z rozdziałów rozprawy, rozdział II obejmuje swoim zakresem zarys polityki 

ochronnej konsumentów w ujęciu unijnym oraz krajowym, zestawiając regulacje obowiązujące 

kiedyś z przepisami wprowadzanymi do obu porządków prawnych na skutek wielu nowelizacji 

prawa konsumenckiego.  

W tym miejscu uwagę skupiono przede wszystkim na płaszczyźnie i znaczeniu 

uregulowań ochronnych konsumentów, europejskiej strategii ochrony konsumentów czy 

znaczeniu dyrektyw unijnych w tej materii. Nie pominięto również krajowych uregulowań 

rangi konstytucyjnej czy ustawowej, które w swej idei zmierzają do zapewnienia konsumentom 

pełni ochrony ich praw i interesów w relacji z przedsiębiorcami. Ustalając znaczenie i zakres 

norm prawnych zmierzających do realizacji krajowej polityki ochronnej konsumentów, poza 

wskazaniem na rys historyczno-prawny przemian legislacyjnych w tym przedmiocie, 

odniesiono również obowiązujące powszechnie regulacje prawne między innymi do ewolucji 

tak istotnych aktów prawnych jakimi są rezolucja nr 76/47 Komitetu Ministrów Rady Europy 

z dnia 16 listopada 1976 r. czy Dyrektywa 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. Rozważania 

poczynione na łamach tego rozdziału zostały również wzbogacone o linię orzeczniczą 

europejskich organów wymiaru sprawiedliwości. Uwieńczeniem powyższych refleksji było 

zestawienie środków ochronnych konsumentów, jakie przewidział krajowy ustawodawca.               

W tym zakresie wskazano choćby na znaczenie kontroli cywilno-administracyjnej w procesie 

realizacji koncepcji zmierzającej do zupełności ochrony praw konsumentów. 

Jednym z obszerniejszych rozdziałów przedmiotowej dysertacji jest rozdział III 

traktujący o problematyce wzorców umów, ich charakterystyce w ustawie Kodeks cywilny oraz 

istocie kontroli wzorców umów z perspektywy realizacji postulatów ochronnych praw                    

i interesów konsumentów przez organy wymiaru sprawiedliwości oraz Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Zagadnienie wzorców umów na tle nieuczciwych postanowień umów pożyczek                          

i kredytów zawieranych z udziałem konsumenta ma kluczowe znaczenie dla procesu wykładni 

oraz zabiegów zmierzających do ustalenia, czy wprowadzone przez profesjonalistę 

uregulowania umowne pozostają w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz czy nie 
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naruszają praw konsumentów. Dlatego też tak gruntownej analizie poddano wzorce umów pod 

kątem ich charakterystyki, mocy wiążącej wzorców, ich zawartości i treści oraz interpretacji 

wzorców w kontekście praw konsumentów. Równie istotne rozważania poczyniono                              

w przedmiocie wpływu treści wzorca umów na treść samej umowy wiążącej jej strony.                          

Z perspektywy profesjonalistów zwrócono również uwagę na konsekwencje niewłaściwego 

posłużenia się wzorcem umów oraz na zagadnienie tzw. „wojny formularzy” w obrocie 

profesjonalnym. 

Z punktu widzenia założeń niniejszej rozprawy naukowej kluczowym zagadnieniem jest 

również kontrola wzorców umów oraz jej rodzaje. Wyróżnienie oraz przenalizowanie 

indywidualnej i abstrakcyjnej kontroli wzorców legło u podstaw wykładni jednych z narzędzi 

legislacyjnych, które zagwarantowano konsumentów w ramach polityki ochronnej ich praw                  

i interesów. W tej materii ustalono kryteria abuzywności postanowień wzorców oraz 

następstwa uznania postanowień wzorca, ale i umowy za niedozwolone. Doniosłość tej 

problematyki zestawiono z pragmatyzmem konsumenckim na rynku usług finansowych. 

Wskazano tutaj na przykłady klauzul niedozwolonych a także na działania organów wymiaru 

sprawiedliwości oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmierzające do 

uznania określonych postanowień za abuzywne. Analiza ta przechodząca z rozważań 

teoretycznoprawnych na rozważania praktyczne ukazuje istotę problemów z jakimi borykają 

się konsumenci w starciu z profesjonalistami – bankami i parabankami przy zaciąganiu 

pożyczkowych czy kredytowych zobowiązań finansowych. 

Zakończeniem przedmiotowego rozdziału jest ocena regulacji stanowiącej o rejestrze 

klauzul niedozwolonych. Wskazano w tym miejscu między innymi na jawność rejestru                        

w kontekście dostępności informacji dla konsumentów o klauzulach, które uznane zostały już 

za niedozwolone. 

Rozdział IV poświęcony został bankom i instytucjom parabankowym w zakresie ich 

działalności na rynku usług finansowych z udziałem konsumentów. Początkowy fragment 

przedmiotowego rozdziału poświęcony został zakresowi działalności bankowej oraz 

działalności parabanków. Celem poczynionej tutaj analizy było ukazanie podstawowych różnic 

jakie można zaobserwować w działaniach obu podmiotów. W zakresie działalności instytucji 

parabankowy uwagę zwrócono przede wszystkim na próbie zdefiniowania parabanków a także 

omówieniu tak zwanej, pozasystemowej działalności finansowej (shadow banking). 

Kamuflowanie przez instytucje parabankowe rzeczywistych pobudek ich działalności na rynku 

usług finansowych stało się tutaj kluczową materią poddaną szerokiej interpretacji na tle 

ochrony konsumentów. W tym przedmiocie kilka słów poświęcono także działalności 
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popularnych SKOK-ów, czyli Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, które 

również odgrywają istotną rolę w relacji z konsumentami. 

Kolejna część omawianego rozdziału dedykowana została wykładni umowy pożyczki, 

umowy kredytu i w końcu stosunku zobowiązaniowego opartego sensu stricte na umowie 

kredytu konsumenckiego. Kluczowym było tutaj ustalenie elementów koniecznych (essentialia 

negotii) każdej z omawianych umów a także specyfiki umowy kredytu oraz umowy pożyczki 

w kontekście istotnych różnic występujących pomiędzy obiema umowami. Analiza ta została 

poczyniona oczywiście w oparciu o uregulowania ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy 

Kodeks cywilny, które to uregulowania materialnoprawne zostały zestawione z orzecznictwem 

traktującym o obu kontraktach. 

Najobszerniejsza część rozdziału IV obejmuje instytucje kredytu konsumenckiego, 

czyli najpopularniejszego produktu finansowego oferowanego zarówno przez banki, jak                        

i parabanki na rynku usług finansowych. Popularność umowy kredytu konsumenckiego, nie 

wynika jednak z jej atrakcyjności jako produktu dedykowanego każdemu konsumentowi, ale 

skupia się wokół nagminności wykorzystania tej konkretnej konstrukcji prawnej przez 

instytucje parabankowe w relacjach z konsumentami. Poza przeprowadzeniem wnikliwej 

analizy natury kredytu konsumenckiego i jego charakterystyki, drobiazgowej analizie poddana 

została procedura przedkontraktowa przyznania tego typu świadczenia. W tym przedmiocie 

najistotniejszymi elementami przedkontraktowymi z punktu widzenia ochrony praw i interesów 

konsumentów jest właściwa polityka informacyjna prowadzona przez banki i instytucje 

parabankowe. Kluczowym w tej materii był również powrót do definicji konsumenta 

wykreowanej przez orzecznictwo unijne oraz krajowe, jako podmiotu prawa świadomego. 

Właściwy proces informacyjny w zakresie kredytu konsumenckiego powinien bowiem skupiać 

się wokół odpowiedniej formy i sposobu przekazu informacji, czasu, jakim dysponować 

powinien każdy konsument na zapoznanie się z ofertą a także umową. Istotnym zagadnieniem, 

które zostało poruszone w tej części dysertacji naukowej jest zjawisko „information overload”, 

czyli odnoszące się w swoim dorozumianym znaczeniu do nadmiaru informacji, z którymi nie 

każdy konsument jest sobie w stanie poradzić prowadząc analizę zmierzającą do podjęcia 

decyzji o zaciągnięciu konkretnego zobowiązania finansowego. Poza podstawowymi 

wymogami dotyczącymi procesu informacyjnego, nie można zapominać o tym, że przekazanie 

konsumentowi zbyt dużej ilości informacji w zdecydowanie za krótkim czasookresie, może 

doprowadzić konsumenta do konsternacji, której efektem będzie podjęcie niewłaściwej decyzji, 

skutkującej w dalszej mierze negatywnymi skutkami finansowymi, które obciążą nie tylko 

samego konsumenta, ale także prowadzone przez niego gospodarstwo domowe. 
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Równie istotną materią w tej części rozdziału IV było poczynienie szeregu uwag 

odnośnie do procedury badania zdolności kredytowej konsumenta. O ile procedura ta                            

w działalności banków nie jest pomijana i przestrzegana jest w zasadzie na każdy kroku, o tyle 

w zakresie działalności instytucji parabankowych, na próżno jej szukać. Parabanki 

„odformalizowanie” procedury przyznania kredytu konsumenckiego przekuły na swoją zaletę, 

ułatwiając konsumentom uzyskanie określonego świadczenia kredytowego wyłącznie                           

w oparciu o dokument tożsamości, z którego spisywane są dane niezbędne do sformalizowania 

umowy. W efekcie, konsumenci zachęcani do skorzystania z możliwości uzyskania szybkiego 

wsparcia finansowego, nie brali pod uwagę negatywnych konsekwencji z tym związanych. 

Żadnemu parabankowi nie zależało bowiem na tym, aby konsument dokonywał wnikliwej 

analizy własnych możliwości finansowych a jedynie na tym, aby jak najszybciej pożyczył 

niezbędną mu kwotę. 

Rozdział ten zwieńczony został analizą „niebezpieczeństw” czyhających na 

konsumentów a zawartych w szeregu postanowień umownych (wcześniej postanowień wzorca 

umowy). W tym miejscu uwagę skupiono przede wszystkim na zagadnieniu kosztów 

udzielonego kredytu konsumenckiego, problematyce odsetek a także prawnych możliwości 

ograniczania kosztów z tytułu opóźnienia w spłacie kredytu oraz pozaodsetkowych opłat 

kredytowych. Wskazane zagadnienia z punktu widzenia ochrony praw i interesów 

konsumentów mają niebagatelne znaczenie, albowiem to nadmierne obciążenie konsumentów 

wieloma ukrytymi opłatami i kosztami, było i jest nadal przyczynkiem do zubożenia wielu 

klientów instytucji parabankowych. Niejednokrotnie zdarzało się, iż koszty udzielonego 

kredytu konsumenckiego przewyższały jego wartość o sto czy dwieście procent, powodując, iż 

konsument, który zaciągnął zobowiązanie opiewające na kwotę tysiąca złotych, zobowiązany 

został jednocześnie do zwrotu wielokrotności tej sumy. Wszystkie powyższe rozważania 

zostały przeniesione na kanwę działalności instytucji parabankowych w świetle powszechnie 

obowiązujących regulacji ustawy o kredycie konsumenckim. 

Ostatni z rozdziałów, rozdział V przenosi wszystkie poczynione dotychczas uwagi                     

i analizy na praktykę, której dopuszczają się zarówno banki jak i parabanki względem 

konsumentów. Część wstępna rozdziału V poświęcona została analizie socjologicznej 

społeczeństwa polskiego w świetle pobudek i potrzeb, którymi kierują się konsumenci 

decydując się na zaciągnięcie konkretnego zobowiązania finansowego. Zwrócono w tym 

miejscu uwagę na różnice wynikające z płci, wieku, pochodzenia a także wykształcenia 

konsumentów jako potencjalnych klientów banków i również instytucji parabankowych. 

Okoliczności te, jak wynika z przeprowadzonych analiz z jednej strony wskazują na inne 
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procesowy myślowe, którymi kierują się konsumenci wykształceni i konsumenci dojrzali (np. 

35-40 latkowie) w doborze danego produktu finansowego, a z drugiej strony ukazują, iż 

problem potrzeby zasilenia środkami pieniężnymi dotyka każdego bez względu na wiek, 

wykształcenie, pochodzenie czy płeć. Trudno jest zatem na tej płaszczyźnie stworzyć jeden, 

unitarny model konsumenta, który korzystałby zarówno z usług i ofert oferowanych przez banki 

i instytucje parabankowe. Każdy jeden przypadek wymaga odmiennej analizy opartej na 

zróżnicowanych i wielowątkowych kryteriach ocennych. 

Poprzedzony analizą socjologiczną rozdział V w dalszej mierze traktuje o przykładach 

praktyk niedozwolonych stosowanych przez banki i instytucje parabankowe względem 

konsumentów. Omówienie każdej ze wskazanych tam praktyk uzupełnione zostało 

przykładami konkretnych postanowień z umów kredytów konsumenckich a także efektami 

działania unijnych i krajowych organów wymiaru sprawiedliwości. Orzecznictwa zarówno 

europejskie, jak i polskie odgrywają w procesie ochrony konsumentów fundamentalne 

znaczenie. Gdyby bowiem opierać się wyłącznie o regulacje ustawowe, nie dokonując przy tym 

wykładni rozszerzającej i jednocześnie zgodnej z założeniami polityki prokonsumenckiej, 

wiele praktyk bankowych i parabankowych nie zostałoby dostrzeżonych i w efekcie 

wyeliminowanych. Dobitnie na znaczenie choćby unijnej linii orzeczniczej wskazują 

konsekwencje wyroku „frankowego” wydanego przez TSUE w sprawie Państwa Dziubak (C-

260/18). Orzeczenie to stało się bowiem przyczynkiem dla wielu konsumentów do podjęcia 

działań zmierzających do realizacji ochrony ich praw i interesów w zdarzeniu z bankami, które 

– uogólniając – przeniosły na konsumentów ryzyko walutowe związane z denominacją czy 

indeksacją zaciągniętej kwoty kredytu. Również krajowe orzecznictwo odgrywa w tym 

przedmiocie nie mniej istotną rolę. Wskazać tu można choćby na praktykę orzeczniczą, która 

ukształtowała sytuację konsumentów w starciu z takim parabankiem, jak np. Profi Credit. 

Obserwacje działań instytucji parabankowych w świetle wykorzystywanych 

postanowień abuzywnych dotyczyły w głównej mierze zagadnienia odsetek, kosztów, 

należności windykacyjnych, którym obciążani byli konsumenci. W tym miejscu zwrócono 

szczególną uwagę na pobudki, jakimi kierują się instytucje parabankowe, a zmierzające                      

w efekcie do zarobkowania kosztem słabszej ekonomicznie strony stosunku 

zobowiązaniowego. Z poczynionej analizy wysnuto wnioski, które powinny stanowić 

przyczynek do wprowadzania dalszych uregulowań zwiększających wachlarz ochronny 

konsumentów. Podobnie, jak miało to miejsce przy parabankach, w ostatniej części rozdziału 

V przeprowadzono rozważania w przedmiocie praktyk stosowanych przez banki w relacji                   

z konsumentami. Na przykładzie spraw „frankowych” widać bowiem, iż cieszące się znacznie 
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większym zaufaniem i pewnością działania banki, również dopuszczają się wobec swoich 

klientów – konsumentów, praktyk uznawanych za niedozwolone, naruszających dobre 

obyczaje, zasady współżycia społecznego czy w końcu określone regulacje prawne.                             

W konsekwencji przeprowadzonych analiz, poczyniono również wnioskowanie, które                           

w efekcie zmierza do przeprowadzenia ewolucji legislacyjnej, a której zadaniem będzie 

uregulowanie przepisów zapewniających konsumentom możliwość realizacji ich postulatów 

wynikających z polityki prokonsumenckiej. Dzięki temu, w przyszłości konsumenci mogą 

liczyć na zwiększenie ochrony ich praw i interesów. 

Zwieńczeniem całej dysertacji jest jej zakończenie. Struktura zakończenia została 

podzielona według tez i zagadnień, które poruszone zostały w całej rozprawie naukowej.                    

W miejscu tym poczyniono również uwagi i konkluzje zmierzające do wprowadzania dalszych 

uregulowań zgodnych z założeniami unijnej i krajowej polityki prokonsumenckiej. Tylko                   

w taki sposób można prowadzić skuteczne działania zapewniające konsumentom większą 

ochronę ich praw i interesów. Zakończenie prócz analizy działalności banków, SKOK-ów                     

i instytucji parabankowych, odnosi się również do zaburzeń w funkcjonowaniu rynku usług 

finansowych oraz niedoinformowaniu konsumentów o ich prawach oraz niebezpieczeństwach 

związanych z „atrakcyjnymi” produktami finansowymi.  

 

5. Konkluzje rozprawy i ich znaczenie 

 

Konkluzje wypływające z poczynionej dysertacji naukowej zostały zawarte                                

w dwudziestu dwóch tezach zakończenia, ukazujących wielopłaszczyznowość problemów,                

z jakimi borykają się konsumenci w nierównym starciu z bankami i parabankami na rynku 

usług finansowych, korzystając jednocześnie z dobrodziejstw tegoż rynku. Owe tezy wskazują 

jednocześnie na konieczność i kierunki zmian, które są wręcz niezbędne dla zapewnienia 

konsumentom należytej ochrony ich praw i interesów. 

Przede wszystkim zwiększenie ochrony konsumentów powinno polegać na 

wprowadzeniu konkretnych regulacji antylichwiarskich, które wykluczą z rynku podmioty 

parające się w świadczeniu tego typu usług. Zauważyć jednocześnie trzeba, że samo 

wprowadzenie określonych uregulowań prawnych nie poprawi sytuacji i położenia 

konsumentów, dopóki zasób ich wiedzy oraz świadomość co do zagrożeń płynących                              

z działalności parabanków nie ulegnie diametralnej zmianie. Poprawa koniunktury 

konsumenckiej to również stałe poszerzanie wiedzy z zakresu prawa konsumenckiego, w tym 
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praw i obowiązków, w które konsumenci zostali wyposażeni na mocy różnych aktów prawnych 

tak rangi unijnej, jak i krajowej. 

Kolejnym z istotnych elementów wymagających podjęcia radykalnych kroków                        

w ramach polityki ochronnej konsumentów jest uregulowanie i wprowadzenie narzędzi                         

i środków kontroli/nadzoru nad działalnością instytucji parabankowych. O ile banki i SKOK-i 

objęte są nadzorem ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, o tyle na próżno szukać regulacji 

zapewniających nadzór bądź kontrolę nad parabankami. Ta luka prawna jest o tyle istotna, że 

instytucje te mogą mieć poczucie bezkarności w zakresie podejmowanych przez nie działań. 

Poniekąd sytuacja ta wywiera bezpośredni wpływ na sytuację konsumentów, którzy korzystając 

z produktów oferowanych przez instytucje parabankowe, nie zdają sobie sprawy z faktu, iż 

decydują się na zawarcie umowy z podmiotem o wątpliwej działalności, której skutki odczują 

wyłącznie ich klienci. 

Powyższe sytuacje wpływają na zdecydowany brak stabilności rynku usług 

finansowych. Coraz większa liczba konsumentów korzystających z ofert instytucji 

parabankowych popada w „spiralę zadłużeń”. Okoliczność ta skutkuje tym, iż napędzany jest 

rynek „shadow banking” w ten sposób, że zadłużeni i jednocześnie zdeterminowani 

konsumenci, chcąc spłacić jedne z zadłużeń zaciągają kolejne. W taki właśnie sposób 

działalność parabanków jest nakręcana w sposób sztuczny. Brak kontroli ułatwia tylko 

pojawienie się na rynku usług finansowych kolejnych podmiotów o tożsamym przedmiocie 

działalności. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że zamknięcie jednej z tego typu 

instytucji powoduje otwarcie kolejnych dwóch. Również sytuacja okołobankowa ułatwia 

parabankom funkcjonowanie, albowiem warunki uzyskania świadczenia pożyczkowego czy 

kredytowego w banku obwarowane są tak skomplikowanymi formalnościami, że wielu 

konsumentów woli zaryzykować, niż czekać w nieskończoność na uzyskanie konkretnej kwoty. 

Wszystkie te czynniki składają się na problematykę zapewnienia właściwej ochrony praw                     

i interesów konsumentów, zgodnie z postulatami unijnymi oraz krajowymi. 

Skutkiem powyższych działań i omawianych sytuacji jest fakt, iż konsumpcyjny tryb 

życia wielu konsumentów oraz merkantylne podejście do spraw materialnych powoduje, że gro 

konsumentów w pogoni za pozornym bogactwem popada w niedostatek. Działalność tak 

wątpliwych instytucji jakimi są parabanki zdecydowanie ułatwia ten proces. Poziom 

wyrachowania instytucji parabankowych oraz potrzeba konsumentów określana jako „tu                       

i teraz” powodują, że społeczeństwo rezygnuje z pewnych źródeł finansowania na rzecz 

podmiotów, które z pozoru zapewniają im lepszy byt. 
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Poza wdrożeniem narzędzi zwiększających wiedzę, ale i świadomość konsumencką, 

warto rozważyć także reformę działalności banków. Stawianie bowiem zaporowych warunków 

kredytowych konsumentom, z jednej strony nie spowoduje, iż będą oni podejmować bardziej 

przemyślane i pewne decyzje o zaciągnięciu konkretnego zobowiązania finansowego,                           

a z drugiej strony może doprowadzić do sytuacji, w której zmniejszeniu ulegnie liczba 

zadłużonych kredytobiorców i wzrośnie jednocześnie odsetek kredytów, które będą regularnie 

i w całości spłacane. Zastanowić się należy w tej materii nad wykorzystaniem modelu 

„odpowiedzialnego udzielania kredytów”, w którym zarówno banki, jak i instytucje 

parabankowe poza przedkontraktowym obowiązkiem weryfikowania zdolności kredytowej 

konsumenta, podejmowałyby również działania polegające na precyzyjnej analizie sytuacji 

majątkowo-ekonomicznej konsumenta w trakcie korzystania z określonego produktu, tak 

pożyczki, jak i kredytu. 

Kolejnym równie istotnym postulatem w świetle polityki prokonsumenckiej, mogłoby 

być wprowadzenie do polskiego porządku prawnego, legalnej definicji „rynku bankowego”. 

Pojęcia, które funkcjonuje na ten moment wyłącznie w zakresie nauk ekonomicznych. Pojęcie 

to należałoby jednak oddzielić od definicyjnego ujęcia „rynku finansowego” czy nawet 

„sektora bankowego”. Dzięki takiemu zabiegowi w konsekwencji można by zwiększyć 

możliwości kontrolne nad podmiotami parającymi się czynnościami na „rynku bankowym”                

a nie tylko na szeroko rozumianym „rynku usług finansowych”. Co więcej, takie działanie 

mogłoby stanowić również asumpt do kolejnych zmian, w ramach których określono by 

warunki przedmiotowo-podmiotowe, które powinien spełnić ten podmiot, który chce trudnić 

się udzielaniem pożyczek czy kredytów konsumenckich. W ten sposób rynek kredytów, 

pożyczek i kredytów konsumenckich mógłby zostać ujednolicony, a działające w nim podmioty 

przestałyby być utożsamiane z instytucjami o wątpliwym przedmiocie działalności. 

Sama instytucja klauzul niedozwolonych i związane z nimi środki kontroli 

(indywidualnej czy abstrakcyjnej), jak się okazuje, nie są rozwiązaniami wystarczającymi, 

gwarantującymi konsumentom pełną ochronę ich praw i interesów. Działające na rynku 

instytucje parabankowe stale omijają obowiązujące regulacje prawne a na miejsce pierwotnie 

uznanych za abuzywne klauzul, konstruują kolejne, równie wątpliwe z punktu widzenia 

przepisów prawa, dobrych obyczajów czy zasad współżycia społecznego. Podobne działania, 

choć w znacznie mniejszej mierze podejmowane są również przez banki, którym zdarza się 

skonstruować klauzulę naruszającą zasadę równości kontraktowej stron. Przykładów tego typu 

praktyk nie trzeba daleko szukać, ukazują to wyraźnie ostatnie wydarzenia związane                            

z kredytami hipotecznymi – kredytami „frankowymi”. 
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Ujednolicenia wymaga również praktyka orzecznicza organów wymiaru 

sprawiedliwości. Problematyka jednak w tej kwestii jest zbyt daleko idąca. Nie można wszak 

zapominać o fundamentalnych zasadach takich jak niezawisłość czy niezależność. Dlatego też 

nieodzownym elementem całokształtu procesu ochronnego konsumentów powinno być takie 

dostosowanie przepisów prawa do praktyk parabanków i banków, aby organy wymiaru 

sprawiedliwości nie miały większych wątpliwości w procedurze orzeczniczej. Jednocześnie 

trzeba sobie zdawać sprawę z faktu, iż nie stworzy się wręcz utopijnego systemu 

gwarantującego konsumentom niczym niezakłóconą ochronę ich interesów i praw, jednakże 

trzeba zmierzać do wypełnienia jak największej ilości luk prawnych oraz ograniczenia praktyk 

instytucji parabankowych i banków, które obecnie korzystają z swego rodzaju „wad” 

systemowych. 

 Istotne kroki w tej materii podjęte zostały już w 2020 r., kiedy krajowy ustawodawca 

wprowadził do polskiego porządku prawnego unormowania obejmujące swoim zakresem 

przepisy antylichwiarskie. Pomimo negatywnych ocen wskazanej regulacji ze strony Polskiego 

Związku Instytucji Pożyczkowych, Sądu Najwyższego czy Komisji Nadzoru Finansowego, 

stwierdzić trzeba, że to kolejny krok mający na celu realizację założeń unijnej i krajowej 

polityki prokonsumenckiej. Na efekty wprowadzonych regulacji trzeba będzie jednak 

poczekać, albowiem od ich wejścia w życie upłynęło zbyt mało czasu, aby móc ocenić, czy 

zwiększeniu uległa ochrona praw i interesów konsumentów. 

 Reasumując powyższe konkluzje, zgodzić się trzeba ze stanowiskiem Izby Cywilnej 

Sądu Najwyższego, w którym jasno wskazano, iż aktualny stan prawny sektora prywatnego 

charakteryzuje się nadmierną kazuistyką i „nadregulacją”. W ślad za tym stanowiskiem należy 

poczynić uwagę praktyczną, iż prawo powinno stanowić i to w szczególności dla konsumentów 

swego rodzaju „instrukcję” w działaniu oraz obronie praw i interesów. Nie można bowiem 

tworzyć przepisów zbyt zawiłych, niejasnych i doprowadzać do sytuacji, w której aktualne akty 

prawne gromadzą zbyt dużą ilość regulacji prawnych.  


