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Wykaz najczęściej stosowanych skrótów: 

 

Źródła prawa 

 

BGB     Bürgerliches Gesetzbuch z dnia 18 sierpnia 1896 r. (akt
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Dyrektywa nieucz. war. um.  dyrektywa Rady z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie 

     nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich 

k.c., KC     ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 459) 

k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1600, 2077) 

k.p.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 

karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, 2399) 

k.p.c., KPC    ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
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k.z.      Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27

     października 1933 r. - Kodeks zobowiązań 

Konstytucja     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

     1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) 

p.w.k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy 

wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., poz. 16, 

94) 

u.j.p.     ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 

     (Dz. U. z 2018 r. poz. 931, 1669) 

u.kred.kons.     ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

     (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528) 

u.n.b.p.    ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku

     Polskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 1373) 

u.o.k.i.k.     ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

     konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637, 

     1669, 2243) 

u.o.k.h.    ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym

     kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1585, z 

     2015 r. poz. 1844) 

u.o.n.p.k.    ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych 

     praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę

     wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012

     r. poz. 1225) 

u.p.b.     ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.

     z 2017 r. poz. 1876) 

u.p.k.     ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

     (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) 
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u.s.k.o.k.     ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach

     oszczędnościowo – kredytowych (Dz.U. z 2017 r. poz.

     2065) 

 

Publikatory i czasopisma 

 

Bank i Kredyt    Bank i Kredyt Narodowego Banku Polskiego 

Dz.U.     Dziennik Ustaw 
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EuCML    Journal of European Consumer and Market Law 
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Słowem wstępu 

 

 Prawo to zjawisko społeczne, pozostające w związku przyczynowo-skutkowym ze 

społeczeństwem oraz jego uczestnikami. Rozważania na temat istoty prawa prowadzone są od 

wielu dekad. Wśród najznamienitszych przedstawicieli doktryny refleksje w tym zakresie 

poczynili Franciszek Longchamps, Zbigniew Radwański czy Ewa Łętowska. Każdy z nich 

ujmuje jednak prawo przez pryzmat innych cech czy przynależności. Na wstępnie warto 

zwrócić uwagę na tezę, jaką przed laty postawił Franciszek Longchamps w swojej pracy 

naukowej zatytułowanej Z problemów poznania prawa - „Prawo jest przedmiotem bardzo 

złożonym i dość osobliwym dla metodologa”. Prawo jest strukturą nie tylko złożoną, ale                         

i zmienną. Prawo zmienia się stosownie do zmian zachodzących we wszystkich sferach 

ludzkiego życia1.  

Dokonując wnikliwej wykładni przepisów, przedstawiciele doktryny wyznaczają 

ustawodawcy kierunek zmian prawa. W procesie tym, niebagatelną rolę odgrywa także 

orzecznictwo2. Sąd Najwyższy niejednokrotnie wskazywał, iż zbyt zawiłe i skomplikowane 

regulacje prawne wpływają na to, iż prawo jest „trudno stosowalne”. To nadmierna 

„kazuistyka” oraz „nadregulacja” skłaniają do wprowadzania kolejnych zmian przepisów, tak 

by dostosować je do potrzeb rzeczywistości3. 

Z. Radwański w swoim dziele pt.: „Teoria umów”, ujmuje prawo jako społeczno-

ekonomiczną bazę społeczeństwa. Zakłada on, iż prawo samo w sobie nie jest biernym 

odzwierciedleniem rzeczywistości czy przemian społecznych, ale zdecydowanie i aktywnie 

wpływa na transformacje społeczne dostosowując się do potrzeb społeczeństwa czy gospodarki 

i zachodzących tam dynamicznych przemian4.  

 A zatem czym jest prawo? To system norm, obowiązujących w konkretnym miejscu                 

i czasie, pozostających w stałej korelacji z działaniami organów państwa. Ponadto, jest to także 

system, podlegający konsekwentnej analizie, wykładni, ale i krytyce dokonywanej przez 

środowiska naukowe oraz bazujące na nim organy orzecznicze5. 

 Adekwatnym w odniesieniu do powyższej definicji prawa wydaje się stanowisko samej 

E. Łętowskiej, która w swoim dziele „O operze i prawie”, pisze, iż: „prawo nie musi być 

 
1Por. F. Longchamps, Z problemów..., s. 17. 

2Por. F. Longchamps, Z problemów poznania prawa, Wrocław 1968, s. 5-6, 12. 

3Por. Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, Warszawa 2020, nr 02/2020, s. 30. 

4Por. Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 28-29. 

5Por. F. Longchamps, Z problemów..., s. 25. 
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doskonałe, bo jego życie nie kończy się na papierze. W tym szczególnie podobne jest do muzyki 

i do teatru, w sumie zaś – do opery. Prawo również należy do performing arts, czyli wymaga 

mediacji wykonawców. To oni przychodzą w sukurs farbie drukarskiej, co z życia powstała                   

i dzięki nim znów się w życie obraca”. Nie sposób nie zgodzić się z tak artystycznym,                               

a jednocześnie praktycznym ujęciem prawa. Prawo pomimo wielu luk czy błędów stale 

ewoluuje. Zmienia się w zależności od potrzeb społeczeństwa, gospodarki czy rynku. Organy 

stosujące prawo a także przedstawiciele doktryny, analizując przepisy nie tylko zmierzają do 

uzupełnienia braków, które zauważą, ale także zmierzają do – choć pozornej – doskonałości 

prawa obowiązującego6.  

Poznanie prawa oraz jego wielopłaszczyznowej struktury jest fundamentem 

zrozumienia przestrzeni prawnej, czyli zespołu świadomych zachowań międzyludzkich 

względem obowiązujących norm prawnych. Na teorii poznania prawa, można dostosować 

regulacje prawne do stosunków międzyludzkich tak, aby chronić i zabezpieczać słuszne 

interesy wszystkich konsumentów zwierających umowy z parabankami7.  We współczesnych 

społeczeństwach krąg przedmiotów osiągalnych za pieniądze rozszerza się coraz bardziej, 

rzeczy z coraz mniejszym oporem poddają się mocy pieniądza.  I tak: G. Simmel uważa, że 

pieniądz staje się psychologicznym centrum – „środkiem absolutnym ludzkiego życia”. 

Zdaniem tego Autora „znosi wszelkie granice, znajduje się w wiecznym niedoborze.” Jednakże 

ten niedobór inaczej wygląda po stronie tych, których dochody oscylują w granicach minimum 

socjalnego, co zmusza do korzystania z usług parabanków, inaczej po stronie dysponujących 

zdolnością kredytową. Zbytnim uproszczeniem byłoby twierdzenie, że zarówno pierwsza, jak 

i druga grupa konsumentów dokonuje racjonalnych wyborów8. 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowego opracowania, poczynić 

trzeba uwagę i jednocześnie postawić tezę badawczą, że 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 

 
6Por. E. Łętowska, K. Pawłowski, O operze i o prawie, Warszawa 2014, s. 10. 

7Por. F. Longchamps, Z problemów..., s. 39. 

8Por. R. Adamus, Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim, Warszawa 2020, s. 122-123;                 

B. Kuźniarz, Król Liczb. Szkice z metafizyki kapitalizmu, Warszawa 2020, s. 366-367.   
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majątkiem, czego skutkiem jest nadmierne zadłużenie prowadzące niejednokrotnie do 

upadłości tej społecznej, jak i prawnej. 

 Dlatego też, tematyka poruszana na łamach niniejszej dysertacji ma wyjątkowo doniosłe 

znaczenie. Jej przedmiotem będą bowiem umowy zawierane z konsumentem w ramach 

korzystania przez niego z usług bankowych czy usług quasi-bankowych, a dokładniej                              

z instytucji kredytu konsumenckiego, w świetle intensywnych zmian stosunków konsumencko-

profesjonalnych, dostrzegalnych od wielu dekad.9  

 Niedozwolone postanowienia umowne oraz wzorce umowne stosowane przez banki                   

i parabanki będą głównymi zagadnieniami, nad których znaczeniem będzie pochylał się autor. 

Rozwój gospodarczy oraz pęd współczesnego świata niejako zmuszają konsumentów, 

chcących korzystać z określonych dóbr materialnych (a niemających koniecznych środków 

pieniężnych) do zaciągania coraz większej ilości zobowiązań finansowych, tak w bankach, jak 

i instytucjach parabankowych. Popularność dostępnych powszechnie pożyczek czy kredytów 

oraz rozwój instytucji finansowych stały się na tyle zaawansowaną machiną, że nie stanowią 

tylko i wyłącznie wektora w dążeniu do uzyskania dóbr materialnych, samochodów, domów 

czy mieszkań, ale niejednokrotnie są „ostatnią deską ratunku” dla ludzi, zwłaszcza ubogich, 

potrzebujących „zastrzyku finansowego”, aby pozyskać podstawowe dobra, utrzymać siebie                   

i swoją rodzinę. 

 Przemiany społeczno-gospodarcze doprowadziły do sytuacji, w której na rynku usług 

pojawiła się coraz większa liczba banków oraz instytucji quasi-finansowych, udzielających 

krótkoterminowych pożyczek. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że podmioty 

świadcząc swoje usługi, działają w sposób sprzeczny z prawem, czym szkodzą konsumentom. 

Zdarzało się nieraz, że koszty, które obciążały pożyczkobiorcę czy kredytobiorcę stanowiły 

połowę, a nawet trzy czwarte „pożyczonej” kwoty.  

 Należy pamiętać, że niemal każdy w życiu codziennym nieświadomie miał do czynienia               

z instytucją wzorca umownego, akceptując jego postanowienia w sposób dorozumiany.                      

Istnieją jednak sektory gospodarki, w których dorozumiana akceptacja określonych wzorców 

umownych nie powinna mieć w ogóle miejsca. Podążając za chęcią lub koniecznością 

posiadania określonej ilości gotówki, konsumenci nie dysponujący należytą wiedzą bez 

zastanowienia podpisują umowy, nakładające na nich, nie tylko przesadne i niewspółmierne 

obowiązki, ale niejednokrotnie obarczające ich nadmiernymi kosztami. 

 
9Por. M. Bączyk, Świadczenia instytucji bankowych na rzecz konsumenta [w:] E. Łętowska, Obywatel – 

przedsiębiorstwo, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1982, s. 292-300.  
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 Przechodząc do istoty pracy, postawić należy 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? 

 Odpowiedź na postawione pytania oraz poczynione na łamach niniejszej dysertacji 

rozważania na temat związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy zmieniającymi się 

relacjami konsumencko – profesjonalnymi, zmieniającymi się potrzebami rynku usług 

finansowych i w końcu zachodzącymi zmianami społecznymi, przekształcającymi 

społeczeństwo w społeczeństwo oparte na konsumpcjonizmie, stanowić będzie punkt zwrotny 

w ocenie istoty umów kredytu konsumenckiego oraz stosowanych w nich nagminnie klauzul 

niedozwolonych, których wyłącznym celem, jak się okaże, jest finansowe nadużycie 

poczynione przez przedsiębiorcę (bank czy parabank) względem konsumenta. Klauzule 

omawiane w przedmiotowej rozprawie charakteryzuje z kolei duża różnorodność, mimo 

łączącego je wspólnego mianownika, którym są finanse. Wprowadzają one jednocześnie 

konsumentów w niemałą konsternację a wręcz wywołują u nich przekonanie o „błędnej” 

słuszności ich wprowadzenia tak do wzorca umowy, jak i samej umowy. 

 Cywilistyczny porządek prawny odnoszący się do ochrony praw i interesów 

konsumentów zawiera jednak wiele luk i błędów, które nie pozwalają konsumentom „spać 

spokojnie”. Za każdym bowiem rogiem, czyha wielu profesjonalistów, którzy wykorzystując 

niewiedzę, naiwność a także potrzebę egzystencji konsumentów oraz nieszczelność prawa                    

w tym zakresie, zmierzają do finansowego wykorzystania gorszego położenia konsumentów. 

Oferowane przez instytucje finansowe produkty, dla przeciętnego konsumenta, będącego                     

w nagłej, życiowej potrzebie, czy w końcu konsumenta, który nie posiada elementarnej wiedzy 

o rynku usług finansowych oraz obowiązujących przepisach prawa w tej materii, stanowią 

„życiową pułapkę”, z której w wielu przypadkach albo nie ma wyjścia albo prawo takiego 

wyjścia nie przewiduje. 
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ROZDZIAŁ I 

Istota i znaczenie klauzul generalnych i klauzul niedozwolonych w umowach 

konsumenckich 

 

I. Znaczenie klauzul generalnych w polityce ochronnej konsumentów 

 

1. Problematyka klauzul generalnych 

 

Przedsiębiorcy, wykorzystując swoje potencjalnie lepsze położenie, będąc,                                  

z ekonomicznego punktu widzenia, silniejszą stroną, konstruują postanowienia umów w taki 

sposób, aby z jednej strony odpowiadały powszechnie obowiązującym przepisom prawa,                        

z drugiej zaś, aby – nawet pośrednio – wykorzystywały słabszą pozycję konsumenta.  

Doprowadziło to do sytuacji, w której przedstawiciele doktryny a także organy jurysdykcyjne, 

w procedurze stosowania czy wykładni litery prawa zmierzającego do ochrony praw i interesów 

konsumentów, co raz częściej sięgają po wartości wykraczające poza zakres uregulowanych 

przepisów prawa10. Organy te opierają swoją „linię orzeczniczą” oraz wykładnię litery prawa 

na rozsądku, zwyczajach czy zasadach obowiązujących w określonej grupie społecznej, 

kierując się nimi w określonych sprawach, w których albo brak jest szczegółowych uregulowań 

albo prawo w swej istocie nie do końca zapewnia pełną ochronę praw i interesów 

konsumentów, którzy związali się krzywdzącą ich umową z przedsiębiorcą11. 

 
10Wartości nominalne usytuowane poza systemem prawnym mogą posłużyć nie tyle jako elementy pomocne do 

rekonstrukcji treści zasad prawa – choć i to jest możliwe – co jako czynniki determinujące denotację zasady, 

zwłaszcza w kontekście wykładni operatywnej. Tendencja sięgania po klauzulę rozsądku staje się widoczny nie 

tylko na kanwie europejskich uregulowań, ale także w praktyce orzeczniczej czy interpretacyjnej polskiego 

porządku prawnego. Instytucja ta wykorzystywana jest jako uniwersalny środek pełniący funkcje klauzuli 

generalnej (por. Z. Radwański, Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom, Ossolineum, 

Warszawa 1992, s. 70-72; E. Łętowska, Pozaprocesowe znaczenia uzasadnienia sądowego, PiP 1997, nr 5, s. 6, 

17; E. Rott - Pietrzyk, Pojęcie rozsądku w projekcie Europejskiego Kodeksu Cywilnego, w: Rozprawy prawnicze. 

Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005; E. Rott – Pietrzyk, Klauzula generalna 

rozsądku w prawie prywatnym, Warszawa 2007, s. XV-XVII, 359-364; L. Leszczyński, G. Maroń, Pojęcie i treść 

zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze, Lublin 2013, s. 84-85).    

11Ślady odniesienia się do klauzuli rozsądku, dostrzegane są chociażby w sformułowaniach stosowanych przez 

Sądy, m.in. „wzorzec przeciętnego konsumenta”, „należycie poinformowanego, uważnego i rozsądnego”, czy 

„rozsądna osoba”. Przywołanie kryterium „rozsądku” zmierza do wykazania poprawności zapadłego 

rozstrzygnięcia. Racjonalność rozstrzygnięcia opartego na mierniku rozsądku, związana jest z jego poprawnością. 
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W kontekście powyższych sytuacji, wymowne stały się właśnie klauzule generalne, 

wprowadzające pewien „luz” interpretacyjny, dzięki któremu organy stosujące prawo przestają 

opierać się wyłącznie na znacznie mniej elastycznych przepisach prawa. Klauzule generalne to 

środek dostosowania prawa stanowionego do konkretnych sytuacji życiowych, za pomocą 

udzielonej organowi stosującemu prawo kompetencji do posługiwania się w pewnych 

przypadkach ocenami i regułami pozaprawnymi12. Jak zatem powszechnie wiadomo, rolą 

klauzuli generalnej, zawartej – dla przykładu w określonym przepisie prawnym – jest 

„odesłanie” jej adresatów, do pewnych pozaprawnych wartości czy zasad. W konsekwencji 

zestawienie ze sobą treści normy prawnej oraz wartości wypływających ze wskazanej tam 

klauzuli generalnej będzie umożliwiało pełne zrozumienie i dalej, zastosowanie określonej 

normy prawnej do analizowanej sytuacji faktycznej.13 

Wobec tego, nieunormowane przez ustawodawcę sytuacje będą wspomagane poprzez 

zastosowanie klauzul generalnych, które uelastycznią znaczenie przepisu prawa zastosowanego 

w danym przypadku14. Na istotę klauzul generalnych, w kontekście zgodności z prawem oraz 

konkretnego stosunku zobowiązaniowego, uwagę zwrócił także Sąd Najwyższy.                             

W uzasadnieniu uchwały z dnia 11 stycznia 2018 r. (sygn. III CZP 93/17) wskazał, że: 

kryterium właściwości (natury) stosunku prawnego nie odsyła – jak zasady współżycia 

społecznego – poza system prawa stanowionego (np. do prawa natury, norm moralnych 

regulujących stosunki międzyludzkie, podstawowych zasad etycznego i uczciwego 

postępowania), lecz nakazuje respektować pewne wiążące założenia ustawowe dotyczące 

kształtu (wzorca, cech charakterystycznych) stosunku obligacyjnego, które mogą dotyczyć nie 

tylko stosunku zobowiązaniowego w ogólności, ale także pewnej kategorii zobowiązań albo 

określonego typu stosunku obligacyjnego15. Dlatego też, zobiektywizowana kontrola będzie 

 
(por. Z. Radwański, Wykładnia…, s. 70-72; E. Łętowska, Pozaprocesowe…, s. 6, 17; E. Rott - Pietrzyk, Pojęcie…, 

s. XV-XVII; E. Rott – Pietrzyk, Klauzula…, s. 359-364). 

12Por. J. Wróblewski, Przepisy odsyłające, ZNUŁ 1964, Seria I, s. 13; K. Wójcik, Teoretyczne konstrukcje klauzuli 

generalnej, Wrocław 1987, s. 105-106; T. Zieliński, Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1998, s. 34; 

R. Piszko, Odesłania, klauzule generalne, luzy decyzyjne, Poznań 2001, s. 222-223. 

13Por. L. Leszczyński, G. Maroń, Pojęcie i treść zasad prawa i generalnych klauzul odsyłających. Uwagi 

porównawcze, „Annales UMCS. Sectio G” 2013, Vol. 60, nr 1, s. 82; A. Szot, Klauzula generalna jako 

ponadgałęziowa konstrukcja systemu prawa, Lublin 2016, s. 292. 

14Por. A. Piaskowy, Klauzule generalne w projekcie nowego kodeksu cywilnego, TPP, Kraków 2012, s. 53. 

15Pamiętać, przy tym trzeba, że często uregulowania prawne uzupełniane są i korygowane klauzuli generalnymi, 

w tym w szczególności treścią przepisu art. 5 k.c., o czym wspomniał w wyroku z dnia 20 grudnia 19 r., Sąd 
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miała tak doniosłe znaczenie dla praktyki zastosowania konkretnych klauzul generalnych, co 

znacznie spotęguje ich niebagatelną już istotę. 

 

1.1. Definicja klauzuli generalnej 

 

 Instytucja klauzul generalnych w prawie polskim definiowana jest na dwa sposoby.                

Pierwszy zakłada, że klauzulami generalnymi określa się konkretne przepisy prawa16.             

Drugie znaczenie związane jest ze zwrotami językowymi, o których zwykło się mówić, iż 

stanowią określenie klauzul generalnych17. Do pojęć takich zalicza się: słuszność, dobre 

obyczaje, dobrą wiarę czy zasady współżycia społecznego. Zastosowane wyliczenie pełni 

jedynie funkcję przykładową, albowiem nie sposób byłoby przytoczyć wszystkich stwierdzeń 

czy zwrotów językowych określanych mianem klauzul generalnych18. 

 Wskazać również należy, że budzącą uzasadnione wątpliwości jest kwestia wzajemnej 

relacji „pojęcia nieostrego” oraz „klauzuli generalnej”. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, 

że gdy zachodzi potrzeba zapewnienia elastyczności tekstu aktu normatywnego, można 

posłużyć się określeniami nieostrymi, klauzulami generalnymi albo wyznaczyć 

nieprzekraczalne granice swobody rozstrzygnięcia19. Wskazuje to jednoznacznie, że pojęcia 

 
Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXV C 2120/19), powołując się przy tym jednocześnie na treść uchwały SN 

z dnia 11 stycznia 2018 r. (sygn. akt II CZP 93/17). 

16W prawie cywilnym przepisem będącym jednocześnie klauzulą generalną jest art. 5 k.c. Pozostałe przepisy, w 

tym w szczególności art. 56, art. 58 § 2, czy art. 65 § 1 k.c. zawierają odwołanie do klauzul generalnych. Również 

przepisy prawa międzynarodowego zawierają uregulowania dotyczące pojęcia klauzul generalnych (por. A. 

Michalak, Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 68-74;                          

K. Kopaczyńska – Pieczniak, Czyn nieuczciwej konkurencji a nieuczciwa praktyka rynkowa, MPH, nr 3/2012, 

Warszawa 2012, s. 26 i n.).    

17Jednocześnie wskazać tu należy na uregulowanie przepisu art. 4 ust. 1 u.p.n.p.r. Przepis ten zakłada, że praktyka 

rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi 

obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta 

przed zawarciem umowy, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. (por. A. Michalak, Przeciwdziałanie…,                

s. 68-74; K. Kopaczyńska – Pieczniak, Czyn…, s. 26 i n.). 

18E. Rott – Pietrzyk, Klauzula…, s. 278-279.  

19Por.  K. Wójcik, Klauzule generalne jako zwroty wieloznaczne i oceny, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1988,                

t. XLI, s. 40 i nast., oraz Z. Radwański, M. Zieliński, Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie 

prywatnym, „Przegląd Legislacyjny” 2001, nr 2, s. 12-13.  
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nieostre oraz klauzule generalne mogą być stosowane na przemian, a co za tym idzie są to 

pojęcia tożsame znaczeniowo20. 

 Należy nadmienić, iż niejednokrotnie zdarza się, że klauzula generalna utożsamiana jest 

ze zwrotem niedookreślonym. Zwrotem, który zarówno w języku prawniczym, jak i języku 

kolokwialnym nie ma konkretnego znaczenia, odsyłając często do ocen czy konkretnych 

sytuacji faktycznych21. 

 Ponadto należy zauważyć, że istota klauzuli generalnej odgrywa istotną rolę w relacji 

pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Zastosowanie określonej klauzuli generalnej do 

konkretnego stanu faktycznego pozwala organowi orzekającemu na dokonanie oceny czy 

relacja łącząca strony odpowiada zasadom współżycia społecznego, czy dobrym obyczajom22. 

Wprowadzenie klauzuli generalnej daje elastyczną możliwość interpretacji określonych 

postanowień umownych m.in. z perspektywy ochrony interesów nieprofesjonalisty23. 

 Klauzule obejmują najczęściej zwroty niedookreślone, które nie są zdefiniowane                         

w sposób ścisły w przepisach prawa. Pozwala to na znaczną swobodę w ich interpretacji                       

w ramach wykształconych przez prawo wykładni. Klauzule generalne nie podlegają 

 
20Według zasad tworzenia aktu prawnego „pojęcie nieostre” oraz „klauzula generalna” nie są synonimiczne. 

Problemem pozostaje fakt wyznaczenia granic pomiędzy pojęciem nieostrym a klauzulą generalną. Wszelkie 

wątpliwości może wyjaśnić jednak norma § 155 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów                     

z dnia 20 czerwca 2002 r. – w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. nr 100, poz. 908) – por. K. Wójcik, 

Klauzule…, s. 40 i n., Z. Radwański, M. Zieliński, Uwagi…, s. 12-13. 

21Katalog zwrotów niedookreślonych, będących klauzulami generalnymi jest różnie ujmowany w zależności od 

przyjętego kryterium. Kryteria te są zresztą płynne. Zwracają na to uwagę K. Wójcik oraz R. Piszko podnosząc, 

iż klauzule generalne zaliczać należy do zwrotów niedookreślonych znaczeniowo (por. R. Piszko, Odesłania…, s. 

224-225). 

22W tym miejscu na uwagę zasługuje stanowisko, jakie w wyroku z dnia 13 sierpnia 2015 r. zajął Sąd Najwyższy 

(sygn. akt I CSK 611/14). Organ orzekający wyeksponował, iż w przedmiocie stosunków konsumenckich: „Przez 

działanie wbrew dobrym obyczajom należy rozumieć wprowadzenie do wzorca klauzul umownych, które godzą w 

równowagę kontraktową stron, zaś rażące naruszenie interesów konsumenta oznacza nieusprawiedliwioną 

dysproporcję na jego niekorzyść praw i obowiązków wynikających z umowy.” Na powyższe stanowisko SN 

powołano się jeszcze w wyrokach z dnia 30 września 2015 r. (sygn. akt I CSK 800/14) oraz z dnia 27 listopada 

2015 r. (sygn. akt I CSK 945/14). W oby wskazanych orzeczeniach odniesiono się do działania przedsiębiorców 

wbrew klauzuli dobrym obyczajom poprzez wprowadzanie do wzorców umów postanowień naruszających 

równowagę stron.  

23Por. K. Wójcik, Klauzule…, s. 40 i n., Z. Radwański, M. Zieliński, Uwagi…, s. 12-13. 



13 | S t r o n a  
 

jednakowej interpretacji (według identycznego schematu w każdych okolicznościach), lecz ich 

cechą jest elastyczność stosowania w zależności od zaistniałej sytuacji faktycznej24. 

 

1.2. Funkcja klauzuli generalnej 

 

Przeciwieństwem dynamiki przemian społeczno-gospodarczych jest nieefektywność 

niektórych przepisów prawa. Przepisy te choć stanowiąc odpowiedź na rozwój prawa, zmuszają 

organy orzekające do aktualnego ich interpretowania w odniesieniu do danego stosunku 

gospodarczego oraz relacji zachodzących pomiędzy jego stronami25. Dlatego też organy 

orzekające coraz częściej sięgają do klauzul generalnych, których immanentną cechą jest 

dostateczny stopień elastyczności26. Z jednej strony, daje to możliwość orzekania w rozmaitych 

stanach faktycznych, niepodlegających żadnemu schematowi, z jednoczesnym 

uwzględnieniem indywidualnych okoliczności konkretnego przypadku27, z drugiej zaś 

powoduje, iż klauzule generalne stają się „panaceum” na zbyt szybkie „starzenie się” przepisów 

prawa28. 

Tym samym, funkcją klauzuli generalnej będzie przyporządkowanie, przy jej pomocy, 

określonego stanu faktycznego do konkretnego porządku prawnego oraz dokonanie oceny, czy 

interpretowany stosunek prawny odpowiada obowiązującym przepisom prawa i nie narusza 

jednocześnie podstawowych wartości, takich jak zasady współżycia społecznego.29 

 
24Por. UOKiK, Nieuczciwe praktyki rynkowe. Przewodnik, Warszawa 2008, s. 6-7; E. Łętowska, Interpretacja a 

subsumpcja zwrotów niedookreślonych i nieostrych, PiP 2011, nr 7-8, s. 17. 

25Por. E. Łętowska, Interpretacja…, s. 17. 

26Założeniem instytucji klauzuli generalnej jest zapewnienie elastyczności tekstu prawnego w przypadkach 

rozstrzygania w sprawach niestandardowych, z uwzględnieniem szczególnych okoliczności, charakterystycznych 

dla danego przypadku. (por. A. Piaskowy, Klauzule…, s. 53; G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów 

normatywnych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 759-760). 

27Potrzeba zastosowania klauzul może wynikać z chęci nadania przepisom treści ponadczasowej, aby uniknąć 

nadmiernej szczegółowości, a także z konieczności uwzględnienia, że różne stany faktyczne, objęte przez jeden 

przepis, nie powinny być traktowane w identyczny sposób (por. por. A. Piaskowy, Klauzule…, s. 53;                                      

G. Wierczyński, Redagowanie…, s. 759-760). 

28Por. E. Rott – Pietrzyk, Klauzula…, s. 284. 

29Por. E. Rott – Pietrzyk, Klauzula…, s. 284.  
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Jednocześnie, klauzule generalne mają za zadanie wprowadzenie pewnej 

indywidualizacji rozstrzygnięć, dzięki czemu dochodzi do złagodzenia rygoryzmu prawa30.  

Nie zawsze bowiem zastosowanie określonej normy prawnej, pomimo że pozostającej                            

w zgodzie z określonym postanowieniem umownym, będzie słuszne i sprawiedliwe31. 

Niejednokrotnie klauzule generalnie określane są mianem ocen, a nie norm.           

Wskazuje się, że desygnatami klauzul są w ostateczności oceny, powszechnie żywione w danej 

grupie społecznej czy w społeczeństwie32. Coraz większa ich liczba powoduje, że prawo 

przechodzi obecnie proces „humanizacji” kosztem „bezpieczeństwa obrotu”. Tak, jak kiedyś 

dla polityki państwa istotnym było zapewnienie bezpieczeństwa oraz płynności obrotu 

handlowego, tak obecnie widoczne są dążenia do zwiększenia ochrony konsumentów                               

i ograniczenia obrotu poprzez eliminację działań szkodzących jego słabszej stronie33. 

Dobre obyczaje oraz rażące naruszenia interesów kontrahentów banków czy 

parabanków stały się przesłankami do uznania konkretnego postanowienia stosunku 

konsumencko-profesjonalnego, za niedozwolone. W materii tej wypowiedział się Sąd 

Najwyższy, stwierdzając, iż: Przez działanie wbrew dobrym obyczajom należy rozumieć 

wprowadzenie do wzorca klauzul umownych, które godzą w równowagę kontraktową stron, zaś 

rażące naruszenie interesów konsumenta oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję na jego 

niekorzyść praw i obowiązków wynikających z umowy (...), badając legalność wzorców 

umownych, należy brać pod uwagę uzasadniony interes przedsiębiorcy i specyfikę branży,                             

w której działa. Tym samym, w konsumenckiej praktyce orzeczniczej zauważalne stały się 

sytuacje, w których sądy nie bazują już wyłącznie na obowiązujących normach prawnych, ale 

swoją argumentację odnoszą również do klauzul generalnych34. Na uwagę zasługuje w tym 

zakresie stanowisko R. Moszyńskiego, który w 1946 r. na łamach Demokratycznego Przeglądu 

 
30W podobnych stanach faktycznych, zgodne z zasadami współżycia społecznego, rozwiązania mogą okazać się 

całkowicie odmienne (por. M. Safjan, Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), PiP 1990, 

nr 11, s. 51; A. Piaskowy, Klauzule…, s. 54).    

31Założeniem klauzul jest spełnianie funkcji poszukiwania ius aequum (zasad słuszności) dla każdego konkretnego 

przypadku. Mają one kojarzyć dobro indywidualne z dobrem wspólnym (por. M. Safjan, Klauzule generalne                     

w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), PiP 1990, nr 11, s. 51; A. Piaskowy, Klauzule…, s. 54).    

32Podążając za tą interpretacją funkcji klauzul, wydaje się, iż jest ona na tyle słuszna, że wskazuje, iż klauzule nie 

są normami zdefiniowanymi w przepisach prawa, ale stanowią elastyczne stwierdzenie dopasowujące się do norm 

i przepisów w celu uelastycznienia prawa (por. L. Leszczyński, Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, 

Lublin 2000, s. 26). 

33Por. E. Rott – Pietrzyk, Klauzula…, s. 285. 

34Por. wyrok SN z dnia 13 sierpnia 2015 r. I CSK 611/14, LEX nr 1771389. 
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Prawniczego zwrócił uwagę, iż: „Sądy nasze aż nazbyt często ujmują prawo najzupełniej 

nierealnie, ściśle teoretycznie, jako wielkość oderwaną, stojącą ponad życiem                                                 

i społeczeństwem.” Dalej analizując działalność organów jurysdykcyjnych, autor ten wskazał, 

że: „Stosunek prawny, będący przedmiotem rozpoznania sądowego, oceniają sądy nie z punktu 

widzenia sprawiedliwego i słusznego jego rozstrzygnięcia, zgodnego z duchem prawa, lecz 

wyłącznie pod kątem ściśle teoretycznym, pod kątem koniecznego dostosowania treści tego 

stosunku do oderwanych pojęć i zasad nauki prawa, ujmowanych ściśle formalistycznie jako 

jakieś prawdy metafizyczne (…)”35 Pomimo upływu ponad siedemdziesięciu już lat, stanowisko 

to jest jak najbardziej aktualne i znajduje swoje odzwierciedlenie w dzisiejszej praktyce 

orzeczniczej36. 

 

1.3. Treść klauzuli generalnej 

 

Ustalenie brzmienia treści klauzuli generalnej wydaje się z pozoru czynnością 

niewymagającą głębszego zastanowienia. Definicja klauzuli generalnej wskazuje wartości, na 

które należy zwrócić uwagę przy jej zastosowaniu, a ustalenie jej treści może być czynnością 

wyłącznie techniczną37. Jednak z doktrynalnego punktu widzenia, ustalenie treści klauzuli 

generalnej jest procedurą bardziej skomplikowaną38. 

Polski prawodawca, podążając przynajmniej pośrednio drogą ustawodawcy 

niemieckiego, wskazuje, że treść klauzuli generalnej winna wyznaczać wartości konstytucyjne. 

Jedyna, aczkolwiek bardzo znacząca wątpliwość, która może się tu pojawić, to kwestia 

arbitralności organów orzekających, stosujących instytucję klauzuli generalnej39. 

Warto zwrócić uwagę na to, iż organami orzekającymi są sędziowie, którzy rozpatrując 

konkretny przypadek, będą kierować się indywidualnymi, subiektywnymi wartościami 

 
35Por. R. Moszyński, Twardy żywot sędziego a krytyczna postawa społeczeństwa, Demokratyczny Przegląd 

Prawniczy, Warszawa 1946 r., nr 1, s. 31-32. 

36Por. M. Wilejczyk, Sprawiedliwość kontraktowa. Pojęcie, realizacja, granice, SPP 2018, nr 2. 

37Próby ustalenia treści klauzuli generalnej podejmowali już m.in. ustawodawca holenderski oraz ustawodawca 

niemiecki. Ten pierwszy stanął na stanowisku, że na treść klauzuli generalnej powinno wpływać przede wszystkim 

to, co „rozsądne i słuszne in concreto”. (por. E. Rott – Pietrzyk, Klauzula…, s. 286-287).  

38Pod pojęciem tego, co „rozsądne i słuszne” mieszczą się trzy kryteria tj. powszechnie uznawane zasady prawa, 

aktualne poglądy prawne oraz konkretne interesy społeczne i indywidualne. Niemiecki ustawodawca uznał, że 

wykładnia klauzuli generalnej winna opierać się na podstawowych źródłach standardów i wartości (por. E. Rott – 

Pietrzyk, Klauzula…, s. 286-287). 

39 Por. E. Rott – Pietrzyk, Klauzula…, s. 286-287. 
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moralnymi, tj. sposobem, w jaki postrzegają otaczającą ich rzeczywistość oraz występujące                

w niej wartości i normy moralne40.  

Należy pamiętać o tym, że sędzia, co do zasady, nie dysponuje szeroko rozumianą 

wiedzą o typowych wzorach zachowań konsumentów, występujących w różnych rolach 

społecznych. Zadaniem sędziego będzie zatem ocena konkretnego stanu faktycznego                             

w odniesieniu do typowego nieprofesjonalisty i ustalenie zakresu jego zachowania, a nie 

ustalanie obowiązujących w jego kontekście zasad i wartości. Dzięki takiemu zabiegowi, 

organowi orzekającemu będzie łatwiej zrozumieć istotę podjętej przez świadczeniobiorcę 

decyzji oraz konsekwencji z niej wynikających41. 

Treścią klauzuli winien być zatem obraz społecznej moralności, na które to pojęcie 

składają się: rozsądek organu orzekającego, jego doświadczenie życiowe, a także uznanie                 

i poczucie moralności42. 

 

1.4. Klauzule generalne i ich wpływ na wykładnię treści i skutków prawnych umów 

 

Postrzeganie umowy jako elementu łączącego strony stosunku zobowiązaniowego oraz 

jej konsekwencji prawnych nie może odbywać się wyłącznie w oparciu o treść samej umowy, 

ale także o okoliczności, który zawarciu tej umowy towarzyszyły a także skutki, jakie umowa 

ta wywiera, tak dla jednej, jak i dla drugiej jej strony. Stanowi o tym wyraźnie regulacja 

przepisu art. 56 k.c. Przepis ten w swej normie stanowi wyraźnie, że: „czynność prawna 

wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad 

współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów”. Z kolei dyspozycja przepisu art. 65 k.c. 

reguluje, iż oświadczenia woli należy tłumaczyć tak tłumaczyć, jak wymagają tego 

okoliczności, w których zostały złożony, zasady współżycia społecznego oraz ustalone 

zwyczaje (§1). Co więcej, art. 65 § 2 k.c. zakłada dalej, że w umowach należy badać zgodny 

zamiar stron i cel umowy i tym samym nie ograniczać wykładni wyłącznie do samej jej treści.43 

Dokonanie jednak poprawnej oceny samej umowy a w dalszej mierze jej skutków 

prawnych powinno opierać się na zasadach wykładni, które skrupulatnie wyłożone zostały 

przez Z. Radwańskiego w Teorii umów. Autor tej fundamentalnej dla doktryny cywilistycznej 

 
40Pamiętać bowiem należy, że stosując klauzulę generalną, sędziowie odnoszą się do wartości, wykraczających 

poza statyczny system prawa powszechnie obowiązującego (por. E. Rott – Pietrzyk, Klauzula…, s. 289). 

41Por. M. Safjan, Klauzule..., s. 54.  

42Por. W. Lang, Prawo i moralność, Warszawa 1989.  

43Por. Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 186-190.  
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dysertacji naukowej wskazuje również na swego rodzaju etapy ustalania treści umowy oraz jej 

skutków w oparciu o kryteria ustawowe oraz klauzule generalne – zwyczaje oraz zasady 

współżycia społecznego, które to elementy ostatecznie wpływają na całokształt określonej 

czynności prawnej oraz konsekwencji jakie ona wywołuje.44 

Dokonując wykładni umowy oraz jej skutków prawnych w oparciu o pierwsze 

kryterium, jakim jest ustawa, nie można pominąć tego, czy odpowiada ona normom względnie 

czy też bezwzględnie obowiązującym. W materii tej słuszny pogląd wygłosiła E. Łętowska, 

wskazując, że: „Nie można… w przepisach dyspozytywnych widzieć li tylko <zapełnienia luk>, 

ale także wzór – postulat określonego ukształtowania konkretnego stosunku prawnego.”45 

Drugim z kryteriów decydującym o właściwej wykładni umowy oraz jej konsekwencji 

prawnych są ustalone zwyczaje. Jako klauzula generalna, pojęcie to do odnosi się bezpośrednio 

do stosowanych w pewnych kręgach, społecznościach zasad, wzorców postępowania czy 

zachowania. Kryterium to nie może być stosowane samoistnie do oceny tak treści stosunku 

zobowiązaniowego, jak i jego skutków. Stanowią o tym tak regulacja art. 56 k.c., jak i art. 65 

k.c. Oba uregulowania wskazują na posłużenie się klauzulą generalną ustalonych zwyczajów 

łącznie z klauzulą generalną – zasad współżycia społecznego. W przeciwnym razie, jak słusznie 

podkreśla Z. Radwański, mogłoby to doprowadzić do „zachwiania spójności aksjologicznej 

porządku prawnego i kształtowania się stosunków prawnych o treści niezgodne z uznanymi 

wartościami w systemie prawnym.”46  

Ostatnią z klauzul generalnych, której istota wywiera niebagatelny wpływ na proces 

wykładni oświadczeń woli stron umowy i ich skutków są zasady współżycia społecznego. Jak 

 
44Por. Z. Radwański, Teoria…, s. 186-190.  

45Dokonując wykładni łączącego strony umownego stosunku zobowiązaniowego pamiętać należy, iż to właśnie 

przepisy ustawy mają pierwszeństwo w tej interpretacji. Nie oznacza to jednocześnie, że wykładnia ta opiera się 

wyłącznie na przepisach względnie czy bezwzględnie obowiązujących. Pełna analiza tak umowy, jak i jej skutków 

nie może być bowiem dokonana bez uwzględnienia zwyczajów czy zasad współżycia społecznego a zatem klauzul 

generalnych. Opierając jednak wykładnię umowy na pierwszym ze wskazanych kryteriów pamiętać trzeba, iż w 

sytuacji, gdy treść umowy nie odpowiada przepisom prawa, nie oznacza to jednocześnie, iż umowa taka jest 

„podejrzana”. Dla zupełności oceny konieczne wówczas jest odniesienie się do klauzul generalnych, jakimi 

niewątpliwie są zwyczaje i zasady współżycia społecznego (por. E. Łętowska, Prawotwórstwo organów 

administracji w sferze prawa cywilnego, PiP 1973, z. 12, s. 27; Z. Radwański, Teoria…, s. 195-196).  

46Tak więc dla oceny oświadczeń woli stron oraz skutków, jakie oświadczenia te wywołują dla jednej i drugiej 

strony koniecznym jest łączne odniesienie się do ustalonych zwyczajów oraz zasad współżycia społecznego 

obowiązujących w danym miejscu i czasie (por. J. Jakubowski, Umowa sprzedaży w handlu międzynarodowym, 

Warszawa 1966, s. 126; Z. Radwański, Teoria…, s. 198-199).  
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nadmieniono już w akapicie powyżej, klauzula ta stosowana jest jednocześnie z klauzulą 

ustalonych zwyczajów. Zasady współżycia społecznego w trakcie wykładni określonego 

stosunku zobowiązaniowego odgrywają kluczową rolę w idei „wzajemnych ofiar”. Idea ta, jak 

wyjaśnia sam Z. Radwański pozwala ocenić konsekwencje wypływającej z zawarcia konkretnej 

umowy, tak dla słabszej jej strony, jak i dla strony silniejszej. W oparciu o zasady współżycia 

społecznego ustala się, co na mocy danej umowy zyskuje dla przykładu konsument, a co 

zyskuje przedsiębiorca. Na tej samej podstawie ocenia się również straty, które ponoszą obie 

strony umowy bądź tylko jedna z nich.47 

Mając w polu widzenia poczynione rozważania, wskazać trzeba, iż ocena konkretnego 

stosunku zobowiązaniowego (choćby umowy kredytu konsumenckiego), nie może być 

dokonana wyłącznie w oparciu o regulacje ustawowe, ale powinna także zostać zestawiona                     

z ustalonymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, które to klauzule generalne 

wyznaczą odpowiedni kierunek w drodze do ustalenia „poprawności” treści postanowień 

umownych, tak z punktu widzenia interesu profesjonalisty, jak i z punktu widzenia ochrony 

praw i interesów konsumentów, jako słabszej strony umowy. 

Co więcej, pomimo, że klauzula generalna jest instytucją, której zastosowanie następuje 

w chwili, gdy brak jest w porządku prawnym szczegółowego uregulowania określonej materii, 

mogącego mieć zastosowanie do rozpatrywanego aktualnie stanu faktycznego, to niemożliwym 

wydaje się pominięcie przy tej okoliczności zasad wynikających z ustawy zasadniczej48. 

Niejednokrotnie, tak w orzecznictwie, jak i w literaturze, organy orzekające oraz 

przedstawiciele doktryny prawa poruszający problem klauzul generalnych, odnoszą się do 

pojęcia zasad fundamentalnych. Nie sposób nie zauważyć, iż to właśnie Konstytucja49 i oparte 

na niej akty prawne rangi ustawy50 uwzględniają – nie zawsze expressis verbis – normy 

 
47Por. Z. Radwański, Teoria…, s. 203-205. 

48Por. R. Trzaskowski, Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Kraków 2005, s. 395-

396. 

49Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku zawiera szereg stwierdzeń, których sens            

i znaczenie odgrywa niebagatelną rolę w zakresie instytucji klauzuli generalnej. Mowa tu o Rozdziale II, który 

zawiera katalog podstawowych praw jednostki. 

50Również ustawy zawierają regulację zasad (norm moralnych) o charakterze podstawowym. I tak art. 5 k.c. 

zawiera wartości o charakterze ponad ustawowym jak : zasady współżycia społecznego czy społeczno-

gospodarcze przeznaczenie prawa. Analogicznie kształtuje się sytuacja na kanwie innych ustaw tj. Kodeks karny 

(dalej: k.k.) czy Kodeks postępowania karnego (dalej: k.p.k.).  
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zachowań moralnych, do których sięga się wtedy, kiedy ustawa nie przewiduje szczegółowego 

uregulowania konkretnego stanu faktycznego51.  

Stosując klauzule generalne, nie raz odnoszono się do zasad czy norm 

konstytucyjnych52. Świadczą o tym treści uzasadnień orzeczeń wydanych w sprawach,                         

w których organ orzekający oparł wykładnię danego przypadku na standardach 

konstytucyjnych, przenosząc ich walor na treść nie tylko rozstrzyganego stanu faktycznego, ale 

także wiążąc go (nawet pośrednio) z normami materialno-prawnymi, będącymi podstawą 

wydanego werdyktu53. 

Trybunał Konstytucyjny uznał, iż powyższy standard nie narusza powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa54. Takie stanowisko Trybunału wydaje się o tyle słuszne,                   

o ile przeciwstawienie się powyższemu mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której zapadłe 

rozstrzygnięcia byłyby zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, jednakże nie 

uwzględniając uniwersalnych wartości, byłyby niesłuszne w konkretnych sytuacjach                         

i narażałyby jednostki na szkodę55. 

 

II. Zagadnienie klauzul niedozwolonych 

 

1. Założenia i istota klauzule niedozwolonych 

 

Swoboda zawierania umów, daje podmiotom konkretnych stosunków prawnych 

możliwość modyfikacji ich treści w sposób samodzielny, tak, aby odpowiadały nie tylko ich 

interesom, ale także powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Pomimo tego, swoboda 

umów jako centralna zasada prawa w zobowiązaniach cywilnoprawnych, nigdy nie miała 

nieograniczonego charakteru56. Zawsze jej granice wyznaczane były przez pewne normatywne 

 
51E. Rott – Pietrzyk, Klauzula…, s. 295-300; M. Gutowski, P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie 

opartym na Konstytucji, Warszawa 2017, s. 635 i n. 

52E. Rott – Pietrzyk, Klauzula…, s. 295-300; M. Gutowski, P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie 

opartym na Konstytucji, Warszawa 2017, s. 635 i n. 

53M. Safjan, Konstytucja a prawo cywilne [w:] A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Ecclesia et status, Księga 

jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, Lublin 2004, s. 790; M. Gutowski, 

P. Kardas, Wykładnia…, s. 635 i n. 

54Tak Trybunał Konstytucyjny w uchwale z dnia 6 listopada 1991 r., W 2/91, OTK 1991, poz. 20. 

55Por. E. Rott – Pietrzyk, Klauzula…, s. 295-300. 

56Nadal aktualne jest stanowisko, które zajął w tej kwestii Zbigniew Radwański, wskazując przy tym, że: dzieje 

swobody umów są (…) dziejami jej ograniczeń. O tym, że ograniczenia są niejako wpisane w zasadę swobody 
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wymagania, czy choćby aspekty moralne również „biorące udział” w kreacji konkretnego 

stosunku prawnego57. 

To właśnie rozważania doktrynalne w przedmiocie swobody umów stały się 

przyczynkiem do wprowadzenia instytucji niedozwolonych (abuzywnych) postanowień 

umownych do kodeksu cywilnego. Ich pierwotnym zamysłem była ochrona umowy przed jej 

zniekształceniem dążącym do wprowadzenia, faktycznej nierówności jej stron. Ponadto, na 

treść i zastosowanie abuzywnych postanowień umownych wpływ wywarły nie tylko polityczne 

poglądy ustawodawcy, ale także jego uwarunkowanie cywilizacyjne58. 

Precyzując zatem pojęcie niedozwolonych postanowień umownych, wskazać należy, że 

stanowią one instrument prawny, umożliwiający stronie umowy uwolnienie się, w określonych 

sytuacjach, od ciążących na niej obowiązków obligacyjnych. Istota klauzul ma niebagatelne 

znaczenie, zwłaszcza w czasach, gdy dostrzegalna jest niewydolność instrumentów mających 

za zadanie ochronę jednostki, której słabsza pozycja wykorzystywana jest przez kontrahenta, 

nadużywającego swojej przewagi59. Sprzeczność konkretnej czynności prawnej z zasadami 

 
umów świadczy Kodeks Napoleona, kluczowy przejaw kontraktowego indywidualizmu. Mimo, iż przewidywał 

chyba najdalej idącą proklamację wolności kontraktowej (art. 1136 KN), to jednocześnie obowiązywało 

ograniczenie tej wolności ze względu na porządek publiczny i dobre obyczaje (art. 6 KN) – por. Z. Radwański, 

Teoria umów, Warszawa 1977, s. 116. 

57Por. L. Domański, Instytucje Kodeksu Zobowiązań, Warszawa 1936, z. I, s. 22-26; R. Trzaskowski, Granice 

swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Kraków 2005; P. Machnikowski, Swoboda umów według 

art. 353(1) k.c. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005; Ł. Węgrzynowski, Niedozwolone postanowienia umowne, 

jako środek ochrony słabszej umowy obligacyjnej, Warszawa 2006, s. 83; M. Gutowski, Zasada swobody umów i 

jej ograniczenia [w:] Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz art. 353-626, Warszawa 2019 [online]. Dostępny w 

Internecie. sip.lex.pl (dostęp: 05.07.20 r.). 

58Por. E. Łętowska, Konstytucyjne i wspólnotowe uwarunkowania rozwoju prawa konstytucyjnego, [w:] C. Mik, 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Toruń 1999, s. 371;                   

Odrębne poglądy w tym zakresie zgłosiła natomiast M. Jagielska w Możliwości interpretacyjne art. 76 Konstytucji 

w świetle europejskiego praw ochrony konsumenta, [w:] C. Mik, Konstytucja…, s. 407 i n.; M. Wilejczyk, 

Sprawiedliwość kontraktowa: pojęcie, realizacja, granice, SPP 2018, nr 2, s. 3-19.  

59Ochrona konsumenta we współczesnym prawie ma istotne znaczenie, a poświęcone tej problematyce przepisy 

stanowią znaczną część powstającego ustawodawstwa (por. E. Łętowska, Konstytucyjne… [w:] C. Mik, 

Konstytucja…, s. 371 i n.; M. Jagielska, M. Jagielski, Możliwości interpretacyjne art. 76 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku w świetle europejskiego prawa ochrony konsumenta, [w:] C. Mik, 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Toruń 1999, s. 411 i n.;                             

S. Koroluk, Treść umów konsumenckich (niedozwolone postanowienia umowne) [w:] A. Pawłowski, S. Koroluk, 

Prawo ochrony konsumentów, Warszawa 2002; Ł. Węgrzynowski, Niedozwolone…, s. 79-83).  
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współżycia społecznego prowadzić może do sytuacji, w której czynność ta obarczona będzie 

nieważnością a skutek ten będzie rozciągał się na cały stosunek umowny zawarty pomiędzy 

przedsiębiorcą i konsumentem. Na uwagę w tym zakresie zasługuje choćby wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II CSK 557/12), gdzie organ jurysdykcyjny 

wskazuje, że: „W relacjach między przedsiębiorcami zasady współżycia społecznego należy 

rozumieć jako zasady uczciwego obrotu, rzetelnego postępowania, lojalności, zaufania                          

w stosunku do partnera umowy. Każda ze stron powinna powstrzymać się od wszelkich 

zachowań, które świadczą o braku respektu dla interesów partnera lub wywołują uszczerbek               

w tych interesach”60. 

 

1.1. Wpływ prawa unijnego na polską regulację klauzul niedozwolonych 

 

Dla bytu instytucji klauzul abuzywnych, szczególnie istotnym było wstąpienie 

Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej61. W momencie przystąpienia do Unii, państwa 

członkowskie zobowiązują się do dostosowania swojego prawa krajowego do wymogów prawa 

unijnego. Okoliczność ta była również ważnym asumptem do odpowiedniego uregulowania                

w Polsce przepisów stanowiących o klauzulach abuzywnych62. 

Wprowadzenie regulacji unijnych do krajowych odbywa się, wedle poglądów 

przedstawicieli doktryny, na trzech płaszczyznach. Według pierwszej z nich, ustalić należy 

 
60Por. M. Gutowski, Sprzeczność celu umowy z prawem [w:] Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz art. 353-626, 

Warszawa 2019 [online]. Dostępny w Internecie. sip.lex.pl (dostęp: 05.07.20 r.) 

61Wstąpienie Rzeczypospolitej Polskiej w szeregi państw członkowskich UE „zmusiło” polskiego ustawodawcę 

do stworzenia nowego porządku prawnego, także dla organów stosujących prawo, a odpowiadającego regulacjom 

unijnym (por. S. Biernat, Wykładnia prawa krajowego zgodnie z prawem Wspólnot Europejskich, [w:] C. Mik, 

Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, Toruń 1998, s. 123-149;                       

T. Koncewicz, Sędziowski obowiązek interpretacji prawa krajowego w zgodzie z prawem wspólnotowym, PS 2000, 

nr 6). 

62Dostosowanie regulacji krajowych do regulacji unijnych to nie tylko ustalenie właściwej treści przepisów prawa, 

ale to także dokonywanie wykładni przepisów w zgodzie z prawem unijnym. U progu powyższego stoi norma art. 

10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Jego norma stanowi, że państwa członkowskie zobowiązane 

są do podejmowania wszelkich środków w celu zapewnienia realizacji zobowiązań wynikających z prawa 

unijnego (por. S. Biernat, Wykładnia prawa krajowego zgodnie z prawem Wspólnot Europejskich, [w:] C. Mik, 

Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, Toruń 1998, s. 123-149;                             

T. Koncewicz, Sędziowski obowiązek interpretacji prawa krajowego w zgodzie z prawem wspólnotowym, PS 2000, 

nr 6).  
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sposób regulacji zastosowanej w poszczególnych przepisach konstruujących określoną 

instytucję. Na drugiej płaszczyźnie dokonuje się oceny zastosowanych rozwiązań                                     

z perspektywy zupełności regulacji jako całości i na końcu (płaszczyzna trzecia) ocenia, czy 

polski ustawodawca wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków, wynikających z Traktatu 

o funkcjonowaniu UE, przy jednoczesnym uwzględnieniu obowiązujących standardów oraz 

oczekiwań legislatora unijnego63. 

W ślad za ustawodawcą unijnym, polski ustawodawca uregulował klauzule 

niedozwolone jako pojęcia niedookreślone, dzięki czemu umożliwił organom stosującym 

prawo realizację ich uprawnień interpretacyjnych w oparciu o pewien „luz decyzyjny”64. 

Jednakże w żaden sposób nie zwalnia to organów orzekających od stosowania przepisów prawa 

unijnego, którym w hierarchii aktów prawnych przyznano prymat pierwszeństwa przed 

regulacjami krajowymi65. 

 

1.2. Klauzule niedozwolone w polskim porządku prawnym 

 

 Wprowadzanie instytucji klauzul abuzywnych do polskiego ustawodawstwa 

początkowo nie miało charakteru prokonsumenckiego66. 

 Dopiero lata dziewięćdziesiąte przyniosły polskiemu ustawodawstwu pierwsze 

działania zmierzające do dostosowania regulacji krajowych stosownie do regulacji 

europejskich-konsumenckich. Pojawiły się wówczas pierwsze koncepcje uwzględniające                     

w pełni europejskie standardy ochrony konsumentów. 

 Efektem tego było wprowadzenie szeregu regulacji zapewniających ochronę 

nieprofesjonalistów przed zastosowaniem przeciwko nim klauzul niedozwolonych. Przykłady 

 
63Por. M. Skory, Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta, Kraków 2005, s. 20-22. 

64Dostosowanie orzecznictwa do regulacji unijnych nie obejmuje tylko aktów wiążących, ale odnosi się także do 

aktów o charakterze niewiążącym. (por. Ł. Węgrzynowski, Niedozwolone…, s. 84-86). 

65Pozostając w tematyce ochrony konsumentów, sięgnąć należy do Dyrektywy nieucz. war. um. Akt ten wyznacza 

bowiem kierunek w interpretacji przepisów prawa krajowego na tle przepisów prawa unijnego w przedmiocie 

ochrony słusznych interesów konsumentów (por. Ł. Węgrzynowski, Niedozwolone…, s. 84-86). 

66Świadczy o tym fakt, że pierwsza regulacja odwołująca się do ochrony konsumentów powstała na początku lat 

osiemdziesiątych XX wieku. Iluzoryczność tej regulacji przejawiała się jednak w dążeniu do usystematyzowania                        

i optymalizacji działania Państwa a nie ochrony konsumentów. Najdobitniej świadczy o tym treść preambuła 

omawianej regulacji, która otrzymała brzmienie o treści: W celu wzmożenia ochrony interesów konsumentów                     

w obrocie artykułami powszechnego użytku oraz zwiększenia skuteczności zwalczania spekulacji stanowi się, co 

następuje (...) - M. Skory, Klauzule..., s. 60-61. 
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takich przepisów zlokalizowane zostały nie tylko w ramach „centralnych” aktów prawnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (lex generalis), ale także w ustawach szczegółowych (lex 

specialis)67. Wspomnieć jednocześnie należy, iż nie zawsze przepisy te uwzględniają 

bezpośrednią regulację wskazującą na ochronę nieprofesjonalisty, ale często zdarza się, że                   

o istocie ochrony decydują czynniki pośrednie68. 

 Przepisy o niedozwolonych postanowieniach umownych, stanowią zaledwie niewielki 

wycinek rozległej regulacji poświęconej ochronie konsumenta. Pamiętać przy tym należy, iż ze 

społecznego punktu widzenia, w wielu środowiskach społecznych występują odmienne profile 

świadczeniobiorców. Różnią się one od siebie potrzebami zmierzającymi do nabycia 

określonego dobra materialnego. Pomimo wprowadzenia do polskiego porządku prawnego 

szeregu instytucji zawartych w wielu przepisach prawa mających za główny cel ochronę 

interesariusza przed wykorzystywaniem jego słabszego położenia, polski system prawa jest 

systemem stale rozwijającym się, dążącym do całkowitej zgodności legislacyjnej                                       

z ustawodawstwem unijnym, co widoczne jest szczególnie w dokonywanych przez polskiego 

ustawodawcę zabiegach, zmierzających do pełnej implementacji przepisów unijnych do 

regulacji krajowych69. 

 

 

 

 
67Do głównych aktów normatywnych obowiązujących w Polsce zaliczyć można przede wszystkim Konstytucję 

Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 76 uregulowała ciążący na władzy publicznej obowiązek ochrony 

konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi (por. M. Skory, Klauzule…, s. 61-65). 

68Równie istotnym aktem zapewniającym należytą ochronę konsumentów przed klauzulami abuzywnymi jest – 

kodeks cywilny. To właśnie w tym akcie od dnia 1 lipca 2000 r. zawarto przepis art. 3852 k.c., który stanowi, że 

oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia 

umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku                 

z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny. Podobne regulacje zawierają także art. 58, czy 

art. 3531 k.c.  Z kolei do lex generalis w zakresie ochrony konsumentów zaliczyć należy przepis art. 6 k.c. Mówiąc 

natomiast o lex specialis wskazać można w szczególności na ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach 

konsumenta, ustawę z dnia 16 lutego 2015 r. o ochronie konkurencji i konsumentów czy ustawę z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo przedsiębiorców (por. M. Skory, Klauzule…, s. 61-65; M. Bednarek, P. Mikłaszewicz, Wzorce w 

Kodeksie Cywilnym od 2000 r. [w:] K. Osajda, System Prawa Prywatnego, Warszawa 2020, t. V, [online]. 

Dostępny w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 05.07.20 r.).  

69Por. M. Skory, Klauzule…, s. 66-68; M. Bednarek, P. Mikłaszewicz, Wzorce… [w:] K. Osajda, System… [online]. 

Dostępny w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 05.07.20 r.). 
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III. Płaszczyzna i znaczenie umów konsumenckich 

 

1. Istota umów konsumenckich 

 

Umowa konsumencka może wydawać się umową bezpośrednio nakierowaną na 

ochronę interesu jej słabszej strony, tj. nieprofesjonalisty70. 

Konsumencki stosunek zobowiązaniowy, charakteryzuje się jednak tym, że po jednej 

jego stronie występuje konsument a po drugiej przedsiębiorca – profesjonalista. To z kolei 

plasuje konsumencki stosunek zobowiązaniowy na szczególnej pozycji względem regulacji 

zawartych w Kodeksie cywilnym. Umowa konsumencka jest natomiast umową, której 

przedmiotem jest dostarczenie usług lub towarów świadczeniobiorcy, niezwiązanych z jego 

działalnością gospodarczą bądź zawodową. Jako że umowa ta ma szczególny charakter na tle 

innych umów obligacyjnych, wskazać w tym miejscu trzeba na jej ograniczenia przedmiotowo-

podmiotowe. Ograniczeniem podmiotowym jest fakt, że umowa ta może być zawarta wyłącznie 

z konsumentem, a jej przedmiot nie może być związany z prowadzoną przez niego działalnością 

gospodarczą lub zawodową71. Pomimo braku jednolitości co do jednej, stałej definicji umowy 

konsumenckiej, niebagatelne znaczenie odgrywają tutaj uregulowania unijne, w szczególności 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 

r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)72. 

 
70W kontekście umów konsumenckich, na szczególną uwagę zasługują postanowienia preambuły Konwencji 

Wiedeńskiej o Prawie Traktatów. We wstępnych słowach Konwencji postanowiono, że: zasady dobrowolnej zgody 

i dobrej wiary oraz pacta sunt servanda są powszechnie uznane, oraz że: kodyfikacja i postępowy rozwój prawa 

traktatów, osiągnięte w niniejszej konwencji, będą sprzyjały celom Narodów Zjednoczonych, określonym w Karcie, 

a mianowicie utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, rozwojowi przyjaznych stosunków                              

i osiągnięciu współpracy między narodami. (por. Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów z dnia 23 maja 1969 

r.; M. Jagielska, Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań 

umownych, Warszawa 2010, s. 57 i n.; E. Bagińska, Prawo umów konsumenckich w strukturze kodeksu cywilnego, 

TPP 2017, nr 2, s. 5-21; B. Gnela, Problem systemowej regulacji umów konsumenckich w polskim prawie [w:] 

Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Leszkowi Ogiegle, 

Warszawa 2017, s. 95-103). 

71Por. M. Jagielska, Ewolucja..., s. 57 i n.; E. Bagińska, Prawo…, s. 5-21; B. Gnela, Problem... [w:] Prawo..., s. 

95-103. 

72Zgodnie z motywem 25 preambuły Rozporządzenia Rzym I: „Konsumenci powinni podlegać ochronie tych 

przepisów obowiązujących w państwie ich zwykłego miejsca pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy, 

pod warunkiem, że umowa z konsumentem została zawarta w następstwie wykonywania przez przedsiębiorcę                     

w tym państwie działalności gospodarczej lub zawodowej. Taka sama ochrona powinna zostać zagwarantowana, 



25 | S t r o n a  
 

1.1. Założenia umów konsumenckich 

 

Ochrona słabszych jest ideą nie tylko umów konsumenckich, ale także cywilizowanych 

systemów prawa73. Przyświecająca pierwotnie prawodawcy unijnemu, a obecnie legislatorom 

krajowym, idea umów konsumenckich nierozerwalnie związana była i jest z ochroną 

konsumenta jako stroną słabszą stosunku zobowiązaniowego. Mowa tu o ochronie zdrowia, 

życia, ale także dóbr materialnych i niematerialnych, występujących po stronie 

nieprofesjonalisty. Regulacja ta stanowi obronę przed stabilną i stale zwiększającą się pozycją 

przedsiębiorcy74. 

 
jeżeli przedsiębiorca, mimo niewykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej w państwie zwykłego 

miejsca pobytu konsumenta, w jakikolwiek sposób kieruje swą działalność do tego państwa lub do kilku państw                 

z tym państwem włącznie, a umowę zawarto w wyniku takiej działalności.” Ponadto we wskazanym zakresie 

znaczenie ma również wyrok TSUE z dnia 28 lipca 2016 r., (C-191/15), gdzie stwierdzono, iż: „Wykładni art. 3 

ust. 1 dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy dokonywać w ten 

sposób, że postanowienie ogólnych warunków sprzedaży przedsiębiorcy, które nie zostało indywidualnie 

wynegocjowane, a zgodnie z którym prawo państwa członkowskiego siedziby tego przedsiębiorcy reguluje umowę 

zawartą w obrocie elektronicznym z konsumentem, jest niedozwolone w zakresie, w jakim wprowadza tego 

konsumenta w błąd, dając mu do zrozumienia, że jedynie prawo tego państwa członkowskiego znajduje 

zastosowanie do umowy, i nie informując go o tym, iż korzysta on również, na podstawie art. 6 ust. 2 

rozporządzenia nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), z ochrony 

zapewnianej mu przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa, które byłoby właściwe w braku tej klauzuli - czego 

zbadanie należy do sądu krajowego w świetle wszystkich istotnych okoliczności sprawy.” (por. M. Jagielska, 

Ewolucja…, s. 57 i n.; wyrok TSUE z dnia 28.07.16 roku w sprawie Verein für Konsumenteninformation 

przeciwko Amazon EU Sàrl (sygn. akt C-191/15); LEX nr 2080946; Jagielska, M., Kunkiel-Kryńska, A., Wybór 

prawa jako klauzula abuzywna w umowach konsumenckich zawieranych przez Internet, IKAR 2016, nr 3/2016,  

s. 29-38; E. Bagińska, Prawo…, s. 5-21; B. Gnela, Problem… [w:] M. Fras, P. Ślęzak, Prawo…, s. 95-103).  

73Ostatnimi czasy przyjęła się praktyka, w której mianem konsumenta określa się wszystkie osoby fizyczne, 

dlatego założenia ochrony praw konsumentów mają za zadanie wyrównać dysproporcję pomiędzy pozycją słabszej 

strony stosunku obligacyjnego a pozycją przedsiębiorcy jako uczestnikami rynku o nierównych zasadach (por.                

E. Łętowska, Europejskie…, s. 6, 49 i n.; B. Gnela, Problem... [w:] M. Fras, P. Ślęzak, Prawo..., s. 95-103;                        

A. Wiewiórowska – Domagalska, Europejskie prawo konsumenckie – rozwój, problemy, pytanie o przyszłość [w:] 

E. Nowińska, P. Cybula, Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Kraków 2005, s. 39). 

74Przedsiębiorcy stosując „chwyty marketingowe” zachęcają konsumentów do nabywania dóbr, nie zwracając przy 

tym uwagi na konsekwencje z tego płynące. Prekursorami ochrony konsumentów były Stany Zjednoczone. To 

właśnie tam po raz pierwszy dostrzeżono problem ochrony konsumentów i ich praw. Europejskie regulacje                          

z upływem czasu stały się za to bardziej kompletne, wprowadzając standardy ochrony konsumentów. Dzięki temu, 

kraje unijne mogą pochwalić się bogatym dorobkiem uregulowań zapewniających ochronę praw i interesów 

konsumentów, na znacznie wyższym poziomie niż Stany Zjednoczone (por. E. Łętowska, Prawo…, s. 5-39; M. 
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Głównym, wiodącym założeniem przyświecającym idei umów konsumenckich jest 

przede wszystkich zagwarantowanie konsumentom jako słabszej stronie tego szczególnego 

stosunku zobowiązaniowego, pełnej ochrony ich praw i interesów, często narażonych na 

niewłaściwe, sprzeczne z prawem czy zasadami współżycia społecznego działania 

profesjonalistów. Dlatego też omawiając istotę umów konsumenckich, nie sposób już na 

początku pominąć tak istotnej kwestii, jak ochrona praw i interesów konsumentów. 

Instytucja „ochrony” praw i interesów konsumentów występuje bowiem nie tylko na 

etapie „pokontraktowym”, kiedy to prawa konsumenta zostały naruszone niedozwolonymi 

postanowieniami umownymi, ale także w jego trakcie i również na etapie przedkontraktowym, 

kiedy konsument nie związał się jeszcze z profesjonalistą określonym stosunkiem 

zobowiązaniowym.  

W tej materii na uwagę zasługuję przede wszystkim „informacja” jako jeden ze środków 

i narzędzi ochronnych praw konsumenta. 

Aby konsument mógł podjąć właściwą dla siebie decyzję, na przykład w zakresie 

zaciągnięcia kredytu konsumenckiego, powinien on dysponować wyczerpującą wiedzą i 

informacją, które to elementy pozwolą mu na podjęcie racjonalnej, rozsądnej, właściwej decyzji 

zmierzającej do zawarcia bądź nie konkretnej umowy konsumenckiej. Szczególny nacisk na 

ten element ochronny konsumentów kładzie nie tylko Komisja Europejska w ramach 

proklamowanej przez siebie polityki ochronnej konsumentów, ale także Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK 

niejednokrotnie już podkreślał, iż doniosłość należytego spełnienia obowiązku informacyjnego 

jest jednym z filarów ochronnych reżimu umów zawieranych z konsumentami.75 

 
Safjan, Granice ochrony osób słabszych – pomiędzy równością a dyskryminacją pozytywną [w:] A. Janik (red.), 

Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi, Warszawa 2009, s. 97-

99, B. Gnela, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013 

s. 190-191; B. Gnela, Problem... [w:] M. Fras, P. Ślęzak, Prawo..., s. 95-103). 

75Por. wyrok TSUE z dnia 20.02.79 r., C-120/78 w sprawie Rewe-Zentrale v. Bundesmonopolverwaltung für 

Brntwein; wyrok TSUE z dnia 24.11.93 r., C-267/91 i C-268/91 w sprawie Keck i Mithouard; wyrok TSUE z dnia 

09.08.94 r., C-51/93, w sprawie Meyhui NV v. Schott Zwiesel Glaswerke A.; Decyzja Prezesa UOKiK Nr RPZ 

37/2005 z 21.12.2005 r., RPZ-61/22/05/KO; decyzja Prezesa UOKiK Nr RKT-56/2013 z 31.12.2013 r., RKT-61-

05/13/AD; E. Badura, Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich, Warszawa 2017, s. 6-7. 
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Wyraźnie i słusznie w tym przedmiocie wskazuje się, że brak elementarnej wiedzy 

konsumenta o produkcie będącym w kręgu jego zainteresowania zdecydowanie osłabia jego 

pozycję kontraktową w starciu z przedsiębiorą, czyli podmiotem silniejszym ekonomicznie.76 

Dostęp przez konsumenta do informacji nie oznacza jednocześnie, iż prawo to należy 

ograniczyć wyłącznie do „suchej” informacji o oferowanym produkcie. Wręcz przeciwnie, 

prawo to powinno obejmować również swoim zakresem elementy wyjaśnień a nawet 

doradztwa, zmierzającego do pełnego, kompleksowego wyjaśnienia konsumentowi, jakie 

prawa, obowiązki, ale i ewentualne konsekwencje prawne wiążą się z zaciągnięciem przez 

niego konkretnego zobowiązania.77 

Przy zwieraniu umów konsumenckich, w wielu przypadkach, kluczowy jest tzw. etap 

przedkontraktowy, czyli etap, w którym konsument ostatecznie podejmuje decyzję o związaniu 

się postanowieniami konkretnej umowy. To właśnie na tym etapie obowiązek informacyjny 

przedsiębiorcy względem konsumenta jest najbardziej wymowny. Obowiązek przedsiębiorcy 

przekazania konsumentowi wszystkich, niezbędnych informacji obejmuje także swoją istotą 

działania reklamowe profesjonalisty, które nie tylko nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd, 

co do oferowanego produktu, ale także powinny w sposób jasny i przejrzysty przedstawić ofertę 

produktu na tyle precyzyjnie, aby potencjalny, rozsądny konsument mógł podjąć racjonalną i 

przemyślaną decyzję. Na szczególny zakres obowiązków przedkontraktowych przedsiębiorców 

uwagę zwracają również unijne uregulowania PECL i DCFR.78 

Istota umów konsumenckich z założenia zakłada ochronę słabszej jej strony, czyli 

konsumenta. Poza instytucją „informacji” pełniącą funkcję ochronną praw i interesów 

konsumentów, na szczególną uwagę zasługuje również tzw. wybór prawa, któremu konsument 

będzie podlegał zawierając konkretną umowę konsumencką. I tak, po myśli art. 6 ust. 1 

rozporządzenia Rzym I, umowa zawarta przez osobę fizyczną w celu, który można uznać za 

niezwiązany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („konsument”), z inną osobą 

wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową („przedsiębiorca”) podlega prawu 

państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem że przedsiębiorca: 

a) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument 

ma miejsce zwykłego pobytu (art. 6 ust. 1 pkt a) lub b) w jakikolwiek sposób kieruje taką 

 
76Por. E. Badura, Informacja…, s. 6-7.  

77Por. E. Badura, Informacja…, s. 6-7. 

78Por. E. Badura, Informacja…, s. 16-20; http://frontpage.cbs.dk/law/commission on european contract law/pecl 

full text.htm, dostęp: 25.11.20 r.; http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr outline edition en.pdf, dostęp: 

25.11.20 r. 
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działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; (art. 6 ust. 1 pkt b), 

a umowa wchodzi w zakres tej działalności. Z uregulowania tego jasno zatem wynika, że do 

konsumenta, mającego miejsce zwykłego pobytu w Polsce, który zwiera umowę konsumencką 

z przedsiębiorcą zagranicznym działającym na rynku UE w tym również na rynku polskim, 

zastosowanie znajdą przepisy polskie, czyli przepisy obowiązujące w miejscu zwykłego pobytu 

konsumenta.79 

Od powyższej reguły kolizyjnej możliwe jest wprowadzenie ustępstwa, polegającego 

na dokonaniu wyboru prawa obowiązującego konsumenta w ramach danej umowy 

konsumenckiej, ale tylko w taki sposób, który nie pozbawi konsumenta ochrony na podstawie 

przepisów, które obowiązywałyby w razie braku wyboru prawa. W materii tej wypowiedział 

się Sąd Najwyższy, który w orzeczeniu z dnia 17 września 2014 r. wskazał, iż: „zamieszczenie 

we wzorcu umowy konsumenckiej postanowienia przewidującego zastosowanie prawa obcego 

dla konsumenta a właściwego dla twórcy wzorca, stanowi klauzulę niedozwoloną w rozumieniu 

art. 3851 § 1 k.c.”.80 

Poza zagwarantowanymi ramami ochronnymi konsumentów, o których nadmieniono 

powyżej, zważyć również trzeba na publiczne instrumenty wywierające niebagatelny wpływ 

na politykę ochronną konsumentów przy zawieranych przez nich umowach konsumenckich.  

W polskim porządku prawnym, istotną rolę w tym przedmiocie odgrywa obecnie Prezes Urzędu 

Ochrony i Konkurencji, rzecznik konsumentów, ale także mediatorzy i organizacje 

pozarządowe. To w zakres kompetencji Prezesa UOKiK wchodzą takie uprawnienia, jak 

występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konsumentów, prowadzenie 

postępowań wyjaśniających oraz postępowań administracyjnych, wydawanie ostrzeżeń 

 
79W tym zakresie na uwagę zasługuje również motyw 23 rozporządzenia Rzym I, w którym wyraźnie wskazano, 

iż stronie słabszej umowy zapewnić należy ochronę za pomocą norm kolizyjnych, które są niej korzystniejsze, niż 

reguły ogólne. (por. M Jagielska, A. Kunkiel-Kryńska, Wybór prawa jako klauzula abuzywna w umowach 

konsumenckich zawieranych przez Internet, IKAR 2016, nr 3/2016, s. 29-37). 

80Rozważania Sądu Najwyższego, które legły u podstaw jego decyzji w efekcie zmierzały wyraźnie do 

wyartykułowania, iż zasadą jest, że umowa konsumencka polega prawu tego państwa, w którym konsument ma 

miejsce swojego zwykłego pobytu. Możliwość wyboru prawa jest natomiast odstępstwem od tej zasady, z tym 

zastrzeżeniem, iż wybór prawa nie może pogorszyć sytuacji konsumenta w zakresie ochrony jego praw i interesów, 

a którą ochronę miałby on zagwarantowaną na mocy przepisów obowiązujących w miejscu jego zwykłego pobytu. 

Wybór prawa jednocześnie nie może oznaczać, iż przedsiębiorca narzuca konsumentowi obcy dla niego reżim 

prawnym, a konsument nie ma na to żadnego wpływu. Ostatecznie regulacje rozporządzenia Rzym I w sposób 

stanowczy określają gwarancje ochronne konsumenta przy zawieranych przez niego umowach konsumenckich 

(por. wyrok SN z dnia 17.09.14 r., sygn. akt I CSK 555/13; M Jagielska, A. Kunkiel-Kryńska, Wybór…, s. 29-37.) 
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konsumenckich i komunikatów, wyrażanie poglądu istotnego w sprawie czy opiniowanie ustaw 

i innych aktów prawnych. Organ ten swoimi działaniami nie tylko czuwa nad aktualnymi, 

wątpliwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców w obrocie konsumenckim, ale także 

prowadzi i nadzoruje postępowania, które zmierzają choćby do uznania określonym 

postanowień umownych za niedozwolone.81 

Istotną rolę z punktu widzenia konsumentów, w obrocie konsumenckim odgrywają 

również rzecznicy konsumentów (miejscy i powiatowi), mediatorzy czy organizacje 

pozarządowe. Rzecznicy konsumentów świadcząc nieodpłatną pomoc prawną, niejednokrotnie 

dbają o to, aby naruszone już prawa konsumenta były odpowiednio strzeżone.82  

Podobną rolę pełnią mediatorzy czy organizacje pozarządowe. Jedni i drudzy działając 

w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów zmierzają do zagwarantowania 

konsumentom bezpłatnego wsparcia prawnego w sytuacji, kiedy ich słabsza pozycja 

kontraktowa została naruszona przez profesjonalistę. Zarówno mediatorzy, jak i organizacje 

trzeciego sektora zapewniają konsumentom konieczne w ich sytuacji wsparcie prawne, 

wsparcie merytoryczne, ale także w wielu przypadkach wsparcie mentalne w nierównej 

„walce” z przedsiębiorcami. Korzystając z pomocy mediatora konsumenci mogą dodatkowo 

liczyć na rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego, w którym występują na drodze pozasądowego 

rozwiązania sporu (ADR – Alternative Dispute Resolution), przez co unikną oni nadmiernych 

kosztów, z jakimi wiąże się niejednokrotnie prowadzenie postępowania sądowego oraz 

znacznie skrócą czas trwania takiego postępowania.83 

 
81Por. A. Stawicka, Ochrona praw konsumentów w Polsce i w wybranych krajach. Opracowanie tematyczne, Biuro 

Analiz, dokumentacji i korespondencji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, s. 10-11. 

82Zakres kompetencji miejskich i powiatowym rzeczników konsumentów w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów skupia się wokół zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, 

składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego, występowania do 

przedsiębiorców, współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, wytaczania powództwa na 

rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę 

interesów konsumentów (por. A. Stawicka, Ochrona…, s. 13-14). 

83Na szczególną uwagę w tym przedmiocie zasługują unijne i krajowe regulacje takie, jak Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów 

konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie 

ADR w sporach konsumenckich), Dz. Urz. L 165 z 18 czerwca 2013 r., czy Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i  Rady nr 524/2013 z  dnia 21 maja 2013 r. w  sprawie internetowego systemu rozstrzygania 

sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE 
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Ponadto z ideą ochrony konsumenta związane są również zagadnienia wzorców umów 

oraz niedozwolonych postanowień umownych, występujących w umowach zawieranych                       

z świadczeniobiorcami, a ewidentnie dążącymi – choć nie w każdej sytuacji – do wykorzystania 

słabszej pozycji interesariusza84.  

Na uwagę zasługuje okoliczność, że wzorce umów, coraz częściej stają się narzędziem 

w rękach przedsiębiorców, za pośrednictwem którego, nakładają oni na konsumentów 

zobowiązania przekraczające granice określonego stosunku zobowiązaniowego. Korzystając               

z „dobrodziejstwa” wzorców, profesjonaliści wykorzystują znacznie słabszą pozycję 

konsumenta i zyskują jego kosztem – często nawet pokaźne – korzyści materialne. 

Porównywalnie wygląda sytuacja z niedozwolonymi postanowieniami umowy85. 

 

1.2. Umowy konsumenckie w świetle prawa unijnego 

 

 Prawo unijne regulując kwestie związane z umowami konsumenckimi wprowadza do 

unijnego obrotu prawnego instrumenty harmonizujące prawo. Instrumenty te, takie jak 

dyrektywy wyznaczają kierunek i nurt regulacji krajowych. Dopiero właściwa implementacja 

dyrektyw unijnych do krajowego porządku prawnego stanowi o jednolitości oraz stabilności 

obu porządków prawnych86. Pomimo tego, zgodnie z założeniami unijnymi, ustawodawcy 

 
(rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Dz. Urz. L 165 z 18 czerwca 2013 r. oraz ustawa z 

dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz. U. z 2016 r., poz. 1823 

(por. A. Stawicka, Ochrona…, s. 15-16). 

84Por. E. Łętowska, Prawo…, s. 5-39; M. Safjan, Granice... [w:] A. Janik (red.), Studia..., s. 97-99, B. Gnela, 

Umowa..., s. 190-191; B. Gnela, Problem... [w:] M. Fras, P. Ślęzak, Prawo..., s. 95-103. 

85Por. E. Łętowska, Wzorce umowne, Ogólne warunki, wzory, regulaminy, Wrocław 1975, s. 199 i n.; E. Łętowska, 

Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 1993, s. 63-64; E. Łętowska, Ochrona niektórych praw konsumentów. 

Komentarz, Warszawa 2001, s. 85-86; E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002, s. 319-321;               

J. Janiszewska, O potrzebie zmiany klauzuli zasad współżycia społecznego (głos w dyskusji), PUG 2003, nr 4, s. 7 

i n.; M. Safjan, Klauzule…, s. 48 i n.; Z, Radwański, M. Zieliński [w:] M. Safjan (red.), System…, s. 341;                         

M. Bednarek, Reżim prawny wzorców w obrocie konsumenckim. Kontrola wzorców [w:] E. Łętowska, System 

prawa prywatnego, t. 5, wyd. 2, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2013, s. 774 i n.; B. Gnela, 

Problem... [w:] Prawo..., s. 95-103; W. Popiołek, Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. Związanie 

wzorcem, konsument [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, Warszawa 2018,                  

s. 1274 i n.     

86Początkowo unijne regulacje rynkowe odnosiły się do przedsiębiorców. Z czasem, kiedy zaczęto dostrzegać 

czynną rolę interesariuszy na rynku usług, zdecydowano się na wprowadzenie do europejskiego porządku 

prawnego regulacji respektujących status konsumentów. Jak podkreśla się w literaturze, kwestie ochrony 
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wszystkich krajów członkowskich, zobowiązani są do implementacji prawa unijnego do 

krajowego porządku prawnego87. Zdarza się, że regulacje unijne mają niewiele wspólnego                    

z regulacjami krajowymi. Z kolei te drugie, co do zasady są spójne i zupełne88. 

 Wobec braku jednolitego uregulowania unijnego odnoszącego się do umów 

konsumenckich, każda dyrektywa stanowiąca o powyższych kwestiach wprowadza definicję 

konsumenta i kontrahenta89. Potrzeba tego typu zabiegu uwarunkowana jest faktem, iż różne 

stosunki pomiędzy przedsiębiorcami i nieprofesjonalistami wymagają odrębnych - 

adekwatnych do rodzaju świadczenia - uregulowań90. Ponadto, wskazania wymaga tu również 

okoliczność, że dyrektywy unijne stanowiące o umowach konsumenckich nie mają na celu 

wyłącznie ochrony konsumentów, ale także rynku unijnego91. 

 Immanentną cechą dyrektyw normujących stosunki konsumenckie jest wprowadzenie 

tzw. umów pakietowych92. Są one instytucją charakterystyczną dla regulacji umów 

 
konsumentów nie stanowiły problematyki pierwszoplanowej (por. E. Nowińska, P. Cybula, Europejskie Prawo 

Konsumenckie a Prawo Polski, Kraków 2005, s. 7-10; A. Wiewiórowska – Domagalska, Europejskie..., s. 23). 

87Początkowo, głównym założeniem było przełamanie różnic gospodarczych pomiędzy państwami 

członkowskimi. Dopiero w 1975 roku pojawiły się pierwsze regulacje zapewniające konsumentom program 

ochrony ich praw oraz prawo do informacji. Było to efektem znacznego rozwoju społeczno – gospodarczego 

Europy oraz zwiększeniem się aktywności nieprofesjonalistów na rynku (por.  E. Nowińska, P. Cybula, 

Europejskie Prawo Konsumenckie a Prawo Polski, Kraków 2005, s. 7-10; A. Wiewiórowska – Domagalska, 

Europejskie..., s. 23). 

88Nie zważając na to, unijny ustawodawca przyzwala na zastosowanie przez przedsiębiorców nowatorskich 

technik zawierania umów konsumenckich. Jednocześnie, dostrzegając płynące z tego zagrożenia, rozpoczął on 

proces tworzenia instytucji służących ochronie konsumentów. Wprowadził regulacje wpływające na klauzule 

niedozwolone, umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa czy zawierane na odległość. Szczególny 

charakter zagrożeń został dostrzeżony w zakresie usług finansowych (por. B. Gnela, Umowa..., s. 65, 78). 

89Przebieg budowy systemu ochrony praw konsumentów na poziomie europejskim przyniósł wiele regulacji, które 

zapewniają należyte bezpieczeństwo słabszym stronom stosunku obligacyjnego (por. E. Nowińska, P. Cybula, 

Europejskie…, s. 9). 

90Prócz tego, niebagatelny wpływ na rozwój ochrony praw konsumentów wywołują również wszelkiego rodzaju 

„samoregulacje” wprowadzone przez instytucje czy organizacje konsumenckie i przez przedsiębiorców (por.                   

E. Nowińska, P. Cybula, Europejskie…, s. 9).  

91Por. E. Bagińska, Teoretyczne aspekty umów konsumenckich na tle porównawczym [w:] M. Pazdan,                            

W. Popiołek, E. Rott - Pietrzyk, M. Szpunar (red.) Europeizacja prawa prywatnego, tom I, Warszawa 2008,                   

s. 17; B. Gnela, Umowa..., s. 66-67, 78.  

92Umowy pakietowe to umowy obejmujące swoim zakresem regulację wielu różnych świadczeń. Dla przykładu: 

umowy o usługi turystyczne, umowy o dobro lub usługę finansowane kredytem. Powiązanie między zawartymi   
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konsumenckich, pomimo iż stanowią one odstępstwo od sztandarowych zasad cywilistycznych, 

stanowiących o podstawowych konstrukcjach stosunków zobowiązaniowych93. Kwestie te są 

natomiast wynikiem szeregu wytycznych zawartych w dyrektywach unijnych 94. Regulacje te 

nie tylko kształtują charakter umów, ale także wpływają na ich dodatkową kwalifikację jako 

umów pakietowych, powiązanych czy dodatkowych95. 

 Tym samym, wszelkie uregulowania umów konsumenckich zawarte są w dyrektywach, 

które w sposób fragmentaryczny dotyczą określonych elementów tychże umów96. 

 Niebagatelne znaczenie ma również w tym zakresie „linia orzecznicza” unijnych 

organów wymiaru sprawiedliwości. Rozważania na temat precedensowego charakteru orzeczeń 

TSUE znajdują się w polskim piśmiennictwie in statu nascendii. W tym miejscu należy 

przytoczyć jedynie stwierdzenie L. Leszczyńskiego, który akceptuje tezę, iż: „zbiór 

precedensów stanowi, co do zasady „mądrość z przeszłości” (wisdom from the past) w sensie 

doniosłości dorobku praktyki orzeczniczej”97. Wobec tego, wpływ na uregulowania 

konsumenckie w Polsce wywiera nie tylko ustawodawca unijny. Także unijne organy 

orzecznicze kształtują w powyższym rozumieniu te unormowania. Impulsy płynące z – 

opartych przeważnie o gruntowną analizę komparatystyczną orzeczeń wydawanych przez 

TSUE tworzą „nową jakość” przenikającą nie tylko proces legislacyjny prawa 

konsumenckiego, promieniują one także na inne dziedziny prawa, z którymi prawo chroniące 

konsumentów wykazuje ścisłe związki98. 

 
w pakiecie umów świadczeniami ma charakter jurydyczny (por. E. Łętowska, Europejskie prawo umów 

konsumenckich, Warszawa 2004, s. 234). 

93Por. E. Łętowska, Europejskie..., s. 234. 

94Por. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony 

konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość (art. 6 ust. 4), dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2002/65/WE z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość 

oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywę 97/7/WE i 98/27/WE (art. 6 ust. 7). 

95Por. M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Warszawa 1993, s. 14 i n; J. Gospodarek, Prawo turystyczne w zarysie, 

Bydgoszcz, Warszawa 2003, s. 159-162; E. Łętowska, Europejskie..., s. 329; E. Bagińska, Teoretyczne..., s. 19;                 

B. Gnela, Umowa..., s. 70-71. 

96Koniecznym przy tym jest wskazanie, iż normy zawarte w dyrektywach mają charakter norm imperatywnych 

bądź semiimperatywnych (por. B. Gnela, Umowa..., s. 72). 

97Por. L. Leszczyński, Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, Warszawa 2018, [online]. Dostępny w 

internecie. sip.legalis.pl (dostęp: 05.07.20 r.)  

98Por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 26.10.2006 r., sygn. C-168/05 (Elisa Maria 

Mostaza Claro przeciwko Centro Movil Milenium SL), LEX nr 224019; wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
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1.3. Wpływ unormowań unijnych na polskie regulacje umów konsumenckich 

 

 Nie ulega wątpliwości, że dyrektywy unijne odcisnęły swe piętno na polskim porządku 

prawnym, wyznaczyły także kierunek unormowań istotnych dla konsumenta stosunków 

prawnych99.  Za pośrednictwem tych regulacji zmaterializowała się – będąca przez długi czas 

jedynie w sferze projektów – wizja ochrony konsumenta. Używając trawestacji znanej 

metafory: tworzenie prawa konsumenckiego przypomina walkę mitycznego Herkulesa z hydrą. 

Uregulowania ochronne tworzone mieczem prawodawcy unijnego odcinają jedną z głów tego 

„potwora”, natomiast na jej miejsce odrasta momentalnie kolejna100.  

 Implementacja europejskich uregulowań konsumenckich do polskiego systemu prawa, 

nie wprowadziła konkretnych regulacji, zapewniających stronom umów poczucie jakiejkolwiek 

stabilności i pewności101. Wdrożenie natomiast niektórych instrumentów unijnych zapewniło 

konsumentom konieczne regulacje ochronne ich praw i interesów102. 

 Na uwagę zasługuje podział metod harmonizacji prawa unijnego na metodę 

harmonizacji minimalnej oraz harmonizacji zupełnej. Pierwsza z wymienionych metod 

zakłada, iż uregulowania krajowe implementujące przepisy unijne mogą przewidywać szerszy 

zakres ochrony prawa w konkretnym przypadku. Harmonizacja zupełna, zakłada z kolei 

„sztywną” implementację przepisów unijnych do krajowego porządku prawnego. Ten rodzaj 

harmonizacji nie przewiduje żadnych ustępstw w zakresie choćby zwiększenia zasięgu 

konkretnych regulacji prawnych. Tym samym w przypadku uregulowań konsumenckich do 

 
(pierwsza izba) z dnia 04.06.2009 r., sygn. C-243/08 (Pannon GSM Zrt. przeciwko Erzsebet Sustikne Gyorfi), 

LEX nr 498799. 

99W związku z tym, iż fundamentalną częścią strategii unijnej jest poprawa jakości życia wszystkich jej obywateli, 

Polska – państwo członkowskie UE, podjęła kroki zmierzające do zbliżenia krajowych regulacji konsumenckich 

do unijnych (por.  A. Wiewiórowska – Domagalska, Europejskie..., s. 24-25).  

100B. Gnela, Umowa..., s. 80; B. Gnela, Problem... [w:] M. Fras, P. Ślęzak, Prawo..., s. 95-103. 

101Aktualnie rozwój prawa konsumenckiego przebiega na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich zakłada, że prawo 

unijne bezpośrednio oddziałując na prawo krajowe, doprowadza do unormowania się rodzimych porządków. Istota 

drugiej płaszczyzny opiera się na założeniu, że wraz z rozwojem prawa konsumenckiego dochodzi do rozwoju 

prawa prywatnego. W literaturze dostrzega się większe znaczenie drugiej z płaszczyzn. Jest to konsekwencją 

kazuistycznego charakteru prawa konsumenckiego, zasad, którym podporządkowany jest system prawa oraz tego, 

że prawo jest odmiennie interpretowane przez organy wymiaru sprawiedliwości oraz (por. E. Łętowska, Prawo 

europejskie inspiracją dla dogmatyki prawa cywilnego, SP 2001, z. 3-4, s. 189; A. Wiewiórowska – Domagalska, 

Europejskie..., s. 25-26; B. Gnela, Problem... [w:] M. Fras, P. Ślęzak, Prawo..., s. 95-103).  

102B. Gnela, Umowa…, s. 80; B. Gnela, Problem... [w:] M. Fras, P. Ślęzak, Prawo..., s. 95-103. 
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czynienia mamy z harmonizacją zupełną, w której technika legislacyjna ustawodawcy unijnego 

powinna w pełni odpowiadać technice legislacyjnej ustawodawcy krajowego103. 

 Dlatego też, polski ustawodawca mając na uwadze zagrożenia płynące z dynamiki 

rozwoju runku usług, ale także zważając na systematykę regulacji unijnych, które nie 

uwzględniają bezpośrednich uregulowań stosunków zobowiązaniowych, ma niełatwe zadanie 

polegające na wprowadzeniu krajowych regulacji konsumenckich. Pojawiły się zatem 

stanowiska, aby ten szczególny typ umów zaliczyć w szeregi przepisów kodeksu cywilnego104. 

 Uregulowania unijne wywarły szczególny wpływ na polskie regulacje takich instytucji 

jak w szczególności: niedozwolone postanowienia umowne, umowy zawierane poza lokalem 

przedsiębiorstwa i na odległość, sprzedaż konsumencką czy kredyt konsumencki. 

Ustawodawca unijny wprowadził przepisy, które mają na celu nie tylko ochronę sensu stricte, 

ale także chroniące konsumentów sensu largo, tj. określające, które z przepisów kolizyjnych 

będą, a które nie będą miały zastosowania w określonym stanie faktycznym105.    

 
103Por. A. Kunkiel-Kryńska, Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na 

procesy implementacyjne w państwach członkowskich, Warszawa 2013, s. 27-30. 

104Koncepcja ta zakładała uregulowanie przepisów o umowach konsumenckich jako część szczególną zobowiązań 

kodeksu cywilnego albo całkowite przemodelowanie tejże ustawy. Pojawiły się także głosy sugerujące, aby do 

kodeksu cywilnego włączyć regulacje odnoszące się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz 

na odległość, natomiast pozostałe kwestie regulujące stosunki konsumenckie wdrożyć do „części ogólnej” umów 

(por. Z. Radwański, Zielona Księga, Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, „Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Warszawa 2007, rok LXIX, z. 1, s. 92 i n; M. Pecyna, F. Zoll, 

Założenia projektu struktury części szczegółowej zobowiązań. W poszukiwaniu nowego modelu, TPP 2012, z. 1, 

28; Z. Radwański, Wstępny projekt systematyzacji tak zwanej części szczegółowej prawa zobowiązań, TPP 2012, 

z. 1, s. 8; B. Gnela, Umowa…, s. 147-149; B. Gnela, Problem... [w:] M. Fras, P. Ślęzak, Prawo..., s. 95-103).   

105Uregulowania odpowiadające niedozwolonym postanowieniom umownym wprowadzone zostały do polskiego 

porządku pranego w oparciu o dyrektywy: 93/13 (w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 

konsumenckich) oraz 85/374 (w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 

państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe). Dla umów zawieranych poza 

lokalem przedsiębiorstwa i zawieranych na odległość podstawę regulacji stanowiły dyrektywa 97/7 (w sprawie 

ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość) oraz dyrektywa 85/577 (w sprawie ochrony 

konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa). Sprzedaż konsumencka to                    

z kolei instytucja implementowana do polskiego porządku prawnego w oparciu o dyrektywę 44/1999 (w sprawie 

niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji). I w końcu kredyt 

konsumencki, którego uregulowania polski ustawodawca wprowadził bazując na dyrektywie 87/102 (w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących 

kredytu konsumenckiego) – (por. E. Łętowska, Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Komentarz, 

Warszawa 2000, s. 70; M. Jagielska, Ochrona konsumenta jako zagadnienie kodyfikacyjne w prawie 
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Polski prawodawca regulując kwestie umów konsumenckich, wprowadzając do 

polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2011/83/UE106, w dniu 30 maja 2014 

roku wdrożył ustawę o prawach konsumenta. Ustawa, która uregulowała umowy zawierane                   

z nieprofesjonalistami, normuje także kwestie związane z umowami zawieranymi poza lokalem 

przedsiębiorstwa czy zawieranymi na odległość, weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 

roku107. 

 

2. Strony stosunku zobowiązaniowego umowy kredytu konsumenckiego 

 

Teoretyczne rozważania prawne w przedmiocie stron stosunku zobowiązaniowego 

rozpocząć należy od wskazania elementarnych różnic występujących pomiędzy pojęciem 

strony i podmiotu. Z pierwsze punktu widzenia wskazać można, iż pojęcia te jako synonimy 

można stosować zamiennie dokonując omówienia podstawowych elementów każdego 

stosunku prawnego. Podejmując jednak bardziej wnikliwą analizę podnieść trzeba, iż na 

przykładzie kredytu konsumenckiego stronami takiego stosunku jest kredytodawca albo 

pożyczkodawca oraz kredytobiorca bądź pożyczkobiorca. Po każdej ze stron występować 

można różna liczba podmiotów konkretnego stosunku zobowiązaniowego. W takiej też sytuacji 

można założyć, iż po stronie np. kredytobiorcy mogą występować tzw. współkredytobiorcy czy 

po prostu współdłużnicy tegoż zobowiązania. Taki stan rzeczy z całą pewnością może pojawić 

się znacznie częściej niż sytuacja, w której po stronie wierzyciela (banku czy parabanku) będzie 

mowa o współwierzycielach tj. kilku bankach czy kilku parabankach. Mimo wszystko prawo 

nie wyklucza takiej możliwości. Jednakże w ramach konsumenckiego stosunku 

zobowiązaniowego sytuacja taka, co do zasady nie będzie miała miejsca108.  

 
międzynarodowym prywatnym, KPP 2000, z. 3, s. 641; E. Łętowska, Prawo…, s. 464, 488 i n.; M. Czepelak, 

Zagadnienia kolizyjnoprawne ochrony konsumenta, [w:] E. Nowińska, P. Cybula, Europejskie prawo 

konsumenckie a prawo polskie, s. 497-527; M. Pazdan, Prawo…, s. 131, 136, 138; B. Fuchs, Statut kontraktowy    

a przepisy wymuszające swoje zastosowanie, Katowice 2003, s. 187; B. Gnela, Problem... [w:] M. Fras, P. Ślęzak, 

Prawo..., s. 95-103). 

106Dyrektywa z dnia 25 października 2011 r. Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25.10.2011                 

r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 64; B. Gnela, Problem... [w:] M. Fras, P. Ślęzak, 

Prawo..., s. 95-103).  

107Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, dalej: u.p.k. 

108Por. A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 2005, s. 33-36. 
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W powyższym zakresie słuszne ustalenia poczynił A. Klein prezentując w swojej 

dysertacji naukowej pt. „Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego” sześć tez w ramach, 

których szczegółowo omawia różnice występujące pomiędzy pojęciem strony i pojęciem 

podmiotu stosunku zobowiązaniowego, wskazując na fundamentalne różnice w tym 

przedmiocie109. 

Przenosząc powyższe rozważania na konsumencki stosunek zobowiązaniowy, wskazać 

trzeba, iż składa się on z określonych elementów koniecznych. Jednym z nich, są jego strony110. 

Pod pojęciem tym występować będą przedsiębiorca oraz konsument. Za przedsiębiorcę uznać 

należy osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 § 1 

k.c., prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 k.c.). 

Pojęcie przedsiębiorcy występuje również w innych aktach normatywnych na potrzeby 

określonej w nich regulacji. Przykład takiego unormowania stanowi ustawa z 6 marca 2018 r.  

„prawo przedsiębiorców” (ust. praw. przeds.) W tym akcie omawiane pojęcie uregulowano                  

w jednym z początkowych przepisów  (art. 4 ust. praw. przeds). Z kolei art. 3 ust. praw. przeds. 

precyzuje przesłanki, na podstawie, których uznać należy określoną działalność za działalność 

gospodarczą. Należą do nich zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym 

imieniu i w sposób ciągły.  

Pojęcie konsumenta zostało określone w przepisie art. 221 k.c. Norma ta stanowi, że za 

konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W konsekwencji 

konsumentem nie jest ani osoba prawna, ani jednostka organizacyjna, pomimo że ustawa 

przyznaje im w określonych wypadkach zdolność prawną. Do zakresu tego pojęcia włączyć 

należy wyłącznie osoby fizyczne, które dokonują z przedsiębiorcą czynności prawnych, 

niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Zatem 

konsumentem będzie dla przykładu osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

zajmująca się handlem komputerami, pod warunkiem, że dokonuje z przedsiębiorcą czynności 

 
109Por. A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 2005, s. 33-36.  

110W tym miejscu szczególną uwagę zwrócić należy także na pojęcie strony w rozumienia Alfreda Kleina. Wedle 

poczynionych przez A. Kleina ustaleń, pojęcie i istota strony, co do zasady, może służyć do opisania konkretnego 

stosunku zobowiązaniowego, w którym na wstępnym etapie nie występuje jednak tzw. osoba uprawniona ( 

kupujący, sprzedający, najemca, pożyczkobiorca czy kredytodawca). Mówiąc zatem o stronie, należy przez to 

rozumieć jeden z wielu elementów, który pozwala na prawidłową identyfikację danego stosunku umownego                         

i odpowiednie jego zakwalifikowanie (por. A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 

2005, s. 34 i n.). 
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prawnej niezwiązanej z tą działalnością - zaciąga kredyt/pożyczkę na własne potrzeby (zakup 

samochodu czy domu)111.  

Zatem o tym, czy strona zostanie zakwalifikowana jako konsument, decydować będzie 

cel, na który środki uzyskane z pożyczki bądź kredytu mają zostać przeznaczone.  Często zdarza 

się bowiem, że w tego typu umowach wskazuje się, na jaką inwestycję pożyczone środki będą 

wyłożone. Problematyczną kwestią wydaje się być natomiast udzielenie kredytu na rachunku 

bankowym – bowiem nieznane są wówczas okoliczności, czy finansowane przedsięwzięcie 

związane jest z prowadzoną przez posiadacza rachunku działalnością gospodarczą, czy wręcz 

przeciwnie112. Do rozważenia pozostaje przykład przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, 

 
111Por. J. Sadomski, K. Zaradkiewicz, Wybrane..., s. 158; K. Kruczalak, Prawo..., s. 86; J. Pisuliński, 

Podstawowe..., s. 53-54; E. Wieczorek, Zmiany..., s. 16 i n; P. Mostowik, Uwagi..., s. 43; E. Wieczorek, Sprzedaż... 

[w:] E. Nowińska, P. Cybula, Europejskie…, s. 180-184; Z. Banaszczyk, Stosunek… [w:] M. Safjan, System…,                 

s. 950-952; M. Pazdan, Osoba… [w:] M. Safjan, System…, s. 1112-1114; P. Mikłaszewicz, Zdolność… [w:]                     

K. Osajda, Kodeks…, s. 383-387; Ł. Żelechowski, Przedsiębiorcy… [w:] K. Osajda, Kodeks…, s. 458-467;                         

J. Strzebińczyk, Zdolność… [w:] E. Gniewek,  P. Machnikowski, Kodeks…, s. 57-65; E. Gniewek, 

Przedsiębiorcy… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 89-99; P. Mikłaszewicz, Zdolność… [w:]                        

K. Osajda, Tom I…, s. 166-173; Ł. Żelechowski, Przedsiębiorcy… [w:] K. Osajda, Tom I..., s. 284-296; S. Kalus, 

Zdolność… [w:] M. Fras, M. Habdas, Kodeks…, [online]. Dostępny w Internecie. sip.lex.pl (dostęp: 21.05.2019 

r.); P. Pinior, Przedsiębiorcy… [w:] M. Fras, M. Habdas, Kodeks…, [online]. Dostępny w Internecie. sip.lex.pl 

(dostęp: 21.05.2019 r.); M. Pazdan, Zdolność… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 79 i n.; W. Popiołek, 

Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190 i n.; P. Mikłaszewicz, Zdolność… [w:] K. Osajda, Tom 

VII..., s. 3-18; J. Dybiński, A. Jakubowski, P. Mikłaszewicz, A. Orzeł-Jakubowska, Zdolność… [w:] K. Osajda, 

Kodeks…, [online]. Dostępny w Internecie. sip.legalis.pl (dostęp: 20.05.2019 r.); Ł. Żelechowski, 

Przedsiębiorcy… [w:] K. Osajda, Kodeks…, [online]. Dostępny w Internecie. sip.legalis.pl (dostęp: 20.05.2019 r.). 

112Tym samym, konieczna jest tutaj właściwa interpretacja oraz właściwe rozumienie pojęć, które wskazują na 

elementy rozróżniające oba podmioty. W literaturze przyjęło się, że pojęcie „pozostające w związku”                                      

z prowadzoną działalnością gospodarczą jest pojęciem szerszym znaczeniowo, niż pojęcie „w zakresie” 

prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli bowiem okaże się, że określony stosunek obligacyjny zawarty został 

pomiędzy przedsiębiorcą a konsumem, wówczas ten ostatni będzie stroną szczególnie chronioną. W przeciwnym 

wypadku, stosunek obligacyjny będzie miał charakter profesjonalny, albowiem jego stronami będą przedsiębiorcy 

(por. J. Sadomski, K. Zaradkiewicz, Wybrane zagadnienia prawa konsumenckiego. Uwagi dotyczące projektów 

ustaw przygotowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, KPP 1999, z. 1, s. 158; K. Kruczalak, 

Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2001, s. 86; J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-54; E. Wieczorek, 

Zmiany…, s. 16 i n; P. Mostowik, Uwagi dotyczące rozwoju prawa konsumenckiego na tle nowelizacji kodeksu 

cywilnego z 2003 r., Radca Prawny 2003, nr 4, s. 43; E. Wieczorek, Sprzedaż… [w:] E. Nowińska, P. Cybula, 

Europejskie…, s. 180-184; Z. Banaszczyk, Stosunek… [w:] M. Safjan, System…, s. 950-952; M. Pazdan, Osoba… 

[w:] M. Safjan, System…, s. 1112-1114; P. Mikłaszewicz, Zdolność… [w:] K. Osajda, Kodeks…, s. 383-387;                      

Ł. Żelechowski, Przedsiębiorcy… [w:] K. Osajda, Kodeks…, s. 458-467; J, Strzebińczyk, Zdolność… [w:]                          
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który będąc jednocześnie stroną umowy kredytu bankowego, zawiera z rozmaitych przyczyn 

umowę z parabankiem teoretycznie niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością 

gospodarczą lub zawodową, jednakże rzeczywistą przyczyną nawiązania takiego zobowiązania 

jest chęć wspomożenia finansowego prowadzonego przez taką osobę przedsiębiorstwa. Analizę 

może dodatkowo utrudnić okoliczność, iż poręczenia udziela z reguły małżonek takiej osoby. 

Wreszcie nie można tracić z pola widzenia sytuacji, w której długi zaciągnięte u schyłku 

działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną stanowiły swoisty początek tak 

zwanej „spirali zadłużenia”. Istnieją zatem sytuacje, w których kodeksowe określenia mogą 

mieć jedynie orientacyjne znaczenie. Jak się wydaje – jak dotychczas – w polskim 

piśmiennictwie nie podjęto próby transpozycji pojęcia osób o niskich dochodach i znikomym 

majątku (little incomes, little assets, LILAS) oraz osób nie dysponujących żadnym dochodem              

i pozbawionych jakichkolwiek składników majątkowych (no incomes, no assets, NINAS). 

Pojęcia to, nadal nieostre, coraz częściej stają się przedmiotem zainteresowania ze strony 

organizacji pozarządowych takich na przykład, jak Bank Światowy (por. pochodzący z 2014 r. 

Raport nr AC 56818 sporządzony przez Grupę Roboczą powołaną do rozwiązania problemu 

upadłości osób fizycznych)113.  

Wydaje się, że określenia zaczerpnięte z uregulowań upadłości konsumenckiej mogą 

być również pomocne w „klasycznym prawie ochrony konsumenta”. W konsekwencji 

dywagacje określone w niniejszej dysertacji dotyczą właśnie tej grupy konsumentów, która jest 

albo całkowicie pozbawiona majątku i dochodu, lub dysponuje znikomymi aktywami                               

i niezwykle ograniczona możliwością zarobkowania.   

Określone w art. 431 k.c. pojęcie przedsiębiorcy ma na celu nie tylko ujednolicenie 

krajowych reguł, ale także czyni zadość wyzwaniom, jakie stawia prawodawca europejski. 

Można zatem powiedzieć, iż podobnie, jak konsument, ma on podwójne oblicze. Ta cecha 

 
E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 57-65; E. Gniewek, Przedsiębiorcy… [w:] E. Gniewek,                                        

P. Machnikowski, Kodeks…, s. 89-99; P. Mikłaszewicz, Zdolność… [w:] K. Osajda, Tom I…, s. 166-173;                             

Ł. Żelechowski, Przedsiębiorcy… [w:] K. Osajda, Tom I..., s. 284-296; S. Kalus, Zdolność… [w:] M. Fras,                     

M. Habdas, Kodeks…, [online]. Dostępny w Internecie. sip.lex.pl (dostęp: 21.05.2019 r.); P. Pinior, 

Przedsiębiorcy… [w:] M. Fras, M. Habdas, Kodeks…, [online]. Dostępny w Internecie. sip.lex.pl (dostęp: 

21.05.2019 r.); M. Pazdan, Zdolność… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 79 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… 

[w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190 i n.; P. Mikłaszewicz, Zdolność… [w:] K. Osajda, Tom VII..., s. 3-18;               

J. Dybiński, A. Jakubowski, P. Mikłaszewicz, A. Orzeł-Jakubowska, Zdolność… [w:] K. Osajda, Kodeks…, 

[online]. Dostępny w Internecie. sip.legalis.pl (dostęp: 20.05.2019 r.); Ł. Żelechowski, Przedsiębiorcy… [w:]                 

K. Osajda, Kodeks…, [online]. Dostępny w Internecie. sip.legalis.pl (dostęp: 20.05.2019 r.). 

113Zob. bliżej ogólne uwagi w punkcie 434 tego opracowania na stronie 139. 
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mitycznego, rzymskiego boga Janusa winna być uwzględniona podczas konkretyzacji 

fragmentów składających się na tę definicję. Jak się wydaje nie jest możliwe stworzenie 

legalnej definicji przedsiębiorcy dla całego obszaru prawa prywatnego. Natomiast prawo unijne 

posługuje się dynamicznym pojęciem przedsiębiorcy, którego działalność przyczynia się do 

procesu zakończenia rynku wewnętrznego, przy czym nie ma znaczenia jego forma prawna,                

o ile prowadzi on działalność gospodarczą. Wskazać tu należy na zalecenia Komisji 

Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych przedsiębiorców, jak również 

małych i średnich przedsiębiorstw. Wedle art. 1 tego Zalecenia przedsiębiorstwem jest każda 

jednostka niezależnie od jej formy prawnej wykonująca działalność gospodarczą. Zaliczyć tu 

w szczególności należy każdą jednostkę, która wykonuje działalność rzemieślniczą albo inną, 

jako przedsiębiorca jednoosobowy albo przedsiębiorstwo rodzinne, jak również spółki 

osobowe oraz zrzeszenia, które zazwyczaj wykonują działalność gospodarczą. Definicja 

przedsiębiorcy opiera się na trzech elementach. Zakłada ona zbieżność kryterium osobowego, 

funkcjonalnego i rzeczowego114.  

W konsekwencji zakresy dostosowania art. 221 i art. 431 k.c. pokrywają się. Jednakże, 

jak się wydaje, definiując pojęcie przedsiębiorcy ustawodawca pominął to, że przecież podmiot 

taki dokonuje czynności prawnych w ramach prowadzonej przez siebie działalność 

gospodarczej lub zawodowej. Natomiast określenie konsumenta wprost odsyła do pojęcie 

czynności prawnej. A zatem przepis art. 431 k.c. tylko wówczas otrzyma rozsądną treść, jeżeli 

będzie interpretowany w sposób celowościowy.  

Wykraczając poza zakres niniejszych rozważań, wskazać należy, iż obowiązki 

określone w art. 10 i 11 Dyrektywy 2000/31 o społeczeństwie informacyjnym115, ciążą również 

na innych podmiotach, niż te które składają się na kodeksowe pojęcie przedsiębiorcy. 

Interesujące jest to, czy przepis definiujący przedsiębiorcę znajduje zastosowanie do czynności 

profesjonalnych. Zasadę niestosowania tego przepisu do czynności dwustronnie profesjonalnej 

przełamuje art. 4 Dyrektywy 99/44/WE116.  

 
114Por. Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i 

średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422), Dz.U.UE.L 2003.5.20. 

115Por. 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 (dyrektywa o handlu elektronicznym), Dz.U.UE.L. 2000.178. 

116Por. Dyrektywa 99/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych 

aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, Dz.U.UE.L. z 1999 r. nr 171. 
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Tym samym na ukształtowanie pojęcia i znaczenie przedsiębiorcy oraz konsumenta                

w obrocie społeczno-gospodarczym niebagatelny wpływ wywarły uregulowania unijne. 

Określiły one istotne ramy definicyjne117. 

Dywagacje te mają kluczowe znaczenie, albowiem szczegółowe przepisy regulujące 

kwestie związane z postanowieniami niedozwolonymi nie określają podmiotowego zakresu ich 

stosowania118. Zatem przepisy o klauzulach abuzywnych będą miały zastosowanie nie tylko 

przy stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami, ale także pomiędzy 

nieprofesjonalistami w ramach zawieranych przez nich umów niezwiązanych z prowadzoną 

przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową119. 

 

 

 

 

 

 
117Paradoksem tego jest natomiast fakt, że pomimo szeregu europejskich regulacji, które zapewniają 

nieprofesjonalistom szczególną ochronę ich praw i interesów w praktycznie każdym sektorze gospodarki, to 

ustanawiające tę ochronę dyrektywy obywają się w ogóle bez legalnej definicji konsumenta. Za przykład niech 

posłuży dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy 

wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, która jako o adresacie swoich rozwiązań mówi o każdej osobie, 

tak fizycznej, jak i prawnej. Również, w sztandarowej regulacji unijnej tj. dyrektywie nr 85/374 z dnia 25 lipca 

1984 roku – dotyczącej odpowiedzialności za produkt, nie wprowadzono definicji konsumenta. Jej uregulowania 

chronią bowiem każdego, komu wyrządzona została szkoda, nabytym przez niego produktem. Taka praktyka zdaje 

się być swego rodzaju brakiem dyscypliny systemowej, której ewidentnie brakuje w uregulowaniach unijnych. 

(por. B. Gnela, Odpowiedzialność za produkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria 

Specjalna: Monografie nr 134, Kraków 1998 r., rozdz. II pkr 2.2.; S.A. Graczyk, Umowa sprzedaży na raty na tle 

dyrektyw europejskich, cz. 1-2, Glosa 1998, nr 3-4, s. 4; E. Łętowska, Prawo…, s. 45-51; postanowienie TSUE z 

dnia 14.09.16 roku w sprawie Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș przeciwko BRD Groupe Société Générale - 

Sucursala Județ eană Satu Mare (sygn. akt C-534/15); LEX nr 2456356). 

118Dyrektywy unijne wprowadzają minimalny zakres uregulowania, pozostawiając kwestie szczegółowe dla 

ustawodawców krajowych. Z tego punktu widzenia dostrzec można, że celem legislacji UE było zapewnienie 

interesariuszom szeroko rozumianej ochrony. Z kolei ochrona w wąskim rozumieniu ma być wynikiem działań 

prawodawczych państw członkowskich. Pozwala to elastycznie podejść do pojęcia konsumenta. Niejednokrotnie 

pojawiały się głosy, że trzeba liczyć się z tym, że w przyszłości pojęcie to wypracowane przez UE zostanie 

rozszerzone na sektor usług publicznych. Przykładem tego jest Dyrektywa nieucz. war. um., gdzie konsument 

został zakwalifikowany jako wykonujący wszelką działalność zawodową, publiczną czy prywatną (por. B. Gnela, 

Odpowiedzialność; S.A. Graczyk, Umowa…, s. 4; E. Łętowska, Prawo…, s. 45-51). 

119M. Skory, Klauzule..., s. 78 i n. 
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2.1. Konsument jako uczestnik rynku 

 

Konsument uważany jest za końcowe ogniwo łańcucha ekonomicznego. Nie pozostaje 

to w sprzeczności z czynnościami, które związane są z rolą, jaką pełni on w obrocie społeczno-

gospodarczym120. To strona, który nabywa określone dobra, rozporządza nimi, by w końcu je 

zużyć. Nie bez powodu zatem wpisuje się w rolę końcowego ogniwa, dla którego 

przedsiębiorcy wytwarzają określone dobra czy usługi121. 

Początkowo postrzegany był jako bierny uczestnik obrotu społeczno-gospodarczego                  

i jako słaba jego strona wymagał i nadal wymaga wyjątkowej ochrony.  Konsekwencje uznania 

konsumenta za biernego uczestnika rynku dostrzec można choćby w regulacjach unijnych oraz 

kolizyjnych122. 

Od początku w założeniach kodeksów cywilnych przyjmowano pojęcie autonomicznej 

osoby fizycznej, obywatela, działającego racjonalnie w celu osiągnięcia własnej korzyści. 

Jednakże już L. Petrażycki zauważył, że formuła „o człowieku gospodarczym” pozbawiona jest 

treści123.  

Interesujące jest, iż przedstawiciele współczesnej literatury nawiązują do tej krytyki.                 

W prawie unijnym sformułowano dwa modele konsumenta. Pierwszym z nich jest konsument 

 
120W literaturze mowa jest również o „konsumencie końcowym”. Jego celem jest nabycie określonego prawa oraz 

wykorzystanie go dla celu, dla którego zostało nabyte. Konsument określany mianem „końcowy” to taki, który 

skupia się wyłącznie na eksploatacji rzeczy nabytych (por. B. Lewaszkiewicz – Petrykowska, Pojęcie konsumenta 

[w:] G. Rokicka, Model prawnej ochrony konsumenta, Warszawa 1996, s. 28-32; E. Łętowska, Prawo…, s. 40-

41; B. Sołtys, Definicja konsumenta [w:] B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Ustawa o prawach 

konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg): komentarz, Warszawa 2014, s. 281-292; K. Grzybczyk, Nowy typ 

konsumenta w kulturze konwergencji [w:] M. Boratyńska, Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga 

jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adami Zielińskiemu, Warszawa 2015, s. 207-225.). 

121Por. B. Lewaszkiewicz – Petrykowska, Pojęcie… [w:] G. Rokicka, Model…, s. 28-32; E. Łętowska, Prawo,                     

s. 40-41; B. Sołtys, Definicja konsumenta [w:] B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Ustawa o prawach 

konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg): komentarz, Warszawa 2014, s. 281-292; K. Grzybczyk, Nowy typ 

konsumenta w kulturze konwergencji [w:] M. Boratyńska, Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga 

jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 2015, s. 207-225. 

122Por. K. Cseres, The interplay between consumer protection and competition law in the EC, European Consumer 

Law Journal 2005, nr 2, s. 92-93; M. Jagielska, Ewolucja..., s. 28-30; B. Sołtys, Definicja... [w:] B. Kaczmarek-

Templin, P. Stec, D. Szostek, Ustawa..., s. 281-292; K. Grzybczyk, Nowy... [w:] M. Boratyńska, Ochrona...,                    

s. 207-225. 

123Por. L. Petrażycki, Myśli Leona Petrażyckiego, Warszawa 2009, s. 174; W. Leśniewski, Teoria prawa i państwa 

w związku z teorią moralności, PWN, Warszawa 1960, s. 597. 
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wymagający ochrony. Do tego modelu nawiązywała dyrektywa 84/450/EWG124. Drugi model 

nawiązywał do koncepcji konsumenta posiadającego zdolność przetworzenia określonej ilości 

informacji. W konsekwencji konsumentowi nie przysługiwało uprawnienie do ubiegania się                

o ochronę w przypadku, gdy nie miał wystarczającej ilości informacji. Przejawem tej 

konstrukcji jest właśnie model „przeciętnego, uważnego i pojmującego” konsumenta 

bazującego na modelu homo oeconomicus i konstrukcji maksymalizacji korzyści. Zakładał on 

postępującą odpowiedzialność konsumenta i zobowiązanie go do przetwarzania informacji. 

Pojawia ponadto się pojęcie konsumenta „przeciętnie poinformowanego”, którzy przy 

przetwarzaniu informacji winien dochować należytej uważności i stopnia rozumienia125. 

Przeciętny konsument, określany, od czasu orzeczenia TSUE z dnia 06.07.95 r. (C-

470/93), jako „przeciętnie poinformowany, uważny, rozumiejący”126 stanowi model 

europejskiego prawa konsumenckiego. Pojęcie to krytykowane jest od zawsze, gdyż nie 

odpowiada rzeczywistości w szczególności, gdy chodzi o zdolności pojęciowe, kognitywne                 

 
124Dyrektywa Rady z dnia 10 września 1984 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej 

(84/450/EWG), Dz.U.UE L z dnia 19 września 1984 r.; uchylona w dniu 12 grudnia 2007 r. 

125Należy przypomnieć, że w celu dokonania oceny czy określona informacja dotycząca danego produktu może 

wprowadzać w błąd, Trybunał odwołuje się do kryterium przypuszczalnych oczekiwań przeciętnego konsumenta, 

właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego. Zakłada on, że konsument zaznajamia się za 

każdym razem z informacją umieszczoną na etykiecie i że jest w stanie ocenić tę informację przed dokonaniem 

(po raz pierwszy) zakupu danego produktu. Jestem zdania, że konsument jest wystarczająco chroniony, jeżeli 

ustrzeże się go przed wprowadzającymi w błąd informacjami dotyczącymi produktów i że nie trzeba go chronić 

przed informacjami, których użyteczność jest sam w stanie ocenić w momencie dokonywania zakupu i używania 

produktu (por. wyrok TSUE z dnia 15.07.04 r. w sprawie Douwe Egberts NV a Westrom Pharma NV, Christophem 

Sourainisem, działającym pod nazwą handlową ʼÉtablissements FICSʼ, oraz między Douwe Egberts NV a FICS-

World BVBA, C-239/02; LEX nr 206111; F. Weber, Das Verbraucherleitbild des Verbrauchervertragsrecht – im 

Weld?, VuR 2020, nr 9; F. Weber, Verbraucherleitbilder im Spiegel der Verbraucherverhaltensforschung, ZRP 

2020, nr 98). 

126W orzeczeniu TSUE z dnia 06.07.95 r. w sprawie Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln e.V. v. 

Mars GmbH (sygn. akt C-470/93); LEX nr 119349 wskazano: „Można uznać, że odpowiednio ostrożny 

(rozważny) konsument jest świadomy, iż niekoniecznie musi istnieć związek pomiędzy rozmiarem oznaczenia 

reklamowego, wskazującego na zwiększenie ilości produktu a wielkością takiego zwiększenia”. Do pojęcia tego 

nawiązano w dotyczącym nieuczciwej reklamy produktów spożywczych orzeczeniu TSUE z dnia 16.07.98 r. w 

sprawie Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky przeciwko Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für 

Lebensmittelüberwachung (C-210/96); LEX nr 111808 oraz orzeczeniu TSUE z dnia 13.01.00 r. w sprawie Estée 

Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG przeciwko Lancaster Group GmbH (C-220/98); LEX nr 82690; zob. wyrok 

TSUE z dnia 07.08.18 r. w sprawie Verbraucherzentrale Berlin eV przeciwko Unimatic Vertriebs GmbH (C-

485/17); LEX nr 2600206. 
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w zakresie pojmowania konsumenta. I tak R. Incardona i C. Poncibõ uważają, że test 

„przeciętnego konsumenta” odzwierciedla ekonomiczny paradygmat racjonalnego konsumenta 

działającego na efektywnym rynku127.  

Jak wskazano powyżej, wątpliwe jest czy takie pojęcie nadaje się do zastosowania                   

w ekonomii. Jednakże bez wątpienia nie daje się zastosować do nieprzewidywalnych zachowań 

ludzkich i jest nieodpowiednie, jako standard, z którego niezachowaniem wiążą się określone 

sankcje prawne. Przed laty M. Everson zauważył, że nie jest możliwe spójne przejęcie 

koncepcji ekonomicznych i prawnych oraz konstrukcji konsumenta do zintegrowanych 

regulacji prawnych. Przyjmuje się również, że takie pojęcie konsumenta może stanowić 

przeszkodę w wykonywaniu jego uprawnień.  

W unijnym prawie konsumenckim można znaleźć przepisy, które operują pojęciem 

konsumenta, nie nawiązując do konstrukcji przewidzianej przez TSUE. Pojawia się zatem 

pytanie, czy ci z konsumentów, którzy posiadają mniejsze niż przeciętne predyspozycje a są               

z reguły klientami parabanków pozostają poza zakresem ochrony. O ile wiadomo pojęcie 

„przeciętnego konsumenta” zostało po raz pierwszy określone w orzeczeniu z dnia 20 lutego 

1979 r. w sprawie C-120/78 Rewe-Zentral AG przeciwko Bundesmonopolverwaltung für 

Branntwein (Cassis de Dijon), a ogólne tezy tego orzeczenia omówiła E. Łętowska                                  

w opracowaniu pt.: Zawrotna, podwójna kariera likieru porzeczkowego128.  

W orzeczeniu TSUE z dnia w sprawie C-26/13, również nawiązano do pojęcia 

„przeciętnego konsumenta”129. W literaturze zwraca się uwagę, że pojęcie to w kontekście 

wielokulturowej ludności zamieszkującej poszczególne państwa Unii ma swoją legitymację, 

jeśli chodzi o urzeczywistnienie podstawowych swobód traktatowych. Idąc dalej                                       

 
127Por. R. Incardona, C. Poncibõ, The average consumer, the unfair commercial practices directive, and the 

cognitive revolution, Journal of Consumer Policy 2007, v. 30, s. 21-38 [dostęp online] 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10603-006-9027-9; F. Weber, Das Verbraucherleitbild…, nr 9; F. 

Weber, Verbraucherleitbilder…, nr 98. 

128Por. wyrok TSUE z dnia 20.02.79 r., w sprawie Rewe-Zentral AG przeciwko Bundesmonopolverwaltung für 

Branntwein – Cassis de Dijon (C-120/78); [dostęp online] https://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-

C-0120-1978-200406993-05_00.html; E. Łętowska, Zawrotna, podwójna kariera likieru porzeczkowego, Księga 

pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, Katowice 2000, s. 277-291. 

129Por. wyrok TSUE z dnia 30.04.14 r. w sprawie Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai przeciwko OTP 

Jelzálogbank Zrt (sygn. akt C-26/13); LEX nr 1455098; K. Riesenhuber, Glosa do wyroku TSUE z dnia 30.04.14 

r. w sprawie Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt (sygn. akt C-26/13), 

Fachdienst Zivilrecht – LMK 2014, z. 6, nr 358903. 
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w piśmiennictwie z zakresu nieuczciwej konkurencji pojawia się bowiem pojęcie „grupy 

docelowej”130. 

Tym samym sformułowanie obrazu konsumenta stanowiąc wyzwanie dla współczesnej 

nauki z jednej strony powinno uwzględniać specyficzne, zmieniające się wymogi wiążące się 

z uczestnictwem w obrocie prawnym, takie jak reklama, pojęcie treści umowy, ogólne warunki 

umów, prawo odstąpienia a z drugiej strony zważać na różne przesłanki odnoszące się do 

konkretnego konsumenta a wiążące się z jego uczestnictwem obrocie prawnym. 

Przedstawiciele nurtu zajmującego się ekonomiczną analizą prawa podejmują badania na temat 

nieracjonalnych zachowań konsumentów. Prowadzą one do tego, że konsumenci różnie się 

zachowują i wymagają różnego zakresu ochrony. Panuje zatem heterogeniczność, co 

komplikuje możliwość stworzenia jednego kompletnego pojęcia.  

W konsekwencji, żadne z tych ogólnych pojęć konsumenta, nie jest w stanie oddać 

wszystkich potrzeb tych konsumentów we wszystkich możliwych sytuacjach i działaniach. 

Model konsumenta poinformowanego pozostawia bez ochrony tych z nich, którzy mają niższą 

możliwość przetwarzania informacji. W konsekwencji powstaje potrzeba ich ochrony, której 

koszty przerzucane są na przedsiębiorców, co prowadzi do zwiększenia cen. Koncepcja 

„przeciętnego konsumenta” nie pozwala na uwzględnienie okoliczności każdego przypadku                  

i w tym leży jej słabość. W konsekwencji rozważa się zastosowanie kryteriów określonych                  

w art. 5 ust. 2 lit b) dyrektywy 2005/29/WE131. 

Odnośnie do modelu konsumenta – klienta parabanków, nie dokonano, jak się wydaje 

podobnej analizy. TSUE w orzeczeniu z dnia 02.04.20 r. C-500/18 zauważył, że także osoba 

fizyczna przeprowadzająca transakcje finansowe o niebagatelnej wysokości jest konsumentem, 

o ile zawiera te umowy w celu niezwiązanym z działalność gospodarczą i zawodową132. Z kolei 

w orzeczeniu TSUE z dnia 03.10.19 r. C-208/18 rozważano stosunek pojęcia konsumenta do 

klienta detalicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 Dyrektywy 2004/39/WE i stwierdzono, 

 
130P. Rott, Der „Durchschnittsverbraucher” – ein Auslaufmodell angesichts personalisierten Marketings?, 

Verbraucher und Recht 2015, z. 5, s. 163. 

131Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych 

praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz 

zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ("Dyrektywa o 

nieuczciwych praktykach handlowych") (Dz.Urz.UE.L Nr 149, str. 22) 

132Por. wyrok TSUE z dnia 02.04.20 r. w sprawie AU przeciwko Reliantco Investments LTD, Reliantco 

Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti (sygn. akt C-500/18); LEX nr 2891841. 



45 | S t r o n a  
 

że zaliczenie określonego podmiotu do tej grupy klientów nie ma wpływu na status konsumenta 

w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012133. 

Pomimo tego, coraz częściej zmierza się do uznania konsumenta za stronę aktywną, 

podążający za dynamiką zmian społeczno-gospodarczych. Wskazuje się przy tym, że powinien 

być on przede wszystkim rozsądny i rozumny. Nie oznacza to jednak, że konsumenci zostali 

całkowicie pozbawieni instrumentów chroniących ich interesy. Ustawodawstwo unijne 

wprowadziło szereg dyrektyw zapewniających konsumentom, traktowanym jak aktywni 

uczestnicy rynku, należytą ochronę ich praw134. Dzięki temu, unijny prawodawca dał 

ustawodawcom krajowym możliwość zaostrzenia przedmiotowych regulacji, w taki sposób, 

aby zapewnić im należytą ochronę135. Taką, która byłaby zgodna z ustawodawstwem unijnym 

 
133Jednocześnie wskazać w tym miejscu można, iż dochodzi już do sytuacji, w której pojęcie konsumenta 

określone w rozporządzeniu Rzym I rozmija się z pojęciem tym wskazanym w rozporządzeniu Bruksela 1. 

Oznacza to, że nie stworzono jasnej i przekonującej definicji konsumenta a propos konsumenta zawierającego 

umowy z bankami a TSUE stanął przed kolejnymi wyzwaniami, że trzeba sprecyzować pojęcie konsumenta dla 

osób, które inwestują prywatnie swe środki za pośrednictwem bardzo spekulacyjnych platform transakcyjnych. 

Dochodzi zatem do dalszej stratyfikacji pojęcia konsumenta, albowiem art. 6 ust. 4 lit. d) rozporządzenia Rzym I 

wyłącza zastosowanie art. 6 ust. 1-3 tegoż rozporządzenia w przypadku m.in. praw i obowiązków stanowiących 

instrument finansowych (por. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 

2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG 

i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG 

(uchylona w dniu 3 stycznia 2018 r.); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 

12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 

cywilnych i handlowych (Dz.U.UE.L.2012.351.1.); wyrok TSUE z dnia 03.10.19 r. w sprawie Jana Petruchová 

przeciwko FIBO Group Holdings Limited (C-208/18); LEX nr 2732288).  

134Wśród nich wyróżnić należy w szczególności: ustawę o usługach turystycznych (Dz. Urz. UE z 23.06.1990 r., 

L 158/59), ustawę o nieuczciwych klauzulach umownych (Dz. Urz. UE z 21.04.1993 r., L 95/29) czy ustawę o 

umowach zawieranych na odległość (Dz.Urz. UE z 04.06.1997 r. L 144/19). 

135O konsumencie jako słabszej stronie stosunku zobowiązaniowego pisały również M. Jagielska oraz B. Fuchs. 

Zwracały one uwagę na aspekt kolizyjnoprawny ochrony konsumenta na tle regulacji międzynarodowych. 

Pomimo „promowania” nieprofesjonalisty jako aktywnego uczestnika rynku, dużą wagę przykłada się do 

zapewnienia mu odpowiedniej ochrony tak, by jego interes nie ucierpiał na skutek skomplikowanych i zawiłych 

działań profesjonalistów (por. B. Fuchs, M. Jagielska, Kolizyjnoprawna ochrona strony słabszej stosunku do 

ubezpieczenia [w:] B. Gnela, Ubezpieczenia gospodarcze: wybrane zagadnienia prawne. Warszawa, 2011, s. 32-

44; B. Sołtys, Definicja... [w:] B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Ustawa..., s. 281-292; K. Grzybczyk, 

Nowy... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 207-225; M. Jagielska, Ile przedsiębiorcy jest w konsumencie: o 

zmianie podejścia do definiowania konsumenta we współczesnym acquis communautaire [w:] Ius est ars boni et 

aequi: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Wrocław 2018, s. 331-340). 



46 | S t r o n a  
 

oraz warunkami rynku, istniejącymi w państwie członkowskim136. Wspomnieć przy tym 

należy, że dyrektywy stanowią obecnie tylko część polityki ochrony konsumenckiej, a sama 

UE przyjmuje ich coraz więcej, zmierzając tym samym do zapewnienia ochrony konsumentom 

we wszelakich sektorach gospodarki wolnorynkowej137. 

Konsumenci są siłą napędową rynku. To dzięki zawieranym przez nich transakcjom, 

dochodzi do rozwoju społeczno-gospodarczego państw członkowskich i całej Unii 

Europejskiej138. Tylko poprzez ujednolicenie oraz wzmocnienie ochrony, państwo doprowadzi 

do sytuacji, w której rozwój społeczno-gospodarczy nie zostanie wstrzymany139. Konsument 

musi bowiem mieć zaufanie do rzeczywistości, w której się porusza140. 

Stanowiło to przyczynek do powstania definicji konsumenta europejskiego jako 

podmiotu „ufającego”, nie mającego obaw przed korzystaniem z dobrodziejstw, które oferuje 

mu tak krajowy, jak i europejski rynek usług sensu largo141. Zważywszy jednak na aktualne 

realia obrotu społeczno-gospodarczego oraz pojawienie się w nim nowych, 

 
136Szczególnej ochrony wymagają konsumenci w obrocie międzynarodowym. Zwraca się tu uwagę na fakt, iż niski 

poziom świadomości o prawach i obowiązkach krajowych determinuje jeszcze niższy, a wręcz znikomy poziom 

informacji na poziomie międzypaństwowym. Konsument i jego pozycja ewoluują równie szybko. Pojawiła się 

konie243czność redefinicji tego pojęcia. Na potrzebę tę zwróciła uwagę M. Jagielska. Autorka wskazała na udział 

przedsiębiorcy w kształtowaniu konsumenta (por. B. Fuchs, M. Jagielska, Kolizyjnoprawna… [w:] B. Gnela, 

Ubezpieczenia…, s. 32-44; B. Sołtys, Definicja... [w:] B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Ustawa..., s. 

281-292; K. Grzybczyk, Nowy... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 207-225; M. Jagielska, Ile przedsiębiorcy… 

[w:] Ius est…, s. 331-340). 

137Por. M. Szpunar, Promocja towarów w prawie wspólnotowym. Studium artykułu 28 traktatu ustanawiającego 

Wspólnotę Europejską, Kraków 2002; M. Jagielska [w:] A. Wróbel (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę 

Europejską, Warszawa 2009, s. 1168 i n; B. Sołtys, Definicja... [w:] B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, 

Ustawa..., s. 281-292). 

138Mówiąc o konsumencie należy mieć na myśli podmiot chroniony. Tak czy inaczej, pojęcie konsumenta winno 

być interpretowanie stricte w odniesieniu do regulacji prawa unijnego (por. M. Jagielska, Ewolucja..., s. 59-62). 

139Bardziej problematyczną kwestią wydaje się okoliczność, w której nieprofesjonalista zawiera umowy za 

pomocą profesjonalnego pośrednika. Czy wówczas powinna przysługiwać mu ochrona jako słabszej stronie 

stosunku zobowiązaniowego? Odpowiedź negatywna wydaje się trafna (por. M. Jagielska, Ewolucja..., s. 59-62). 

140M. Jagielska, Ewolucja..., s. 42 i n. 

141Za stworzeniem modelu konsumenta ufającego przemawiać powinien taki aspekt, jak prawidłowe 

funkcjonowanie rynku w ramach, którego będzie się on poruszać. Powiązane jest to natomiast z zaufaniem 

konsumenta do rynku. Kreuje to związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy prawidłowością rynku a zaufaniem 

interesariusza do świadczonych usług. Odpadnięcie zatem jednego z tych elementów spowoduje, że utracony 

zostanie albo walor prawidłowości rynku, albo konsument utraci do niego zaufanie (por. A. Wiewiórowska – 

Domagalska, Europejskie..., s. 39-44). 
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wyspecjalizowanych przedsiębiorców, trudno będzie utworzyć taki model konsumenta, dla 

którego ochrona jego praw będzie stanowić uzupełnienie jego pozycji rynkowej142. 

Nieprofesjonalista pozostaje w tej chwili stroną rynku, otoczoną szczególnym 

„płaszczem ochronnym”. Nie jest natomiast tak, że uprawnienia, które mu przysługują są 

bezwzględne wobec przedsiębiorcy143. Pomimo szczególnej pozycji, jaką zajmuje słabsza 

strona stosunku obligacyjnego, niemożliwym jest, aby zapewniając właściwą ochronę 

konsumenta, doszło do pokrzywdzenia przedsiębiorcy, pomimo jego uprzywilejowanej 

pozycji144. 

 

2.2. Przedsiębiorca jako podmiot profesjonalny 

 

Zdefiniowanie pojęcia przedsiębiorcy nie może być dokonane bez zestawienia istoty 

problemu z zakresem przedmiotowym rzeczonej dysertacji tj. w kontekście rynku usług 

finansowych oraz działalności banków oraz instytucji parabankowych w relacji                                            

z konsumentem. Inne bowiem będzie spojrzenie na przedsiębiorcę w relacji z innym 

przedsiębiorcą. Wówczas odmienny kontekst sytuacyjny występujący pomiędzy dwoma 

profesjonalistami może doprowadzić do zgoła innych wniosków w zakresie definicyjnym 

przedsiębiorcy145. 

 
142Wciąż aktualne pozostaje stanowisko, że zaufanie konsumenta do rynku jest niezbędnym determinantem dla 

funkcjonowania rynku wewnętrznego i unijnego (por. A. Wiewiórowska – Domagalska, Europejskie..., s. 39-44). 

143Uprawnienia te można podzielić na uprawnienia podstawowe oraz posiłkowe. Do grupy uprawnień 

podstawowych, na przykładzie sprzedaży konsumenckiej zalicza się m.in. bezpłatną naprawę czy wymianę 

nabytego towaru bądź dobra. Co do zasady, mają one charakter rozdzielny, to znaczy, że konsument, może 

wyraźnie podkreślić, z którego z nich chce skorzystać (por. E. Wieczorek, Sprzedaż…, s. 164, 175-177; B. Sołtys, 

Definicja... [w:] B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Ustawa...,  s. 281-292; K. Grzybczyk, Nowy... [w:] 

M. Boratyńska, Ochrona..., s. 207-225 M. Chojecka, A. M. Nowak, Ocena dorobku legislacyjnego i orzeczniczego 

kształtującego definicję konsumenta na gruncie art. 221 kodeksu cywilnego, IKAR 2016, nr 3/2016, s. 68-79).   

144Również przedsiębiorca może zaproponować konsumentowi inne działanie, zmierzające do polubownego 

zażegnania powstałego sporu. Uprawnieniami posiłkowymi są z kolei takie uprawnienia jak żądanie obniżenia 

ceny lub odstąpienie od umowy (por. E. Wieczorek, Sprzedaż…, s. 164, 175-177; B. Sołtys, Definicja... [w:] B. 

Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Ustawa..., s. 281-292; K. Grzybczyk, Nowy... [w:] M. Boratyńska, 

Ochrona..., s. 207-225 M. Chojecka, A. M. Nowak, Ocena dorobku legislacyjnego i orzeczniczego kształtującego 

definicję konsumenta na gruncie art. 221 kodeksu cywilnego, IKAR 2016, nr 3/2016, s. 68-79).   

145Odnosząc się do definicji przedsiębiorcy, stwierdzić jedynie należy, że definicja wprowadzona przepisem art. 

431 k.c., w swym zakresie jest zbyt szeroka, a jednocześnie zbyt wąska dla regulacji samych umów 

konsumenckich. Racjonalna wydaje się w tym zakresie koncepcja stosowana przez legislatora unijnego, który 
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W przeciwieństwie do konsumentów, przedsiębiorcy definiowani są jako strony 

zawodowo trudniące się wykonywaną przez siebie działalnością. Oczywistym jest fakt, iż 

traktowani są oni jak podmioty swobodniej poruszające się w realiach obrotu społeczno-

gospodarczego i prężniej przyswajające dynamicznie zmieniające się prawa rynku146. Pozycja 

przedsiębiorców w zestawieniu z konsumentami prima facie jest korzystniejsza. To 

przedsiębiorca narzuca warunki, na podstawie których świadczeniobiorca może zawiązać 

określony stosunek obligacyjny. Ich silniejsza pozycja nie wynika z samego faktu bycia 

przedsiębiorcą (osobą prawną czy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), ale                  

z faktu, że od dłuższego czasu zajmuje się on sprawami bezpośrednio związanymi                                      

z proponowaną przez nich usługą147. Trudno wyobrazić sobie bank, udzielający szeregu 

kredytów na niebagatelne kwoty, który nie porusza się sprawnie w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa czy kierunkach rynku usług finansowych148. To właśnie 

 
pojęcie przedsiębiorcy definiuje adekwatnie do umowy, w której strona ta występuje. Pojęcie to winno być 

rozumiane odpowiednio do przepisów unijnych, a nie jak zostało to uregulowane w art. 431 k.c. (por. S. Włodyka, 

Uwagi wstępne [w:] S. Włodyka (red.), Prawo umów w obrocie gospodarczym, Kraków 1995, s. 21; M. Pazdan, 

Osoba fizyczna jako konsument lub przedsiębiorca. Konsumenci i ich ochrona [w:] M. Safjan, System prawa 

prywatnego, t. 1, wyd. 2, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012, s. 1109-1113; M. Pazdan, Osoba fizyczna 

jako konsument lub przedsiębiorca. Osoba fizyczna jako przedsiębiorca [w:] M. Safjan, System prawa prywatnego, 

t. 1, wyd. 2, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012, s. 1113-1114; zob. art. 57-65 projektu Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego…; B. Gnela, Umowa…, s. 110-113; B. Sołtys, Definicja... [w:] B. Kaczmarek-

Templin, P. Stec, D. Szostek, Ustawa..., s. 281-292; K. Grzybczyk, Nowy... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 

207-225; J. Jacyszyn, Wokół pojęcia "przedsiębiorca" [w:] Ius est ars boni et aequi: księga pamiątkowa 

dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Wrocław 2018, s. 319-330). 

146Por. S. Włodyka, Uwagi wstępne [w:] S. Włodyka (red.), Prawo umów w obrocie gospodarczym, Kraków 1995, 

s. 21; M. Pazdan, Osoba… [w:] M. Safjan, System…, s. 1109-1113; M. Pazdan, Osoba… [w:] M. Safjan, System…, 

s. 1113-1114; zob. art. 57-65 projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego…; B. Gnela, Umowa…, s. 110-

113; B. Sołtys, Definicja... [w:] B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Ustawa..., s. 281-292; K. Grzybczyk, 

Nowy... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 207-225; J. Jacyszyn, Wokół pojęcia "przedsiębiorca" [w:] Ius est ars 

boni et aequi: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Wrocław 2018, s. 319-330. 

147Por. S. Włodyka, Uwagi wstępne [w:] S. Włodyka (red.), Prawo umów w obrocie gospodarczym, Kraków 1995, 

s. 21; M. Pazdan, Osoba… [w:] M. Safjan, System…, s. 1109-1113; M. Pazdan, Osoba… [w:] M. Safjan, System…, 

s. 1113-1114; zob. art. 57-65 projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego…; B. Gnela, Umowa…, s. 110-

113; B. Sołtys, Definicja... [w:] B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Ustawa..., s. 281-292; K. Grzybczyk, 

Nowy... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 207-225; J. Jacyszyn, Wokół pojęcia "przedsiębiorca" [w:] Ius est ars 

boni et aequi: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Wrocław 2018, s. 319-330. 

148Wyraźne wskazanie na profesjonalny charakter drugiej strony umowy odnaleźć można w aktach prawa 

unijnego, m.in. w dyrektywie 94/47 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.10.1994 roku, czy 
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„zawodowy” charakter powoduje, że przedsiębiorcy, zarówno banki, jak i instytucje 

parabankowe, w relacji z konsumentem, dysponują odpowiednimi umiejętnościami                                    

i narzędziami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wykorzystują oni 

przy tym profesjonalizm oraz wiedzę i doświadczenie z praktyki obrotu społeczno-

gospodarczego w kontekście usług finansowych i quasi-finansowych149. Przeciwne podejście, 

prowadziłoby do mylnych wniosków, iż są to podmioty, które nie powinny być określane 

mianem profesjonalistów. Praktyka usług finansowych wskazuje na obraz przedsiębiorcy, który 

w sposób sprawny i dokładny porusza się nie tylko w meandrach obowiązujących przepisów 

prawnych, ale dzięki doświadczeniu oraz bogatej wiedzy, wie w jaki sposób uregulować 

postanowienia umowne, tak aby od początku, być na zdecydowanie lepszej pozycji, niż 

konsument. 

Pojęcie przedsiębiorcy w ustawie o kredycie konsumenckim skupia się wokół definicji 

stypizowanej w art. 431 k.c. Zakres tego pojęcia nie jest jednak wystarczającym dla 

zdefiniowania przedsiębiorcy-kredytodawcy w stosunku umownym, jakim jest umowa kredytu 

konsumenckiego. Uwagę na to zwrócił już TSUE w wyroku z dnia 25 października 2005 r.                  

w sprawie Crailsheimer Volksbank eG przeciwko Klausowi Conradsowi, Frankowi 

Schulzkemu i Petrze Schulzke-Lösche, Joachimowi Nitschkemu wskazując, iż w dyrektywie 

 
Rozporządzeniu - Bruksela I. Istotne z punktu widzenia tych regulacji jest to, że przedsiębiorcy również powinni 

"sztywno" odnosić się do zawartych tam postanowień i świadczyć w ramach umów konsumenckich wyłącznie 

towary lub usługi pozostające w obrębie ich aktywności (por. M. Szydło, Pojęcie przedsiębiorcy wprawie polskim, 

PS 2002, nr 7-8, s. 86-88; Z. Radwański, Podmioty prawa cywilnego, „Rejent” 2003, nr 7-8, s. 18-19; J. Pisuliński 

(red.), D. Rogoń, M. Rusinek, K. Włodarska, Ustawa o kredycie konsumenckim, Warszawa 2004, s. 32 i n.;                       

G. Materna, Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Warszawa 2009, s. 17  

i n.; B. Sołtys, Definicja... [w:] B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Ustawa..., s. 281-292; M. Jagielska, 

Ewolucja..., s. 63-66; K. Grzybczyk, Nowy... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 207-225; M. Gutowski, Zdolność 

prawna i zdolność do czynności prawnych. Pojęcie konsumenta [w:] M. Gutowski, Kodeks cywilny. Tom I. 

Komentarz do art. 1-352, Warszawa 2018, s. 119 i n.; M. Kępiński, Przedsiębiorcy i ich oznaczenia. Pojęcie 

przedsiębiorcy [w:] M. Gutowski, Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-352, Warszawa 2018, s. 359-405; 

W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225). 

149Por. M. Szydło, Pojęcie przedsiębiorcy wprawie polskim, PS 2002, nr 7-8, s. 86-88; Z. Radwański, Podmioty…, 

s. 18-19; J. Pisuliński (red.), D. Rogoń, M. Rusinek, K. Włodarska, Ustawa…, s. 32 i n.; G. Materna, Pojęcie 

przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Warszawa 2009, s. 17 i n.; B. Sołtys, 

Definicja... [w:] B. Kaczmarek-Templin,  P. Stec, D. Szostek, Ustawa..., s. 281-292; M. Jagielska, Ewolucja..., s. 

63-66; K. Grzybczyk, Nowy... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 207-225; M. Gutowski, Zdolność… [w:] M. 

Gutowski, Kodeks…, s. 119 i n.;  M. Kępiński, Przedsiębiorcy… [w:] M. Gutowski, Kodeks…, s. 359-405; W. 

Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225.                                           
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85/577 pod pojęciem przedsiębiorcy w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów 

zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa rozumieć należy osobę fizyczną lub prawną, która 

we wspomnianych transakcjach działa w zakresie swoich handlowych lub zawodowych 

kompetencji, oraz każdą osobę działającą w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy150. 

 

3. Przedmiot konsumenckiego stosunku zobowiązaniowego 

 

Rozważania na temat stosunku zobowiązaniowego oraz jego elementów zostały podjęte 

przez A. Kleina – niejako ante portas – wejścia w życie kodeksu cywilnego. Ujmowany 

potencjalnie stosunek zobowiązaniowy ma – zdaniem tego Autora151 – wiele elementów 

odnoszących się tak do strony wierzyciela oraz jego praw i obowiązków a także do strony 

dłużnika, roszczenia, konkretnego elementu długu czy wierzytelności. 

Zdaniem, A. Kleina, niektóre z wymienionych elementów stosunku zobowiązaniowego 

wskazują na pewne inne elementy istniejące lub mogące powstać w rzeczywistości społecznej. 

Co więcej, wedle tej teorii istnieje nie tylko pewna grupa tychże elementów odwołująca się do 

zachowania ludzi, ale także istnieje podgrupa stosunków o innym charakterze. Wreszcie pewne 

rodzaje omawianych elementów nie nawiązują bezpośrednio do tego, co dzieje się poza 

zjawiskami prawnymi152. Co za tym idzie, każdy jeden ze wskazanych elementów powiązany 

jest albo ze stroną stosunku zobowiązaniowego albo z uprawnieniami bądź obciążeniami.                        

W taki sposób wszechstronnie można zdefiniować każdy stosunek zobowiązaniowy, w tym 

konsumencki stosunek prawny obejmujący kredyt konsumencki będący przedmiotem 

rozważań niniejszej dysertacji153. Uważam tym samym, iż określone wyniki wskazanej analizy 

mogą okazać się pomocne przy próbie określenia struktury zobowiązaniowego stosunku 

prawnego umowy kredyt konsumenckiego zawieranej przez konsumenta właśnie                                      

z parabankiem.  

 
150Wyrok TSUE C-229/04 + dyrektywa 85/577. 

151 A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 2005, wyd. III poprawione i uzupełnione, 

red. nauk. P. Machnikowski, s. 33 – 73 oraz przyp. 87 – 234.  

152 A. Klein, Elementy…, s. 161, przyp. 231. 

153Por. A. Klein, Elementy…, Wrocław 2005, s. 68-73.  
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Podążając jednocześnie za doktryną niemiecką zwrócono również uwagę i rozróżniono 

elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii), podmiotowo istotne (accidentalia negotii) 

oraz elementy nieistotne stosunku zobowiązaniowego (naturalia negotii)154. 

Tym samym, o przedmiocie umowy konsumenckiej najprościej można powiedzieć, iż 

obejmuje ona świadczenie związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez 

przedsiębiorcę oraz zawierana jest przez konsumenta w celu niezwiązanym z prowadzoną przez 

niego działalnością gospodarczą. Zatem świadczeniobiorca zawiera umowę dla realizacji celów 

osobistych, niemających związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą czy 

zawodową155. 

Co do zasady, cel, któremu odpowiadać ma umowa konsumencka sprecyzowany został 

w sposób należyty i wyczerpujący156. Umowa ta określa, jakie świadczenia czy usługi mogą 

być jej przedmiotem, nie precyzując jednocześnie sektora usług, których świadczenia te 

dotyczą. Płynie z tego wniosek, że umowy konsumenckie mogą regulować wszelkie usługi pod 

warunkami – sine qua non – określonymi w powyższym akapicie157. 

Na przedmiot umowy konsumenckiej składa się również element odnoszący się do 

zagrożeń interesów konsumentów. Samo stwierdzenie, że umowa zawarta jest pomiędzy 

przedsiębiorcą a konsumentem, nie warunkuje objęcia jej przepisami ochronnymi, albowiem 

nie daje to żadnych podstaw do przyjęcia, że przedmiotowa umowa jest umową 

konsumencką158. By objąć umowę regulacjami ochronnymi, koniecznym jest wskazanie takich 

jej elementów, jak miejsce jej zawarcia czy opis przedmiotu, który umowa ta obejmuje. I tak 

na przykład, odrębne są przepisy chroniące nieprofesjonalistów korzystających z usług 

finansowych, a inne decydujących się na korzystanie z usług turystycznych159. Kryteria, które 

 
154Por. A. Klein, Pojęcie umowy i stosunku zobowiązaniowego kontraktacji według kodeksu cywilnego [w:] Studia 

Cywilistyczne, Warszawa – Kraków 1972, s. 131-135. 

155Por. M. Jagielska [w:], A. Lityński, A. Drogoń (red.), O pojęciu konsumenta w prawie prywatnym, „Miscellanea 

Iuridica”, tom 2, Tychy 2003, s. 41; B. Gnela, Umowa…, s. 144; B. Sołtys, Definicja... [w:] B. Kaczmarek-

Templin, P. Stec, D. Szostek, Ustawa..., s. 281-292. 

156Dla przykładu: umowa kredytu konsumenckiego, nie tylko musi być zawarta przez przedsiębiorcę świadczącego 

usługi finansowe z konsumentem mającym na celu zaciągnięcie pożyczki/kredytu do celów osobistych, ale musi 

także zawierać elementy kredytu konsumenckiego (por. B. Gnela, Umowa…, s. 155). 

157Por. B. Gnela, Umowa…, s. 155 i n. 

158E. Łętowska, Prawo…, s. 218. 

159Istotnym z punktu widzenia umów konsumenckich jest fakt, że każda zawierana umowa może mieć charakter 

konsumencki pod warunkiem, że zawierana jest na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa (z tym 

zastrzeżeniem, że nie znajdą do niej zastosowania przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
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decydują o przedmiocie umowy konsumenckiej, nie zmierzają równocześnie do wyodrębnienia 

nowych typów umów160.  

Aby nastąpiło przyporządkowanie określonej umowy do umów konsumenckich, 

powinna być ona dwustronnie zobowiązująca i wzajemna161. Następnie umowa ta może być 

zarówno nazwana, jak i nienazwana. W końcu, co do zasady, umowa konsumencka ma 

odpłatny charakter162. 

 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - u.o.n.p.k.) - por. Z. Radwański (red.), 

System prawa cywilnego¸ tom III, część 1: Prawo zobowiązań – część ogólna, Wrocław – Warszawa – Kraków – 

Gdańsk – Łódź 1981, s. 368-374; A. Brzozowski, P. Machnikowski, Pojęcie umowy w prawie polskim, funkcje 

umów. Źródła prawa regulując umowy [w:] E. Łętowska, System prawa prywatnego, t. 5, wyd. 2, Prawo 

zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2013, s. 420-432; A. Brzozowski, P. Machnikowski, Modernizacja 

i europeizacja polskiego prawa umów. Unifikacja europejskiego prawa umów. Zasady Europejskiego Prawa 

Umów (PECL) [w:] E. Łętowska, System prawa prywatnego, t. 5, wyd. 2, Prawo zobowiązań – część ogólna, 

Warszawa 2013, s. 433-439; A. Brzozowski  ̧P. Machnikowski, Umowy. Klasyfikacje umów [w:] E. Łętowska 

(red.), System prawa prywatnego, tom 5: Prawo zobowiązań-część ogólna, Warszawa 2013, s. 447-450; B. Gnela, 

Umowy…, s. 37-39. 

160Umowami konsumenckimi będą także umowy obejmujące swoim zakresem skomplikowane świadczenia 

pieniężne, umowy, do których wykorzystany został wzorzec umowy albo w których treści zawarto niedozwolone 

postanowienia (por. Z. Radwański (red.), System…, s. 368-374; A. Brzozowski, P. Machnikowski, Pojęcie… [w:] 

E. Łętowska, System…, s. 420-432; A. Brzozowski, P. Machnikowski, Modernizacja… [w:] E. Łętowska, 

System…, s. 433-439; A. Brzozowski  ̧P. Machnikowski, Umowy… [w:] E. Łętowska (red.), System…, s. 447-450; 

B. Gnela, Umowy…, s. 37-39).  

161O tym, czy umowa ma taki charakter decydować będzie chwila, w której ustalony zostanie przedmiot objęty jej 

postanowieniami. Umowa będzie wzajemna nawet w sytuacji, kiedy świadczenia obu stron nie są względem siebie 

ekwiwalentne. Tu jednak zastosowanie znajdą przepisy ochronne, takie jak regulacja wyzysku, zasad dobrych 

obyczajów czy współżycia społecznego (tak B. Gnela, Umowa…, s. 39-41; Z. Radwański, A. Olejniczak, 

Zobowiązania…, s. 117, 121-122). 

162Na fakt czy umowa konsumencka ma charakter umowy nazwanej, czy niezwanej decydujący wpływ wywierają 

jej essentialia negotii. Analizując przedmiot, który może zostać objęty umową konsumencką, można dojść do 

wniosku, iż ma ona charakter umowy odpłatnej. Mając w polu widzenia, że umowa reguluje m.in. usługi 

turystyczne, finansowe czy sprzedaż, to każdy z tych sektorów gospodarki związany jest z obowiązkiem zapłaty 

występującym, po jednej bądź po drugiej stronie. W przeważającej mierze, obowiązek ten będzie widniał po 

stronie konsumenta, który zobligowany będzie do uregulowania należności za wykupioną usługą turystyczną, z 

zaciągniętym zobowiązaniem finansowym (pożyczka czy kredyt), a także z zakupionym przez konsumenta 

produktem czy usługą w ramach umowy sprzedaży konsumenckiej. Trudno byłoby wskazać na nieodpłatny 

charakter umów konsumenckich. Kwestie przez nie regulowane prima facie wskazują, że z ich zawarciem będzie 

wiązało się uzyskanie przez obie jej strony korzyści tak majątkowej, jak i niemajątkowej (por. uchwała Sądu 

Najwyższego z dnia 22 października 1987 r., sygn. akt III CZP 55/87, LEX nr 3456; B. Gnela, Umowa…, s. 41-
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ROZDZIAŁ II 

Zagadnienie ochrony praw i interesów konsumentów na podstawie uregulowań 

unijnych i krajowych 

 

1. Płaszczyzna i znaczenie uregulowań ochronnych konsumentów 

 

Dostrzegane już u progu wielkich kodyfikacji prawa prywatnego, które opierały się na 

idei autonomii woli stron163 - zagadnienia wiążące się z ochroną konsumenta nabierają 

współcześnie doniosłego znaczenia. Zdaniem, R. Zimmermanna, rozwój prawa kontraktów w 

skali międzynarodowej następuje zasadniczo poprzez uregulowania mające na celu ochronę 

konsumentów przed zawieraniem potencjalnie niekorzystnych dla nich umów164. Istotnym 

impulsem dla tych regulacji było wprowadzenia pojęcia konsumenta i swoistej autonomii 

prawa konsumenckiego w stosunku do krajowych uregulowań poprzez Wspólnotę Europejską 

przekształconą następnie w Unię Europejską165. Swoisty punkt wyjścia stanowiło określone                   

w 1975 r. pojęcie konsumenta jako podmiotu szczególnie wrażliwego (vulnerable person), 

kilkanaście lat później – po przyjęciu jednolitego europejskiego aktu - pojawia się konstrukcja 

autonomicznego „konsumenta – obywatela”. Model ten wzbogaciły regulacje – przyjęte w 2002 

r. - na „szczycie państw europejskich” w Lizbonie166. Wedle M. Coestera, teoretyczne 

fundamenty autonomii woli stron skonfrontowane z wyzwaniami jakimi bez wątpienia są 

masowe umowy sprzedaży, wzrost wielkich spółek odgrywających w skali świata niemalże 

kluczową rolę, standaryzacja, uproszczenie umów, nowe modele umów konsumenckich, czy 

też potencjalna możliwość prowadzenia procesu na tle umowy podlegającej zagranicznemu 

 
42; W.J. Katner, Umowy nienazwane – istota wyodrębnienia w teorii i w praktyce; cechy, przesłanki, rodzaje. 

Przesłanki umów nienazwanych [w:] W.J. Katner, System prawa prywatnego, t. 9, wyd. 3, Prawo zobowiązań – 

umowy nienazwane, Warszawa 2018, s. 10-13, 14-18).   

163Współcześnie S. Whittaker, przytoczył słowa francuskiego myśliciela i antropologa społecznego A. Fouillée, 

który stwierdził, że „qui dit contractuel, dit juste” (kto kontraktuje działa zgodnie z prawem), S. Whittaker, Unfair 

Terms in Commercial Contracts and Two laws of Competition: French Law and English Law Contrasted, Oxford 

Journal of Legal Studies, vol. 39, z. 2 , s. 404 – 434; L. Rolland, Qui dit contractuel, dit juste. (Fouillé)… en trois 

petits bonds à reculons, McGill L. J. 2006, t. 51, s. 765 i n. 

164Por. R. Zimmermann, Consumer Contract Law and General Contract Law: The German Experience, Curreent 

Legal Problems 2006, vol. 58, z. 1, s. 417 – 420.  

165Por. M. Coester, Party Autonomy and Consumer Protection, Journal of European Consumer and Market Law, 

2014, z. 3, s. 170 i n. 

166Por. M. Coester, Party Autonomy…, s. 172. 
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prawu zaczynają tracić swą pierwotną rolę167. W krajowej doktrynie zagadnienia te – jak się 

wydaje - oczekują na bliższe opracowanie168. Już z początkiem XX wieku dostrzegli oni 

potrzebę regulacji umów zawieranych z wykorzystaniem wzorca i optowali za możliwością 

korygowania wzorca przez sąd169.  

Dopiero schyłek lat 80-tych XX wieku w Europie wpłynął na wzrost znaczenia ideologii 

społeczno-politycznych, zmierzających do zmniejszenia wpływu radykalnych przekonań na 

funkcjonowanie społeczeństwa w ustroju kapitalistycznym, co z kolei zwiększyło możliwość 

ingerencji w gospodarkę170. Fundamentalne znaczenie miało wówczas wprowadzenie do 

europejskiego porządku prawnego Dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie 

nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Kluczowymi postanowieniami tej 

regulacji było m.in. zapewnienie nabywcom towarów i usług ochrony przed nadużyciami ze 

strony sprzedawców lub dostawców jako podmiotów silniejszych, a zwłaszcza przed 

jednostronnymi wzorami umów i niesprawiedliwym wyłączeniem z umów podstawowych 

praw konsumenta171. Dobry wprowadzeniem będzie również to, że na wstępie należy 

przypomnieć, że, po pierwsze, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem system ochrony 

ustanowiony na mocy dyrektywy 93/13 opiera się na założeniu, iż konsument znajduje się                    

w gorszym położeniu niż przedsiębiorca, zarówno pod względem możliwości negocjacyjnych, 

jak i ze względu na stopień poinformowania, i w związku z tym godzi on się na postanowienia 

umowne sporządzone uprzednio przez przedsiębiorcę, nie mając wpływu na ich treść172. Taka 

sytuacja stawia przed państwami liczne wyzwania zmierzające do ustalenia mechanizmu 

zapewniającego, że wszelkie warunki umowne, które nie były indywidualnie negocjowane, 

mogą zostać poddane kontroli do celów oceny ich ewentualnie nieuczciwego charakteru.                    

W tym zakresie do sądu krajowego należy ustalenie, przy uwzględnieniu kryteriów określonych 

w art. 3 ust. 1 i art. 5 dyrektywy 93/13, czy w świetle konkretnych okoliczności danego 

 
167 M. Coester, Party Autonomy…, s. 171. 

168Por. E. Łętowska, Problematyka ogólnych warunków i wzorów umów w świetle poglądów doktryny obcej, St. 

Praw. 1974, nr 3, s. 155; K. Łyszczek, Ochrona konsumenta na rynku usług - sprawozdanie z III Międzynarodowej 

Konsumenckiej Konferencji Naukowej pt. „Ochrona Konsumenta na Rynku Usług" z Katowic, IKAR 2016, nr 

3/2016, s. 109-112). 

169Por. E. Łętowska, Problematyka..., s. 155; K. Łyszczek, Ochrona…, s. 109-112. 

170Por. E. Łętowska, Problematyka..., s. 155; K. Łyszczek, Ochrona…, s. 109-112.  

171M. Skory, Klauzule…, s. 50; E. Skotnicka, Zasada kontradyktoryjności i postulat sprawnego postępowania 

cywilnego a ochrona praw konsumentów w świetle dyrektywy 93/13, EPS 2010, nr 3, s. 11-18. 

172Por. wyrok TSUE z dnia 10.09.14 r. w sprawie Monika Kušionová przeciwko SMART Capital a.s. (sygn. akt 

C-34/13), LEX nr 1504618 
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przypadku dany warunek spełnia ustanowione w tej dyrektywie wymogi dobrej wiary, 

równowagi i przejrzystości173. 

Jednym z pierwszym aktów prawnych stanowiących o bezpieczeństwie konsumentów 

była rezolucja nr 76/47 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 16 listopada 1976 roku                       

o klauzulach abuzywnych w umowach konsumenckich i metodach ich kontroli174. Jako 

pierwsza, zwracała uwagę na problematykę wprowadzenia do zawieranych umów                                      

z konsumentami, postanowień niedozwolonych. Zakładała nie tylko kontrolę post factum, ale 

także analizę sytuacji, w której doszło do podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia określonej 

umowy175. 

Przedmiotowe teorie oraz pierwsze europejskie regulacje stały się fundamentem do 

wydania pierwszego aktu normatywnego tak stanowczo regulującego kwestię ochrony 

konsumentów przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi. Dyrektywa nieucz. war. 

um., bo to o niej mowa, stała się również wzorem do naśladowania dla krajowych porządków 

prawa państw członkowskich UE, w tym również Polski176. 

 

 

 

 

 

 
173Por. wyrok TSUE z dnia 30.04.14 r. w sprawie Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai przeciwko OTP 

Jelzálogbank Zrt, (sygn. akt C-26/13); LEX nr 1455098  

174Rezolucja 76/47 Komitetu Rady Ministrów dążyła do kontroli procesu motywacyjnego konsumenta w trakcie 

zawierania umowy konsumenckiej. Proces ten miał za cel przyjrzenie się bodźcom wpływającym na podejmowane 

przez nieprofesjonalistów decyzje, a także zwrócenie uwagi na kwestię manipulacji treścią umowy w tak, aby 

wykorzystać słabszą pozycję konsumenta. Rezolucja zmierzała również do przyjrzenia się momentowi, w którym 

konsument ma rzeczywistą możliwość zapoznania się z treścią podpisywanej umowy i zrozumienia istoty 

przedmiotu objętego umową (por. Cz. Żuławska, Rezolucja nr (76)47 w sprawie klauzul niedozwolonych                            

w umowach sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz odpowiednich metod kontroli oraz Rekomendacja nr 

(81)2 w sprawie ochrony prawnej interesów wspólnych konsumentów przez organizacje konsumenckie a prawo 

polskie [w:] Standardy prawne Rady Europy. Prawo cywilne, red. M. Safjan, t. II, Ministerstwo Sprawiedliwości, 

Warszawa 1995, s. 225-227). 

175System ochrony miał być uruchamiany nie tylko z inicjatywy samych konsumentów, ale także organizacji 

społecznych oraz państwowych. Regulacja ta zmierzała do uregulowania systemu, w którym postanowienia 

niedozwolone będą publikowane oraz że pojawią się normy uniemożliwiające stosowanie klauzul abuzywnych 

(por. Cz. Żuławska, Rezolucja nr… [w:] Standardy…, s. 225-227).  

176M. Skory, Klauzule..., s. 52. 
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2. Europejska strategia ochrony konsumentów 

 

Początkowo, prawo ochrony konsumentów postrzegane było jako drugorzędny cel 

pierwotnie wprowadzonej ochrony konkurencji. Stan taki nie trwał jednak zbyt długo, gdyż 

szybko okazało się, że interesy nieprofesjonalistów wymagają indywidualnej ochrony177, 

oderwanej od ogólnej ochrony konkurencji178. 

Pierwotnie zakładano, że rozwój społeczno-gospodarczy UE powinien skupić się na 

zapewnieniu płynności usług, na możliwości zakładania filii a także, na zapewnieniu 

konkurencyjności oraz zmniejszeniu dyskryminacji w działalności gospodarczej179. Wraz z tym 

podejściem uznano, że ochrona konsumenta wykreuje się samoistnie. Nie oznaczało to jednak, 

że ich prawa i interesy zostały całkowicie zignorowane180. 

Dopiero rok 1992 przyniósł zmianę kierunku w polityce ochronnej. Kluczowym okazał 

się układ z Maastricht, po którego wprowadzeniu idea ochrony została nobilitowana do roli 

samodzielnego, strategicznego celu całej Unii181. W prawodawstwie unijnym pojawił się szereg 

 
177Konsumenci początkowo traktowani byli jako grupa społeczna, niewymagająca szczególnej ochrony. Wszystko 

to było efektem tego, iż rozwój Unii Europejskiej przypadł na okres, gdzie gospodarki państw członkowskich 

znalazły się u progu ewolucji (por. F. Wejman, F. Zoll, Prawo ochrony konsumenta w okresie zmian. Uwagi                      

w związku z niemiecko – polskim seminarium studenckim, Kraków 7-11 maja 1997 r., Kraków 1998 s. 7 i n.;                     

W. Szpringer, Ochrona konsumenta a ochrona konkurencji (wprowadzenie), PPG nr 1-2/1999, s. 36 i n.; E. 

Łętowska, Prawo…, s. 14-15; A. Kowalczyk-Zagaj, Przegląd najważniejszych propozycji legislacyjnych Komisji 

Europejskiej w "Nowym ładzie dla konsumentów", IKAR 2018, nr 6(7), s. 119-131).   

178Powyższe jasno wskazuje, że konsumenci z początku nie wymagali tak natężonej ochrony jak ma to miejsce 

aktualnie. Inaczej również kształtowały się praktyki rynkowe stosowane przez przedsiębiorców (por. F. Wejman, 

F. Zoll, Prawo…, s. 7 i n.; W. Szpringer, Ochrona konsumenta a ochrona konkurencji (wprowadzenie), PPG nr 1-

2/1999, s. 36 i n.; E. Łętowska, Prawo…, s. 14-15; A. Kowalczyk-Zagaj, Przegląd najważniejszych propozycji 

legislacyjnych Komisji Europejskiej w "Nowym ładzie dla konsumentów", IKAR 2018, nr 6(7), s. 119-131).  

179Potrzebę ochrony konsumentów poważnie potraktowała Komisja Europejska, która w 1975 roku opracowała 

pierwszy, pięcioletni program ochrony i informacji konsumentów. Kolejne dwa programy przewidziane były na 

tożsamy okres ochronny. Dopiero programy, które weszły w życie od 1990 roku stawiły wytyczne ochrony 

nieprofesjonalistów na krótsze, trzyletnie okresy (por. J. Jabłońska – Bońca, E. Wieczorek, Ochrona konsumenta 

w ustawodawstwie polskim i prawie Unii Europejskiej, [w:] C. Mik, Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, 

warunki, szanse i zagrożenia, Toruń 1997, s. 187 i n.; E. Wieczorek, Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi 

klauzulami umownymi, GSP, tom II, 1998, s. 26-18; E. Łętowska, Prawo…, 15-17; A. Kowalczyk-Zagaj, 

Przegląd..., s. 119-131). 

180Por. J. Jabłońska – Bońca, E. Wieczorek, Ochrona… [w:] C. Mik, Polska…, s. 187 i n.; E. Wieczorek, 

Ochrona…, s. 26-18; E. Łętowska, Prawo…, 15-17; A. Kowalczyk-Zagaj, Przegląd..., s. 119-131.  

181 Por. E. Łętowską, Prawo…, s. 18-20. 
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dyrektyw regulujących prawa i interesy konsumenta w różnorodnych sektorach. Nie tylko                     

w gospodarce, ale także zdrowiu, życiu, bezpieczeństwie czy edukacji. Co więcej, 

uregulowania układu z Maastricht przewidywały nie tylko możliwość wprowadzenia 

nowatorskich norm na poziomie unijnym, ale także zaangażowanie w ten proces legislatorów 

krajowych182. 

Podejście Europy do problematyki konsumenckiej zaszeregowało ją jako zagadnienie 

drugoplanowe 183. Diametralne zmiany nastąpiły po roku 1992 roku, kiedy ochrona praw                         

i interesów konsumenckich stała się prawem podstawowym o wyższym stopniu 

autonomiczności184. Fundamentem „nowej”, zmodyfikowanej instytucji ochrony stały się 

przejrzystość informacji i działania zmierzające do poszerzenia wiedzy oraz orientacji 

konsumentów, poruszających się w realiach obrotu społeczno-gospodarczego. Przejrzystość 

informacji zakładała, że ten, kto jest należycie poinformowany i rozumie informacje, które do 

niego docierają, ma prawo w pełni korzystać z ofert rynku185. Unia Europejska, przez 

wprowadzenie tego standardu, dążyła do poprawienia warunków procesu decyzyjnego 

konsumentów. Konsumenci niedoinformowani w zakresie przysługujących im praw, a także 

 
182Por. E. Łętowską, Prawo…, s. 18-20.  

183Założenia strategii ochronnej zaczęły się „usamodzielniać”. Nie stanowiły już tylko kwestii wypadkowej 

regulacji konkurencji rynku, ale rozwinęły się jako założenia elementarne, bez których niemożliwe stało się 

funkcjonowanie konsumentów (por. M. Nesterowicz, Dyrektywy jako środek prawny ochrony konsumenta w Unii 

Europejskiej, PiP, nr 3/1994, s. 18, M. Jagielska, Ewolucja europejskiego prawa konsumenckiego [w:] Valeat 

Aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, red. M. Pazdan, 

Katowice 2000, s. 201-215; E. Łętowska, Prawo…, s. 21-22; A. Kowalczyk-Zagaj, Przegląd..., s. 119-131). 

184Nowy etap rozwoju prawa konsumenckiego UE wyznaczył m.in. Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat               

o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty (podpisany 

2 października 1997 roku). Wprowadził on klauzulę nakazującą uwzględnienie interesów konsumentów czy 

przepis zezwalający na obserwację państw członkowskich pod kątem postrzegania ochrony konsumentów (por. 

M. Nesterowicz, Dyrektywy jako środek prawny ochrony konsumenta w Unii Europejskiej, PiP, nr 3/1994, s. 18, 

M. Jagielska, Ewolucja… [w:] M. Pazdan Valeat…, s. 201-215; E. Łętowska, Prawo…, s. 21-22; A. Kowalczyk-

Zagaj, Przegląd..., s. 119-131). 

185Pomiędzy niewłaściwym poinformowaniem konsumenta a działaniem mającym na celu uzupełnienie jego 

braków i orientacji, zachodzi związek przyczynowo – skutkowy. Nietrudno jest zauważyć, iż brak szczegółowej 

informacji po stronie konsumenta, to także umniejszenie jego wiedzy oraz orientacji na rynku (por.                                       

M. Nesterowicz, Dyrektywy…, s. 18, M. Jagielska, Ewolucja…[w:] M. Pazdan Valeat…, s. 201-215; E. Łętowska, 

Prawo…, s. 22-23; A. Kowalczyk-Zagaj, Przegląd..., s. 119-131). 
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uregulowań, którymi obwarowane są zawierane przez nich umowy, mogą działać na własną 

szkodę 186. 

Instrumentami, które miały doprowadzić do realizacji ukształtowanych przez Unię 

standardów w ochronie praw konsumentów, były, co do zasady, dyrektywy i rozporządzenia187. 

To dzięki nim, nastąpiło polepszenie sytuacji nie tylko nieprofesjonalistów funkcjonujących na 

arenie międzynarodowej, ale także tych, korzystających ze swych uprawnień w granicach 

określonych państw członkowskich188. 

Unia Europejska etapowo przechodziła przez proces zmierzający do zapewnienia 

należytej ochrony konsumentów. Początkowo ochrona traktowana jako wypadkowa procesu 

rozwoju konkurencyjności rynku, szybko zyskała miano ochrony wymagającej indywidualnych 

uregulowań189. Rozwój stosunków społeczno-gospodarczych oraz ewolucja rynków państw 

członkowskich, wymusiły na unijnym ustawodawcy przeforsowanie polityki ochronnej. 

Efektem tego, były zmiany w europejskich standardach ochrony, a co za tym idzie wzrost ilości 

aktów prawnych normujących tę kwestię190. 

W wyroku z 27 lutego 2014 r. (C-470/12) stwierdzono, że: „Zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem ustanowiony przez dyrektywę 93/13, system ochrony opiera się na założeniu, że 

konsument jest stroną słabszą niż przedsiębiorca zarówno pod względem możliwości 

 
186Por. M. Nesterowicz, Dyrektywy…, s. 18, M. Jagielska, Ewolucja…[w:] M. Pazdan Valeat…, s. 201-215;                    

E. Łętowska, Prawo…, s. 22-23; A. Kowalczyk-Zagaj, Przegląd..., s. 119-131.  

187Por. E. Łętowska, Prawo…, s. 24; A. Kowalczyk-Zagaj, Przegląd..., s. 119-131. 

188Zdarzały się bowiem sytuacje, w których TSUE zarzucał ustawodawcy wewnętrzną niezgodność. Przykład: 

wyrok TSUE z dnia 10.05.2001, sprawa C-144/99 Commission vs Pays Bas, w którym zarzucono Holandii brak 

implementacji Dyrektywy nieucz. war. um. Proces wprowadzenia uregulowań dyrektyw jest obwarowany czasem, 

w którym nastąpić ma ich wdrożenie oraz sankcjami za ich zaniechanie (por. wyrok TSUE z dnia 10.05.01 roku 

w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Holandii (sygn. akt C-144/99); LEX nr 83255; 

E. Łętowska, Prawo…, s. 24; A. Kowalczyk-Zagaj, Przegląd..., s. 119-131).  

189Por. N. Półtorak, Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa Wspólnot 

Europejskich, [w:] C. Mik (red.), Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach 

prawnych, Toruń 1998, s. 151-166; J. Tokarzewska, Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich 

Unii Europejskiej wobec podmiotów prywatnych, PiP nr 12/1998, s. 64-75; K. Głębocki, Bezpośrednia skuteczność 

dyrektyw wspólnotowych w krajowym porządku prawnym, SE nr 3/1999, s. 67 i n.; E. Traple, J. Preussner-

Zamorska, Interes konsumenta oraz instrumenty jego ochrony w dziedzinie reklamy, KPP nr 1/1996, s. 5 i n.;                  

E. Łętowska, Prawo…, s. 25 i n.; A. Kowalczyk-Zagaj, Przegląd..., s. 119-131.  

190Por. N. Półtorak, Odpowiedzialność... [w:] C. Mik (red.), Implementacja..., s. 151-166; J. Tokarzewska, 

Odpowiedzialność..., s. 64-75; K. Głębocki, Bezpośrednia..., s. 67 i n.; E. Traple, J. Preussner-Zamorska, Interes..., 

s. 5 i n.; E. Łętowska, Prawo…, s. 25 i n.; A. Kowalczyk-Zagaj, Przegląd..., s. 119-131. 
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negocjacyjnych, jak i ze względu na stopień poinformowania, i związku z tym godzi on się na 

warunki umowy zredagowane wcześniej przez przedsiębiorcę, nie mając wpływu na ich treść”. 

Powyższe stwierdzenie oddaje cel, który przyświecał twórcom dyrektywy. Natomiast                           

w wyroku z 19 grudnia 2019 r. (C-453/18) dodano powołanie na art. 38 Karty Praw 

Podstawowych UE191 statuujący zasadę wysokiego standardu ochrony konsumentów. Stanowi 

ona pewnego rodzaju soczewkę skupiającą poszczególne starania ze strony przedstawicieli 

doktryny i ze strony sądów do implementacji postanowień wskazanej dyrektywy. W orzeczeniu 

z 4 czerwca 2009 r. (C-243/08) wskazano, iż główną trudnością w stosowaniu dyrektywy 93/13 

jest, zdaniem TSUE to, że abuzywność takiej klauzuli w rozumieniu art. 3 tego aktu nie jest 

rozpatrywana w sposób odizolowany, natomiast czyni się to w kontekście konkretnych 

uregulowań prawa krajowego. W konsekwencji nie wystarcza dokonywanie zabiegów 

interpretacyjnych krajowych fragmentów części ogólnej prawa zobowiązań. Należy także, 

realizować zasadę rzeczywistego wprowadzenia w życie (effet utile) czteroprzymiotnikowego 

(nieabstrakcyjnego i potencjalnego, ale konkretnego i efektywnego) wymagania co do 

skuteczności prawa UE także na płaszczyźnie uregulowań z zakresu postępowania 

cywilnego192. 

 

2.1. Znaczenie dyrektyw unijnych w polityce ochronnej konsumentów 

 

Z perspektywy konsumenta oraz ochrony jego praw, najkorzystniejszym aktem dla 

uprawnionego, co do zasady, wydają się być dyrektywy i rozporządzenia unijne193. Mogą one 

regulować określone stany faktyczne wobec ich dynamicznych przemian. Dyrektywy nie są 

obwarowane takim rygorem, jak rozporządzenia, a pomimo to ich postanowienia są 

implementowane do krajowych porządków prawnych, pomimo że legislatorzy państw 

 
191Por. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 r. (Dz.U.UE.C.2007.303.1). 

192Por. wyrok TSUE z dnia 04.06.09 r. w sprawie Pannon GSM Zrt. przeciwko Erzsébet Sustikné Győrfi (C-

243/08), LEX nr 498799; wyrok TSUE z dnia 27.02.14 r. w sprawie Pohotovosť s. r. o. przeciwko Miroslav Vašuta, 

przy udziale Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS (sygn. akt C-470/12), LEX nr 1427627; wyrok 

TSUE z dnia 19.12.19 r. w sprawie Bondora AS przeciwko Carlos V.C. (sygn. akt C-453/18), LEX nr 2753784. 

193W porządku prawnym Unii Europejskiej występują: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie 

(por. R. Szostak, Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych na tle konsumenckiego 

prawa europejskiego, Warszawa 1994, s. 13; A. Streżyńska, Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej i Polsce, 

Warszawa 2000, s. 10; J. Maliszewska – Nienartowicz, Ewolucja ochrony konsumenta w europejskim prawie 

wspólnotowym, Toruń 2004, s. 242-243; A. Kowalczyk-Zagaj, Przegląd..., s. 119-131). 
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członkowskich mają swobodę w zakresie wyboru formy oraz metody wprowadzenia ich do 

wewnętrznych uregulowań194. Z uwagi na moc rozporządzeń unijnych nie mogły one 

regulować sfery prawa, w której brak jest konsensusu wśród państw członkowskich. Zbyt 

sztywne uregulowania nie tylko nie polepszyłyby bytu konsumentów, ale także mogłyby 

doprowadzić do jego pogorszenia195. 

Dyrektywy, z uwagi na swój kompromisowy charakter, regulują szereg obszarów, na 

których działa konsument, a które wobec swych stałym przemian, wymagają „plastycznych” 

regulacji pozwalających im dopasować się do konkretnych sytuacji196. 

Założenia dyrektyw skupiają uwagę na zmieniających się uwarunkowaniach 

rynkowych, a co za tym idzie, na zmianach w praktykach stosownych przez przedsiębiorców. 

Dyrektywy są środkiem harmonizującym, doprowadzającym do polepszenia sytuacji rynkowej 

konsumentów poprzez zrównoważenie praw i obowiązków stron stosunków 

zobowiązaniowych197.  

Ważne jest, że preferencyjne traktowanie ochrony konsumentów doprowadziło do 

sytuacji, iż dyrektywy stanowiące o tej materii, korzystają z podobnych technik legislacyjnych. 

Dzięki takiemu, legislator unijny stabilniej ochroni ich prawa198. 

 
194Por. I. Hykawy, Dyrektywa jako specyficzny środek harmonizacji prawa w Europejskiej Wspólnocie 

Gospodarczej, PUG 1993, nr 8-9, s. 6-7; T. Kot, Harmonizacja prawa w Unii Europejskiej, KPP 1995, z. 4, s. 555; 

M. Nesterowicz, Dyrektywy..., s. 20; M. Jagielska, Ewolucja..., s. 139 i n.; J. Maliszewska – Nienartowicz, 

Ewolucja…, s. 242-243; A. Kowalczyk-Zagaj, Przegląd..., s. 119-131. 

195Por. I. Hykawy, Dyrektywa…, s. 6-7; T. Kot, Harmonizacja prawa w Unii Europejskiej, KPP 1995, z. 4, s. 555; 

M. Nesterowicz, Dyrektywy..., s. 20; M. Jagielska, Ewolucja..., s. 139 i n.; J. Maliszewska – Nienartowicz, 

Ewolucja…, s. 242-243; A. Kowalczyk-Zagaj, Przegląd..., s. 119-131. 

196Wśród dyrektyw chroniących konsumentów wymienia się: dyrektywę o reklamie wprowadzającej w błąd                        

i reklamie porównawczej (z dnia 12 grudnia 2006 r., nr 2006/114/WE), dyrektywę o odpowiedzialności za produkt 

wadliwy (z dnia 25 lipca 1985 r.), czy dyrektywę o kredytach konsumenckich (z dnia 23 kwietnia 2008 r., nr 

2008/48/WE), dyrektywa w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 

1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 

97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia 25 października 2011 r., nr 2011/83/UE).  

197Por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości (wielka izba) z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie VB Penzugyi Lizing 

Zrt. przeciwko Ferencowi Schneiderowi o sygn. C-137/08, LEX nr 612123. 

198Pomimo jednolitości, co do stosowanych technik legislacyjnych, dyrektywy charakteryzują się odmiennością 

sankcji wymierzanych za naruszenia praw konsumentów. Dostrzegalne są dążenia w ramach polityki ochronnej, 

do pozostawienia w mocy umowy zawartej z przedsiębiorcą, przy jednoczesnej eliminacji jej postanowień czy 

postanowień wzorca umownego. Z drugiej strony, konsumenci zostali wyposażeni w możliwość odstąpienia od 

umowy w przewidzianym przepisami terminie bez podawania przyczyn swojej decyzji (por. E. Łętowska, 
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Istotnym, z punktu widzenia ochrony interesów konsumentów, jest to, że dyrektywy 

zapewniają w unijnym oraz krajowych porządkach prawnych państw członkowskich, 

minimalną harmonizację oraz „średni standard” ochrony199. Tym samym, unijny legislator 

pozostawił pewien „luz decyzyjny”, dzięki któremu, konkretne dyrektywy będą mogły być 

dostosowane do uregulowań krajowych200. 

 

3. Konstytucyjna ochrona konsumentów w Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Ustawodawcy państw członkowskich UE zawsze zobowiązani byli do zapewnienia 

konsumentom ochrony ich praw i interesów201. W Polsce aktualne pozostaje stanowisko, iż 

władza sądownicza i wszelkie organizacje konsumenckie, nie zapewniają słabszym stronom 

odpowiedniej ochrony202 .  

Ochronę praw i interesów konsumentów zapewnia najwyższy rangą akt normatywny - 

Konstytucja. W normie przepisu art. 76, Konstytucja zakłada, że władze publiczne chronią 

 
Prawo…, s. 200-201; E. Łętowska, Prawo…, s. 45, 204-205, 245; M. Jagielska, Ewolucja…, s. 207; J. Maliszewska 

– Nienartowicz, Ewolucja…, s. 245-247; opinia Rzecznika Generalnego Vericy Trstenjak przedstawiona w dniu 6 

lipca 2010 roku w sprawie o sygn. C-137/08 VB Penzugyi Lizing Zrt. przeciwko Ferencowi Schneiderowi; A. 

Kowalczyk-Zagaj, Przegląd..., s. 119-131). 

199Por. B. Lewaszkiewicz – Petrykowska, Pojęcie…, [w:] G. Rokicka, Model…, s. 28; E. Łętowska, Prawo…,                 

s. 47-48; J. Maliszewska – Nienartowicz, Ewolucja…, s. 250-251; A. Kowalczyk-Zagaj, Przegląd..., s. 119-131. 

200Por. B. Lewaszkiewicz – Petrykowska, Pojęcie…, [w:] G. Rokicka, Model…, s. 28; E. Łętowska, Prawo…,                 

s. 47-48; J. Maliszewska – Nienartowicz, Ewolucja…, s. 250-251; A. Kowalczyk-Zagaj, Przegląd..., s. 119-131.  

201Początkowo polski prawodawca zmagał się z problemami powiązanymi z polityką ustrojową państwa oraz 

jednostkami uspołecznionymi (por. W. Wasiak, Determinanty i podstawy prawne ochrony interesów konsumenta 

w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1985, nr 298; J. Jakubowska-Branicka, 

Socjalistyczny konsument i socjalistyczne prawo. Poczucie uprawnień i obowiązków w sytuacji braku dóbr 

konsumpcyjnych – ekonomia dnia codziennego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1994/1995, t. 22/23, nr 1, s. 365-

373; E. Łętowska, Prawo…, s. 2-5). 

202Wolnorynkowa gospodarka rozwinęła się w tak szybkim tempie, że to tworząca ją konkurencja, co do zasady 

sama rozwiązała wszystkie problemy z tym związane. Okoliczności były jednakże całkowicie odmienne, 

albowiem konkurencja nie była w stanie zapanować nad pojawieniem się na rynku, agresywnych ofert, pułapek, 

nowych technik handlu mających na celu zaskoczenie konsumenta (por. W. Wasiak, Determinanty i podstawy 

prawne ochrony interesów konsumenta w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1985, nr 

298; J. Jakubowska-Branicka, Socjalistyczny konsument i socjalistyczne prawo. Poczucie uprawnień i obowiązków 

w sytuacji braku dóbr konsumpcyjnych – ekonomia dnia codziennego, Roczniki Nauk Społecznych 1994/1995,               

t. 22/23, nr 1, s. 365-373; E. Łętowska, Prawo…, s. 2-5). 
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konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, 

prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Z kolei zakres 

tej ochrony precyzują uregulowania ustawowe, normujące sektory, w których może działać                    

i działa świadczeniobiorca203. Powołany przepis może stanowić podstawę ochrony w sporze                

z przedsiębiorcami. Na jego podstawie można opierać argumenty, zmierzające do wykazania 

standardów rzetelnego postępowania wobec nieprofesjonalisty. Czysta regulacja art. 76 

Konstytucji nie zagwarantuje jednak mechanizmów, które wykreują oczekiwany efekt204. 

Pomimo tego, stwierdzić należy, że uregulowanie w Konstytucji przepisu zapewniającego 

ochronę udowadnia, jak ważna, z punktu widzenia prawa, jest ochrona konsumentów oraz 

pozycji, jaką zajmują w obrocie społeczno-gospodarczym205. 

Tego typu podejście jest charakterystyczne dla doby konstytucjonalizmu. Treści aktów 

normatywnych – ustaw, muszą odpowiadać uregulowaniom konstytucyjnym, które są zbieżne 

z unormowaniami międzynarodowymi, jakimi Polska jest związana. Powiązania pomiędzy 

systemami prawnymi – krajowymi oraz unijnymi, współcześnie dają konsumentom większą 

pewność, co do ochrony ich praw i interesów206. 

Regulacja przepisu art. 76 Konstytucji, nie tylko zakłada możliwość ustawodawczą                   

w odniesieniu do zagadnienia ochrony konsumentów, ale także wskazuje, jakie techniki 

 
203L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1999, s. 117; J. Trzciński, Naruszenie 

konstytucyjnych wolności lub prawo jako podstawa skargi konstytucyjnej, Studia i Materiały, t. IX, 1999, s. 43-

46. 

204Wbrew twierdzeniom negującym wartość uregulowań konstytucyjnych, uznać należy, że przepis art. 76 

Konstytucji, wyznacza pewne strategie ochrony konsumenta. Rozwiązaniem realizującym z kolei założenia 

strategii art. 76 są wydawane na jego podstawie oraz w oparciu o tę regulację ustawy (por. E. Łętowska, Bariery 

naszego myślenia o prawie w perspektywie integracji z Europą, PiP nr 5-6/1996, s. 51; M. Nawrocka, 

Konstytucyjne prawo obywatela do ochrony jego praw jako konsumenta – instrumenty publiczno prawne, [w:]                

C. Mik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Toruń 1999, s. 389 i n.;  

E. Łętowska, Konstytucyjne…, [w:] C. Mik, Konstytucja… s. 374; M. Jagielska, M. Jagielski, Możliwości… [w:] 

C. Mik, Konstytucja… s. 411 i n.; E. Łętowska, Prawo…, s. 63-64; M. Gutowski, P. Kardas, Wykładnia…, s. 635 

i n.). 

205Por. E. Łętowska, Bariery…, s. 51; M. Nawrocka, Konstytucyjne… [w:] C. Mik, Konstytucja…, s. 389 i n.;                    

E. Łętowska, Konstytucyjne…, [w:] C. Mik, Konstytucja…, s. 374; M. Jagielska, M. Jagielski, Możliwości… [w:] 

C. Mik, Konstytucja… s. 411 i n.; E. Łętowska, Prawo…, s. 63-64; M. Gutowski, P. Kardas, Wykładnia…, s. 635 

i n. 

206Zobowiązanie takie, łączące Polskę z Unią Europejską, stworzone zostało w oparciu o Układ o stowarzyszeniu 

pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi z 1991 roku, przewidujący zbliżenie się przepisów polskich do 

przepisów unijnych (por. E. Łętowska, Prawo…, s. 71). 
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legislacyjne są pożądane207. Rozwiązanie to gwarantuje pieczę nad konsumentami sensu largo 

i zapewnia standardy legislacyjne, do których odnieść ma się krajowy legislator208. 

 

4. Zakres ochrony konsumentów 

 

Spory konsumenckie powstają pomiędzy nieprofesjonalistami a przedsiębiorcami, a ich 

tłem jest rynek praw o charakterze konsumpcyjnym. Każdy jest konsumentem i podejmując się 

jakichkolwiek czynności prawnych, właśnie w ten sposób realizuje konsumencką formę 

aktywności209. 

Ustalenie zakresu podmiotowego ochrony wydaje się o tyle nieskomplikowane, iż 

prima facie, instytucja ta reguluje stosunki zobowiązaniowe o różnym zakresie, pomiędzy 

przedsiębiorcami i konsumentami210. Wskazać trzeba, że przy regulacji instytucji ochrony, 

 
207Ustawodawstwo unijne ma charakter ustawodawstwa dynamicznego, ewoluującego wraz z aktywnym 

rozwojem obrotu konsumenckiego oraz przemianami społecznymi (por. N. Półtorak, Odpowiedzialność…, s. 151-

166; J. Tokarzewska, Odpowiedzialność…, s. 64-75; K. Głębicki, Bezpośrednia skuteczność dyrektyw 

wspólnotowych w krajowym porządku prawnym, SE nr 3/1999, s. 67 i n.; E. Łętowska, Prawo…, s. 70-72; M. 

Gutowski, P. Kardas, Wykładnia…, s. 635 i n.). 

208Uregulowanie dające podstawy do ochrony a zawarte w Konstytucji, już powoduje, że Polska, zobowiązana jest 

do przenoszenia tendencji, strategii i poglądów unijnych na krajowy porządek prawny. Dzięki temu, interesy                       

i prawa konsumentów wydają się być wartościami szczególnie chronionymi. Nie można zapomnieć także                            

o łączących Polskę z UE umowami, które wyznaczają kierunki polskiego ustawodawstwa w konkretnej materii 

(por. N. Półtorak, Odpowiedzialność…, s. 151-166; J. Tokarzewska, Odpowiedzialność…, s. 64-75; K. Głębicki, 

Bezpośrednia skuteczność dyrektyw wspólnotowych w krajowym porządku prawnym, SE nr 3/1999, s. 67 i n.;                     

E. Łętowska, Prawo…, s. 70-72; M. Gutowski, P. Kardas, Wykładnia…, s. 635 i n.). 

209K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu 

cywilnym, Warszawa 2011, s. 120.  

210Również w tym miejscu powstają wątpliwości, które z elementów przedmiotowo istotnych należy brać pod 

uwagę przy próbie ustalenia podmiotu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegał będzie ochronie 

(por. F. Zoll, Niedozwolone klauzule w umowach konsumenckich, KPP 93, nr 2, s. 193; M. Pyziak – Szafnicka, 

Kilka uwag na temat ochrony przed narzucaniem nieuczciwych warunków umowy, PPH 1994, nr 93, s. 4-5;                        

E. Wojnicka, Niedozwolone klauzule umowne, [w:] G. Rokicka, Model prawnej ochrony konsumenta, Warszawa 

1996, s. 82-83; Ł. Węgrzynowski, Niedozwolone…, s. 1 i n.; Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, 

Warszawa 1997, s. 143; P. Podrecki,  F. Zoll, Odpowiedzialność podmiotów świadczących usług [w:] E. Traple, 

M. Du Vall, Ochrona konsumenta. Seria: Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich. Nr 3. 

Część I. Opracowanie analityczne, Warszawa 1998, s. 136-137; W. Popiołek, Ogólne przepisy o zobowiązaniach 

umownych. Związanie wzorcem, konsument [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, 

Warszawa 2018, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225).  
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pojawia się dyskusyjna kwestia, związana z próbą zdefiniowania pojęcia konsumenta211. 

Zatem, w każdym sporze o tle konsumenckim pojawić musi się przedsiębiorca jako 

profesjonalny uczestnik rynku, oferujący określone prawa oraz konsument, słabsza strona 

stosunku zobowiązaniowego212. 

Kwestią wymagającą szczególnej uwagi jest fakt, że uregulowania ochronne mające 

zapewnić konsumentom właściwe zabezpieczenie ich praw i interesów, doprowadziły do 

wywyższenia ich pozycji w stosunku do przedsiębiorcy213. Nadmierna koncentracja 

ustawodawcy krajowego na prawach i interesach nieprofesjonalistów, doprowadziłaby do 

sytuacji, że przedsiębiorcy kosztem świadczeniobiorców pozostaliby pozbawieni ochrony ich 

praw. Dość powiedzieć, że to przedsiębiorcy wyznaczają zakres świadczonych przez nich usług 

oraz ustalają warunki, do których dostosować mają się konsumenci214. 

 Przedmiotowość zakresu ochrony odnosi się przede wszystkim do zagadnienia klauzul 

abuzywnych czy coraz częściej stosowanych przez przedsiębiorców wzorców umownych215. 

 
211Por. F. Zoll, Niedozwolone klauzule w umowach konsumenckich, KPP 93, nr 2, s. 193; M. Pyziak – Szafnicka, 

Kilka uwag na temat ochrony przed narzucaniem nieuczciwych warunków umowy, PPH 1994, nr 93, s. 4-5;                     

E. Wojnicka, Niedozwolone klauzule umowne, [w:] G. Rokicka, Model prawnej ochrony konsumenta, Warszawa 

1996, s. 82-83; Ł. Węgrzynowski, Niedozwolone…, s. 1 i n.; Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 143; P. Podrecki, 

F. Zoll, Odpowiedzialność… [w:] E. Traple, M. Du Vall, Ochrona…, s. 136-137; W. Popiołek, Ogólne… [w:]                

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190 

i n. 

212Najczęstszym przypadkiem, kiedy mowa jest o konsumencie i przedsiębiorcy w aspekcie ochrony praw tego 

pierwszego jest sytuacja, w której konsument nabył już dobra, czy też usługi, jednakże wskutek zawarcia 

zobowiązania z przedsiębiorą, jego prawa i interesy zostały naruszone (por. A. Krajewska, Spory konsumenckie               

i ich rozwiązywanie, Warszawa 2009, s. 151-161; K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy…, s. 119-120).  

213Pamiętać należy, że konsument ma prawo na niewyrażenie zgody, co do ukształtowania stosunku prawnego 

według modelu narzuconego przez przedsiębiorcę. Aktualne narzędzia prawne umożliwiają konsumentom także, 

niestosowanie tego postanowienia umownego, które stanowi  klauzulę abuzywną (por. A. Krajewska, Spory 

konsumenckie i ich rozwiązywanie, Warszawa 2009, s. 151-161; K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy…, s. 119-120).   

214Ł. Węgrzynowski, Niedozwolone…, s. 37; E. Łętowska, Europejskie…, s. 13, 265-268. 

215Jak zauważył TSUE dla określenia, czy doszło do naruszenia praw i interesów konsumenta w danej sprawie,              

w pierwszej kolejności ustalić należy, czy wprowadzane w umowie konsumenckiej zmiany, gwarantują 

jednocześnie obu stronom stosunku zobowiązaniowego jednakowe prawa i obowiązki. Dla lepszego 

zobrazowania: w sytuacji modyfikacji pierwotnej umowy, konsument zobligowany jest posiadać możliwość 

wypowiedzenia umowy, jeżeli w jego ocenie, wprowadzane zmiany są dla niego niekorzystne. Ponadto, na 

przedsiębiorcy ciąży obowiązek precyzyjnego wyjaśnienia podstaw wprowadzanych zmian oraz reguł, według 

których zmiany te będą postępować. Tym samym, ocena zmiany umowy winna opierać się na tzw. przejrzystości 

dokonywanych zmian. Przejrzystość ta odnosi się bezpośrednio do osoby konsumenta, który w sposób swobodny 
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Te dwa zagadnienia są wyjątkowo ważne dla konsumentów, zawierających umowy                                   

z przedsiębiorcami216. Problematyka ta jest szczególnie dostrzegalna przy zawieraniu umów 

kredytu konsumenckiego217. Kluczowe znaczenie dla problematyki ochronnej ma pojęcie 

spraw o ochronę konsumentów, wyznaczające płaszczyznę, na której uprawnieni są oni do 

dochodzenia swych praw i ochrony interesów218. W ujęciu przedmiotowym, ochronę 

 
może zapoznać się z dokonywanymi zmianami oraz ocenić ich skutki (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości 

(pierwsza izba) z dnia 26.04.12 r., sygn. C-472/10 w sprawie Nemzeti Fogyasztóvedelmi Hatósag przeciwko 

Invitel Tavkozlesi Zrt., LEX nr 1135426; wyrok Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 30.05.13 r., 

sygn. C-488/11, w sprawie Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito przeciwko Jahani BV, LEX 

nr 1315834; wyrok Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 21.03.13 r., sygn. C-92/11 w sprawie RWE 

Vertrieb AG przeciwko Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V., LEX nr 1292122).  

216Przenosząc, jednakże oba instrumenty na płaszczyznę praktyczną, odnieść je można do rzeczy codziennego 

użytku, z których korzystają konsumenci. Precyzując to stanowisko: większość umów zawieranych przez 

konsumentów związana jest z codzienną ich egzystencją  umowa kredytu konsumenckiego, umowa usług 

turystycznych czy umowa adhezyjna zawierana z przewoźnikami itd. Wszystkie te umowy zawierają bądź mogą 

zawierać postanowienia, które albo można zakwalifikować jako klauzule abuzywne, albo ich problematykę można 

przenieść na istotę wzorców umownych.  Co więcej, wszelkie czynności prawne, z którymi związana jest ochrona 

konsumentów, obejmują dobra, czy usługi o niewygórowanej wartości pieniężnej. Odnosząc to do kredytu 

konsumenckiego, mowa tu o pożyczce 500 zł na realizację codziennych potrzeb (por. K. Gajda-Roszczynialska, 

Sprawy…, s. 120). 

217Zajmując się charakterystyką definicyjną konsumentów, zapomina się o zakresie przedmiotowym ochrony. 

Zagadnienie to jest o tyle kluczowe, że od tego, z jakim naruszeniem mamy do czynienia, uzależniona jest forma 

ochrony (por. Ł. Węgrzynowski, Niedozwolone…, s. 39, 76-77). 

218Pojęcie to ma charakter pojęcia niedookreślonego. Pojawiło się ono wraz z nowelizacją k.p.c., a jego 

odwzorowanie odnaleźć można m.in. w przepisie art. 61 k.p.c. Dla skonkretyzowania jego znaczenia, stosowne 

działania podjęte zostały nie tylko przez przedstawicieli doktryny cywilistycznej, ale także Sąd Najwyższy.                      

W uzasadnieniu uchwały siedmiu sędziów z dnia 29 lutego 2000 roku (sygn. akt III CZP 26/99), Sąd ten stwierdził, 

że: sprawy związane z szerokim zakresem umów, w których osoba nabywająca rzecz lub na rzecz której 

wykonywane są usługi zaspokajające jej własne potrzeby (konsument) dochodzi roszczenia przeciwko 

kontrahentowi zajmującemu się profesjonalnie handlem, produkcją i usługami, przy czym roszczenia konsumenta 

mogą wynikać z różnych tytułów prawnych, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania oraz z tytułu rękojmi za wady i rzeczy i gwarancji. Przedstawiciele doktryny prawa cywilnego do 

zakresu pojęcia spraw o ochronę konsumentów włączyli szereg zróżnicowanych kategorii, związanych                                  

z umowami zawieranymi pomiędzy nimi a przedsiębiorcami. Stanęli oni na stanowisku, że nie jest możliwym 

stworzenie zamkniętego katalogu spraw, które wymagają objęcia ich ochroną konsumentów. Stworzenie 

enumeratywnego wykazu spraw konsumenckich mogłoby negatywnie oddziaływać na ochronę ich interesów (por. 

E. Łętowska, Glosa do uchwały siedmiu sędziów SN z dnia 29 lutego 2000 r., PS 2000, nr 6, s. 94-95; uchwała SN 

z dnia 29.02.00 r., sygn. akt III CZP 26/99; LEX nr 39156; E. Łętowska, Prawo…, s. 608; M. Rejdak, Współczesne 
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konsumentów sprowadza się do działalności polegającej na właściwym zastosowaniu 

przepisów prawa przez powołane do tego organy wymiaru sprawiedliwości oraz wszelkie 

instytucje zajmujące się ich prawami219. Tym samym, istota ochrony konsumentów obejmuje 

swym zakresem ochronę ich interesów. Nie można zatem twierdzić, że ochroną objęte są prawa 

podmiotowe220. 

 

4.1. Cywilnoprawne środki ochrony konsumentów 

 

Poza uregulowaniami aktów nadrzędnych, w polskim porządku prawnym występują 

akty normatywne, zapewniające obszerne unormowania środków ochronnych praw i interesów 

konsumentów221. Szczególne znaczenie odgrywają środki cywilnoprawne, zawarte                           

w uregulowaniach prawa materialnego i postępowania cywilnego222.  

 
przemiany w procesie cywilnym w odniesieniu do ochrony interesów konsumentów (indywidualnych, zbiorowych 

oraz grupowych) [w:] A. Jakubecki, J. A. Strzępka, Ius et remedium. Księga jubileuszowa Profesora Mieczysława 

Sawczuka, Warszawa 2010, s. 458; K. Gajda – Roszczynialska, Sprawy…, s. 120-123; T. Ereciński, Postępowanie 

w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone [w:] Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz. Tom II. Postępowania rozpoznawcze, wyd. IV, Warszawa 2012, [online]. Dostępny w Internecie. 

sip.lex.pl (dostęp: 21.05.2019 r.).        

219Por. S. Włodyka, Pojęcie postępowania cywilnego i jego rodzaje [w:] J. Jodłowski, Wstęp do systemu prawa 

procesowego cywilnego, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1974, s. 283 i n.; J. Jagieła, Tymczasowa 

ochrona prawna   w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2007, s. 89; K. Gajda – Roszczynialska, Sprawy…, s. 

124).  

220K. Gajda – Roszczynialska, Sprawy…, s. 126. 

221Doniosłość regulacji kodeksowych podkreślona została w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, gdzie organ ten 

wskazał, iż istotą uregulowań kodeksowych jest zapewnienie dla określonej materii zupełnej oraz trwałej regulacji, 

a pojawiające się w nich terminy i zwroty winny być traktowane jako wzorcowe. O randze i znaczeniu uregulowań 

konsumenckich skodyfikowanych w kodeksach, świadczyć może to, że na etapie implementacji rozwiązań 

unijnych w tej materii, rozważano, czy dziedzina, jaką jest prawo konsumenckie powinna zostać wcielona do 

Kodeksu cywilnego, czy stanowić odrębną regulację (por. wyrok TK z dnia 18 października 1994 r., K 2/94, LEX 

nr 25215; Z. Radwański, Europejskie prawo konsumenckie a projekt nowego polskiego Kodeksu cywilnego [w:] 

M. Jagielska, Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego, Warszawa 2012, s. 71 i n.). 

222Podstawowym przepisem, chroniącym konsumentów przed nadużyciami ze strony przedsiębiorców jest art. 

3851 k.c. Przepis ten zakłada, że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie 

nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco 

naruszając jego interesy. Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, jeżeli zostały 

sformułowane w sposób jednoznaczny (por. M. Skory, Klauzule…, s. 202-208; M. Jagielska, Środki ochrony 

słabszej strony umowy w umowach zawieranych na odległość (uwagi na tle ustawy z dnia 30 maja 2014 r.                             
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 Jako że regulacje materialnoprawne okazały się niewystarczające dla zapewnienia 

konsumentom należytej ochrony, z założenia, słabszych interesów, polska legislatywa 

wprowadziła do systemu prawa dwa rodzaje cywilnoprocesowej ochrony konsumentów223. 

Mowa tu o ochronie indywidualnej i generalnej praw konsumentów224. 

 Ochrona indywidualna, ma za zadanie zabezpieczenie i ochronę konsumenta                             

w konkretnej sytuacji, w której naruszono jego prawa i interesy225. Charakterystyka zmierza do 

zastosowania mechanizmów ochronnych w określonym, zindywidualizowanym przypadku. Jej 

ramy są węższe niż ramy ochrony generalnej226. Drugą ze wspominanych form ochrony 

konsumentów jest ochrona o zasięgu generalnym. Ta forma zakłada dalekosiężne skutki swego 

oddziaływania, w przeciwieństwie do ochrony indywidualnej227. Założeniem ochrony 

generalnej jest zapewnienie konsumentom ochrony na przyszłość, aby kolejni przedsiębiorcy, 

świadczący usługi, nie wprowadzali do umów postanowień sprzecznych z prawem                                    

i naruszających tym samym interesy konsumentów228.  

 
o prawach konsumentów) [w:] M. Boratyńska, Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa 

ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 2016, s. 581-591).  

223Co do przepisów proceduralnych, niebagatelne znaczenie odgrywają tutaj art. 47936-47945 k.p.c., regulujące 

postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Zestawienie przepisów prawa 

cywilnego materialnego i procesowego, daje gwarancję konsumentom na skuteczną ochronę ich spraw (por.                    

M. Skory, Klauzule…, s. 202-208; M. Jagielska, Środki… [w:] M. Boratyńska, Ochrona…, s. 581-591). 

224Por. M. Skory, Klauzule…, s. 212 i n.; M. Jagielska, Środki... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 581-591. 

225Ten rodzaj ochrony zapewnia konsumentom prawną ochronę ich praw i interesów. Precyzując, ochrona 

indywidualna dąży do eliminacji negatywnych skutków, które powstały po stronie nieprofesjonalisty w związku      

z wstąpieniem przez niego w określony rodzaj stosunku zobowiązaniowego, którego drugą stroną był podmiot 

fachowy, normujący postanowienia umowne w sposób nierzetelny i niezgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa. (por. M. Skory, Klauzule…, s. 212 i n.; M. Jagielska, Środki... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 581-591). 

226Celem tego typu ochrony jest koncentracja uwagi na konkretnym przypadku naruszenia praw konsumenckich 

oraz na osobie, której prawa zostały naruszone (por. M. Skory, Klauzule…, s. 212 i n.; M. Jagielska, Środki... [w:] 

M. Boratyńska, Ochrona..., s. 581-591). 

227Uregulowanie tego typu ochrony podyktowane zostało tym, aby doprowadzić do wyeliminowania wszelkich 

postanowień naruszających prawa konsumentów. Szczególny wydźwięk ochrony indywidualnej, a już ochrony 

generalnej w ogóle, dostrzegalny będzie przy badaniu wzorców umownych czy postanowień niedozwolonych (por. 

A. Kadzik, Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, Radca Prawny, nr 

4/2003, s. 51; M. Skory, Klauzule…, s. 283 i n.; M. Jagielska, Środki... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 581-

591; P. Telenga, Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone [w:]                         

A. Jakubecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I II, Warszawa 2017, s. 789-791).   

228Generalność ochrony konsumentów swój charakter odzwierciedla w upublicznianiu rozstrzygnięć uznających 

postanowienia umowne za abuzywne przez SOKiK. Publikacja postanowień umożliwia nie tylko zapoznanie się 
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   Kontrola generalna, określana mianem kontroli in abstracto, ma za zadanie ochronę 

interesów zbiorowych przed sprzecznymi z przepisami prawa, a przede wszystkim przed 

sprzecznymi z interesami konsumentów, praktykami rynkowymi przedsiębiorców229. Ochrona 

ta zajmuje się określonym postanowieniem umownym, mając na uwadze szeroko zakrojone 

wnioski oraz praktykę przedsiębiorców w danej dziedzinie, a zatem całkowicie odmiennie od 

ochrony indywidualnej230. Środki, jakie występują w polskim prawie cywilnym, stanowią 

kontynuację uregulowań konstytucyjnych, tak by zapewnić konsumentom należytą ochronę ich 

praw i interesów231.  

Niemniej, środki cywilistyczne w nierównej walce konsumenta z przedsiębiorcą mogą 

okazać się niewystarczające. Dlatego też tak istotnym jest z punktu widzenia polityki ochronnej 

konsumentów, zagwarantowanie im również takich narzędzi, które z jednej strony rozszerzą 

katalog możliwości obronnych praw i interesów konsumentów, a z drugiej strony „walkę” tę 

im ułatwią. W tej materii na szczególną uwagą zasługują działania podejmowane tak przez 

Prezesa UOKiK, jak i przez miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, ale                                  

i organizacji pozarządowe, o których nadmieniono we wcześniejszej części przedmiotowej 

dysertacji. W tym miejscu warto jednak poczynić uwagę, iż zagwarantowanie konsumentom 

nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej tak przez organizacji pozarządowe, jak                                      

i samorządowy radcowskie czy adwokackie, jest istotnym z punktu widzenia potrzeb 

 
z ich treścią – co pro futuro – uchroni ich od niekorzystnych warunków umów, ale także stanowi wytyczne, co do 

których zobowiązani są przedsiębiorcy (por. A. Kadzik, Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca 

umowy za niedozwolone, „Radca Prawny”, nr 4/2003, s. 51; M. Skory, Klauzule…, s. 283 i n.;                                                  

M. Jagielska, Środki... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 581-591; P. Telenga, Postępowanie… [w:] A. Jakubecki, 

Kodeks…, s. 789-791).    

229Por. M. Michalska, Wyrokowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone [w:]              

Ł. Błaszczak, Wokół problematyki orzeczeń, Toruń 2007, s. 50; M. Michalska, M. Wojewoda, Kilka uwag                          

o rozszerzonej mocy wiążącej wyroków uznających postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, „Radca 

Prawny”, nr 4-5/2008, s. 27; K. Gajda – Roszczynialska, Sprawy..., s. 312 i n; M. Jagielska, Środki... [w:]                       

M. Boratyńska, Ochrona..., s. 581-591). 

230Por. M. Michalska, Wyrokowanie… [w:] Ł. Błaszczak, Wokół…, s. 50; M. Michalska, M. Wojewoda, Kilka 

uwag o rozszerzonej mocy wiążącej wyroków uznających postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, „Radca 

Prawny”, nr 4-5/2008, s. 27; K. Gajda – Roszczynialska, Sprawy..., s. 312 i n; M. Jagielska, Środki... [w:]                       

M. Boratyńska, Ochrona..., s. 581-591). 

231Co więcej, aktualne uregulowania stanowią także konsekwencję działania unijnego ustawodawcy, który 

dostrzegając problem ochrony praw i interesów konsumentów unormował to zagadnienie, zobowiązując również 

legislatorów krajowych do implementacji wprowadzonych przez niego obostrzeń prawnych (por. K. Gajda – 

Roszczyńska, Sprawy…, s. 312; M. Jagielska, Środki... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 581-591). 
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konsumentów elementem zmierzającym do pełniejszej ochrony ich słusznych praw i interesów. 

Pamiętać bowiem trzeba, iż konsumenci w wielu przypadkach, pomimo iż przypisuje się im 

cechę „rozsądności”, gubią się w zawiłościach prawnych i nie zdają sobie sprawy z jak różnych 

narzędzi mogą oni skorzystać, aby skutecznie dochodzić swych praw. Pomimo tego, ochrona 

praw i interesów konsumentów wymaga poczynienia wielu kroków, aby w efekcie można 

mówić o jej zupełności i kompletności. 

 

5. Realizacja praw i interesów konsumenckich 

 

Najczęstszą formą realizacji praw konsumenckich, związanych z zagadnieniem ich 

ochrony, jest droga procesowa. W polskim systemie prawnym istnieją również inne drogi 

pozwalające konsumentom na urzeczywistnianie praw chroniących ich interesy232. Prócz 

cywilnoprawnej drogi, wyróżnia się także drogę administracyjną oraz karną. Podstawową                       

i najczęściej wykorzystywaną drogą była jednak droga cywilna. Na jej podstawie, konsument 

mógł m.in. dochodzić ustalenia abuzywności określonego postanowienia umownego233. 

Konieczna jest też analiza administracyjnej oraz karnej drogi ochrony praw konsumentów234. 

Do administracyjnych środków ochrony zaliczyć należy postępowania, które 

prowadzone są przed Prezesem UOKiK w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za 

niedozwolone. Postępowanie to kończy się wydaniem przez Prezesa UOKiK decyzji 

administracyjnej, na podstawie, której wzorzec uznany zostaje za niedozwolony. Rzeczona 

decyzja zakazuje stosowania wzorca w przyszłości. Administracyjna forma ochrony 

konsumentów stanowi uzupełnienie ochrony cywilnoprawnej, która nie zawsze stanowi pełną 

gwarancję zapewnienia należytej ochrony. Pamiętać przy tym należy, że inny będzie zakres 

kontroli incydentalnej, a inny kontroli abstrakcyjnej235. 

 
232Wśród organów, których działalność ma służyć ochronie praw konsumentów znajdują się: Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów, prokurator i Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzecznik Ubezpieczonych. 

Ponadto do ich szeregu zaliczają się także wszelkie organizacje pozarządowe oraz organizacje o charakterze 

konsumenckim (por. M. Skory, Klauzule..., s. 199 i n.). 

233Do niedawna w polskim systemie prawa cywilnego możliwe było wszczynanie postępowań, które zmierzały do 

poddania kontroli abstrakcyjnej bądź indywidualnej wzorca umowy, który wykorzystany został w określonym 

stosunku zobowiązaniowym z konsumentem, którego prawa bądź interesy zostały naruszone. Uregulowanie te 

zostały jednak uchylone (por. M. Skory, Klauzule..., s. 199 i n.). 

234Por. M. Skory, Klauzule..., s. 199 i n. 

235Por. E. Łętowska, Prawo…, s. 135; M. Bednarek, Wzorce…, s. 215; M. Rejdak, Powództwo o uznanie 

postanowień wzorca umowy za niedozwolone i zakazanie ich wykorzystania, KPP 2009/1, s. 135-136;                        
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 Obusieczna kontrola cywilno-administracyjna z pewnością zmierza do zabezpieczenia 

i zagwarantowania konsumentom właściwej ochrony ich często naruszanych praw i interesów. 

Świadczyć może o tym choćby katalog postanowień abuzywnych, który z roku na rok 

nieustannie się rozszerza. Kontrola ta nie jest jednak wyczerpująca, mając w polu widzenia 

założenia polityki ochronnej konsumentów tak na szczeblu europejskim, jak i krajowym                            

i wymaga tym samym wielu konkretnych zmian.236 

 Administracyjna ochrona praw konsumentów będzie analizowana w dalszej części 

rozdziału, gdzie poruszone zostaną kwestie związane z wzorcami umów podlegających kontroli 

abstrakcyjnej w kontekście ich ewentualnej abuzywności, skutkami a także mocą decyzji 

Prezesa UOKiK w stosunku do przedsiębiorców237. 

 Wśród środków ochrony konsumentów, wskazać należy również na wszelkie środki 

przymusu stosowane wobec przedsiębiorców (ale i nie tylko)238, którzy nie wykonują w ogóle, 

bądź nie respektują w części prawomocnej decyzji administracyjnej (np. kary pieniężne)239. 

Mowa tu o regulacji art. 106 u.o.k.k, który to przepis w swej dyspozycji daje Prezesowi UOKiK 

możliwość nakładania kar pieniężnych choćby za naruszenie zakazu stosowania we wzorcach 

umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, o których 

mowa w art. 3851 § 1 k.c. (art. 106 ust. 1 pkt 3a) czy naruszenia zakazu stosowania praktyk 

 
D. Miąsik, Publicznoprawna ochrona interesów konsumentów w Polsce – zalety i wady dotychczasowej praktyki 

(na przykładzie decyzji Prezesa UOKiK z 2010 roku) [w:] R. Stefanicki, Potencjalne i rzeczywiste standardy 

ochrony prawnej konsumenta, Wrocław 2011, s. 119-138; A. Dobaczewska, Administracyjnoprawna kontrola 

postanowień wzorców umów konsumenckich, SPE 2016, t. C, s. 11-21;  

236Por. M. Skory, Klauzule abuzywne – zastosowanie Dyrektywy 93/13 w Polsce i wybranych krajach Unii 

Europejskiej (Niemcy, Anglia, Francja, Czechy, Słowacja, Węgry) (ekspertyza), Warszawa 2007, s. 14;                            

E. Skotnicka, Zasada…, s. 11-18; G. Karaszewski, Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych [w:]                                  

J. Ciszewski, Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 635 i n.; A. Dobaczewska, 

Administracyjnoprawna…, s. 11-21. 

237Por. A. Dobaczewska, Administracyjnoprawna…, s. 11-21. 

238Mowa tu także o wszelkiego rodzaju karach, które w postępowaniu można nałożyć na kontrahenta, który 

wykorzystuje „gorsze” położenie konsumenta i doprowadza do jego wyzysku. Na kontrahentów można również 

nakładać karę grzywny, jeśli strona ta podała nieprawdziwe fakty, które miały lec u podstaw decyzji m.in. Prezesa 

UOKiK (por. M. Sieradzka, Prawnokarne aspekty stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, Nowa 

Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXIII, Wrocław 2008, s. 29-39; M. Byczyk, Rozwiązania prawnokarne 

zapewniające ochronę konsumentów przed niewspółmiernymi świadczeniami w ramach umów wzajemnych, 

żądanymi od nich przez przedsiębiorców – aspekt prawnoporównawczy, Warszawa 2016, Instytut Wymiaru 

Sprawiedliwości, s. 1-12). 

239Por. M. Sieradzka, Prawnokarne..., s. 29-39; M. Byczyk, Rozwiązania..., s. 1-12  
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naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 106 ust. 1 pkt 4). Z uwagi jednak na fakt, 

iż uregulowanie art. 106 u.o.k.k. zawiera zwrot „może” w kontekście kompetencji Prezesa 

UOKiK, to wskazać należy, iż nałożenie na danego przedsiębiorcę kary pieniężnej podlega tzw. 

uznaniu administracyjnemu240. Środki te określane są mianem środków pośredniego wpływania 

na zachowania nie tylko przedsiębiorców, ale i konsumentów, którzy z kolei niesłusznie 

podejrzewają profesjonalistów o działania niezgodne z prawem241. Pomimo tego, środkom tym 

nie należy odbierać waloru ich ważności w procesie ochrony konsumentów. Dzięki nim, 

wszyscy „niegodziwi” przedsiębiorcy mogą ponieść dualistyczną odpowiedzialność – jedną 

wobec konsumenta a drugą wobec organu, który wydał przeciwko nim decyzję, do której się 

nie stosują. Takie stanowcze działania Prezesa UOKiK ewidentnie zmierzają i przyczyniają się 

do wyeliminowania z rynku niepożądanych zachowań i praktyk przedsiębiorców. Już na ten 

moment na skutek wielu postępowań z rynku usług, w tym usług finansowych wykluczono 

wiele nieprawidłowości, które naruszały prawa i interesy konsumentów.242 

 W tym miejscu nie można również zapominać o regulacjach karnych, które również 

wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu konsumenckiego. Wśród wskazanych 

regulacji, na szczególną uwagę zasługują przepisy Kodeksu wykroczeń. Regulacja art. 138b 

k.w. penalizuje wszystkie te zachowania przedsiębiorców, które polegają na wprowadzaniu do 

umów czy wzorców umów zawieranych z konsumentami tych postanowień, które na mocy 

orzeczenia sądu uznane zostały za niedozwolone. Z kolei norma przepisu art. 138c k.w. zakłada 

między innymi, iż karze grzywny podlega ten przedsiębiorca, który nie dopełnił swojego 

obowiązku informacyjnego względem konsumenta w sposób rażący, nie przekazał 

konsumentowi dokumentu umowy kredytu konsumenckiego, nie wypełnił swojego obowiązku 

zbadania zdolności kredytowej konsumenta czy przyjął od konsumenta weksel lub czek 

niezawierający klauzuli „nie na zlecenie” w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia 

objętego umową. Odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi również osoba kierująca 

przedsiębiorstwem czy upoważniona do zawierania umów z konsumentami. Powyższe 

uregulowania stanowią jednoznaczną odpowiedź ustawodawcy na potrzeby ochronne 

konsumentów a same narzędzia i środki cywilistyczne i administracyjne nadal są 

niewystarczające. Zmierzając jednak do zagwarantowania konsumentom pełnej ochrony ich 

praw i interesów, krajowego legislatora czeka wiele pracy, by w konsekwencji doprowadzić do 

 
240Por. wyrok SN z dnia 13.06.19 r., sygn. akt I NSK 7/19. 

241Por. M. Sieradzka, Prawnokarne..., s. 29-39; M. Byczyk, Rozwiązania..., s. 1-12 

242Por. M. Sieradzka, Prawnokarne…, s. 29-39. 
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stabilizacji rynku usług konsumenckich i ograniczyć do minimum praktyki i zachowania 

przedsiębiorców wykraczające poza jakiekolwiek normy, tak prawne, jak i moralne.243  

Dlatego też, dążąc do rozszerzania polityki ochronnej konsumentów, mocą przepisów 

ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, do art. 304 k.k., wprowadzono § 2 i § 

3, które to przepisy regulują odpowiedzialność karną tych podmiotów, które żądają zapłaty 

kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej ich maksymalną 

wysokość oraz odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek 

maksymalnych lub odsetek maksymalnych za zwłokę244. 

 Ochrona konsumenta obwarowana jest wieloma środkami z kilku dziedzin prawa – od 

prawa cywilnego przez prawo administracyjne, aż po prawo karne, a pomimo tego, niektórzy 

przedsiębiorcy wciąż kreują postanowienia w swoich umowach czy wzorcach, których nie da 

się podciągnąć pod te, które już uznane zostały za niedozwolone. Sądy i organy administracji, 

mają wciąż sporo pracy, aby uchronić konsumentów przed niezgodnymi z prawem działaniami 

przedsiębiorców245. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
243Por. P. Daniluk, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2019, [online]. Dostępny w internecie.sip.legalis.pl 

(dostęp: 25.11.20 r.). 

244Dz.U. z 2020 r. poz. 875. 

245Por. P. Waglowski, Ochrona praw konsumenta, PARP, Warszawa 2009, s. 4-11. 
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ROZDZIAŁ III 

Znaczenie i założenia wzorców umów 

 

I. Problematyka wzorców umów 

 

1. Zagadnienie wzorców umów 

 

Konsumenci nie zdają sobie sprawy z faktu, że wzorce umów zawierają najważniejsze 

dla nich, z punktu widzenia ochrony ich praw oraz interesów, postanowienia umowne, które                

w późniejszym okresie (podpisania umowy) zaczynają ich wiązać, stanowią o szeregu 

uprawnień, ale też zobowiązań. Wzorce umów towarzyszą podmiotom prawa w każdym 

sektorze dokonywanych przez nich praktyk. Wyjątkowo istotne znaczenie wzorce mają przy 

zawieranych umowach bankowych o kredyt konsumencki, kredytowych czy umowach 

hipotecznych. Ich postanowienia obejmują uregulowania, które wpływają na dalszą sytuację 

strony decydującej się zaciągnąć konkretne zobowiązanie finansowe. Co więcej, wspomnieć 

należy, iż każdy wzorzec z reguły będzie korzystniejszy dla przedsiębiorcy, z którym zawierana 

jest ustalona umowa246.  

Praktyka ta jako niedozwolona, choć często obserwowana prowadzi do zróżnicowania 

pozycji kontraktowej stron. Przedsiębiorcy, wykorzystując słabszą pozycję konsumenta                        

w relacji z profesjonalistą, konstruują wzorce w taki sposób, aby na każdym zobowiązaniu nie 

tylko nie stracić, ale także zyskać kosztem słabszej strony kontraktu247. 

Co więcej, problematyka wzorców umownych związana jest z umowami zawieranymi 

w ramach tzw. masowego obrotu. Wzorce te nie występują we wszystkich typach umów 

zawieranych przez przedsiębiorców czy konsumentów. Mówiąc o obrocie masowym, powinno 

 
246M. Bednarek, Wzorce umów w prawie polskim, Warszawa 2005, s. 7-8; Bednarek, M., Mikłaszewicz, P., Ogólna 

charakterystyka wzorców umownych [w:] K. Osajda, System Prawa Prywatnego, Warszawa 2020, t. V, [online]. 

Dostępny w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 05.07.20 r.). 

247Praktyka ta widoczna jest w umowach bankowych. Z uwagi na znacznie mniejsze obwarowania, praktycznie 

każdy konsument, może pozwolić sobie na zaciągnięcie kredytu, pożyczki na dowolny cel. Co więcej, na rynku 

pojawia się coraz więcej podmiotów, które oferują różne produkty finansowe, a zawarcie z nimi umowy 

najczęściej kończy się niemożnością jej realizacji przez nieprofesjonalistę, który nie zdając sobie sprawy z 

warunków kontraktowych, nie zapoznaje się z wzorcami umów, które obowiązują obie strony stosunku 

zobowiązaniowego.  
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się wskazać na działalność związaną ze świadczeniem usług bankowych, ubezpieczeniowych, 

turystycznych, ale także usług o dostawę mediów – energii, wody czy gazu248. 

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku klauzul niedozwolonych, również odnośnie 

do wzorców umów, znaczny wpływ na ich uregulowanie w prawie polskim miała dyrektywa 

unijna, której kluczowym zadaniem było ujednolicenie regulacji tej instytucji249. 

 

2. Instytucja wzorców umów – pojęcie i znaczenie 

 

W polskim porządku prawnym nie ma legalnej definicji wzorca umowy. Pojęcie to 

pojawia się w wielu aktach prawnych, regulujących problematykę konkretnego typu umów250. 

Podejmując próbę zdefiniowana wzorca umownego, należałoby porównać go do jednostronnej 

czynności prawnej, dokonanej, najczęściej, przez przedsiębiorcę w relacji z konsumentem, 

który tworzy określony wzór umowy, obejmujący większość postanowień o prawach                              

i obowiązkach stron w następstwie zawieranych z nimi umów. Konsument zapoznaje się                        

z postanowieniami wzorca dopiero na etapie zawierania umowy z przedsiębiorcą, nie mając 

realnego wpływu na treść i zawartość wzorca. Ten ma stanowić prima facie umowę                            

o charakterze generalnym, która modyfikowana jest ostatecznie w odniesieniu do konkretnego 

konsumenta251.  

Tak powstałe narzędzie pozwala profesjonalistom z dużym ułatwieniem na tworzenie 

zobowiązań umownych. Konsumenci, ale także przedsiębiorcy – jako, że nie można 

zapominać, iż określony wzorzec wiąże nie tylko osoby fizyczne, ale także prawne – i ich role 

w procesie zaciągania zobowiązania ograniczają się, co do zasady, do zapoznania się                              

 
248M. Bednarek, Wzorce..., s. 8; Bednarek, M., Mikłaszewicz, P., Ogólna… [w:] K. Osajda, System… [online]. 

Dostępny w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 05.07.20 r.). 

249Implementacja Dyrektywy nieucz. war. um. spowodowała modyfikację uregulowań m.in. Kodeksu cywilnego 

czy Kodeksu postępowania cywilnego. Jej unormowania wpłynęły na poprawę sytuacji konsumentów oraz 

spowodowały, iż zmieniło się ujęcie normatywne wzorców umownych (por. M. Bednarek, Wzorce…, str. XXV). 

250Pojęcie „wzorca umów” uregulowane zostało m.in. w art. 384 k.c. W art. 384 § 1 k.c. zawarto postanowienie, 

iż: ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, 

wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy. Kolejnym aktem stanowiącym o wzorcach 

jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe. Dla przykładu, regulacje odnoszące się do pojęcia 

wzoru to przepis art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. a, czy art. 63d ust. 2 pkt 1 u.p.b. (por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 1; 

Bednarek, M., Mikłaszewicz, P., Ogólna… [w:] K. Osajda, System… [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl 

(dostęp: 05.07.20 r.). 

251por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 1. 
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z uregulowaniami wzorca oraz potwierdzenia, iż zapoznali się i rozumieją jego postanowienia. 

Na temat „jednostronności” procesu powstawania wzorców umownych wypowiedział się także 

Trybunał Konstytucyjny252. 

Z punktu widzenia profesjonalisty mówi się o pasywnym podejściu do zatwierdzenia 

wzorców, a tym samym do zawarcia umowy. Stwierdzić należy, że w przypadku wzorców, 

konsumenci nie mają możliwości negocjacji jego warunków z profesjonalistą253. Taka pozycja 

wzorca świadczy o jednoznacznym, indywidualnym kreowaniu konkretnego stosunku 

zobowiązaniowego z perspektywy przedsiębiorcy254. 

Powszechnie spotykanymi określeniami zastępującymi pojęcie „wzorca” są 

regulaminy, ogólne warunkami, instrukcje czy taryfy255. Te ostatnie, zwłaszcza w umowach 

bankowych, obejmują tabele opłat związanych z zaciąganymi świadczeniami256. Różnorodne 

nazewnictwo, nie ma większego znaczenia dla sytuacji ochrony konsumentów, którzy 

uregulowania tych dokumentów zobowiązani są stosować w przypadku zawarcia umowy.                   

W kręgu regulacji prawnych nadal pozostaje najważniejszy z przepisów - art. 384 k.c.257

 
252Trybunał w wyroku z dnia 8 grudnia 2003 roku, wskazał, że [cyt.]: Wzorce umowne są to wszelkie jednostronnie 

przygotowane z góry, przed zawarciem umowy, gotowe klauzule (zbiory klauzul), w postaci warunków umów, ich 

wzorów, regulaminów itp., przeznaczone do masowego zawierania umów o powtarzalnej treści. Pojęciem tym 

określa się klauzulę lub zespół klauzul, sformułowany przez jedną stronę umowy przed jej zawarciem i to w taki 

sposób, że druga strona nie ma wpływu na ich treść. Nie jest więc konieczne, by wzorce umów regulowały wszystkie 

istotne postanowienia stosunku prawnego (…) – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 08.12.03 r., sygn. akt 

K 3/02, LEX nr 82403. 

253Instytucja ta doprowadza do sytuacji, w której stosunek zobowiązaniowy z przedsiębiorcą jest nierówny, gdyż 

profesjonaliści tworząc wzorce w ten sposób, wykorzystują konsumentów (por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 1-2). 

254Dostosowując do siebie postanowienia umowy, przedsiębiorcy naruszają słuszne interesy konsumentów. Można 

stwierdzić, że narzucają im warunki oraz treść stosunku zobowiązaniowego (por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 1-2). 

255Wzorce przybierają też formę umów blankietowych, gdzie puste miejsca uzupełnia się o konkretne 

zobowiązania. Coraz więcej podmiotów na rynku usług finansowych, stosuje tego typu praktykę. Dotyczy to 

jednak podmiotów udzielających kredytów konsumenckich (por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 3-6). 

256W tematyce tej wypowiedział się w szczególności Sąd Najwyższy, który wskazał, że: „W doktrynie pojęciem 

tym określa się klauzulę lub zespół klauzul, sformułowany przez jedną stronę umowy przed jej zawarciem i to w 

taki sposób, że druga strona nie ma wpływu na ich treść. Nie jest więc (…) konieczne, by wzorce umów regulowały 

wszystkie istotne postanowienia stosunku prawnego (…). W tym sensie za wzorce umowne uznaje się w literaturze 

przedmiotu także formularze, tabele, cenniki czy taryfy określające stawki opłat” (por. wyrok Sądu Najwyższego 

z dnia 18 grudnia 2002 r., sygn. akt IV CKN 1616/00, LEX nr 78316 z apr. glosą H. Palarza, Glosa 2003, Nr 11, 

s. 31; M. Bednarek, Wzorce…, s. 3-6). 

257Por. M.-A. Zachariasiewicz, Niektóre problemy prawne związane z korzystaniem z nienormatywnych wzorców 

umownych, Rej. 1995, nr 9, s. 122; M. Bednarek, Wzorce..., s. 3. 
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3. Pochodzenie i pozycja wzorców umów 

 

 Wraz z rozwojem rynku usług, zrodziła się potrzeba uproszczenia i przyspieszenia 

procedury zawierania umów258. Z uwagi na niewielkie zainteresowanie usługami, 

przedsiębiorcy od podstaw konstruowali umowę i dopasowywali ją do indywidualnych potrzeb 

nabywcy259. 

 Wobec zwiększonych potrzeb kontrahentów oraz rozwoju rynku usług, przedsiębiorcy 

zostali poniekąd zmuszeni do opracowywania szablonów umów, które będą ułatwiały im 

prowadzenie działalności. W konsekwencji podjętych przez przedsiębiorców działań, nastąpiło 

zmniejszenie ryzyka powstawania konfliktów pomiędzy kontrahentami, których umowy                       

 
258Polska uważana jest za prekursora normatywnego ujęcia wzorców umownych. W okresie międzywojennym, 

regulację tę uwzględniał Kodeks Zobowiązań (art. 71). Ustalone tam przesłanki związania adherenta 

postanowieniami wzorca pozostają aktualne po dziś. Ustawodawca międzywojenny określił wzorce – 

regulaminami i odróżnił je od tzw. umów typowych, których regulacja zawarta została w art. 72 k.z. Wskazano, 

że regulaminy obejmują podstawowe postanowienia i traktowane były jako jednostronne oświadczenia woli. 

Pierwsze ćwierćwiecze obowiązywania k.c. przyniosły kolejne zmiany w tym zakresie. Pojawiły się wtedy trzy 

rodzaje wzorców: normatywny, kwalifikowany oraz niekwalifikowany. Kolejne zmiany wprowadzono z końcem 

XX wieku. Objęły one nowelizację prawa cywilnego pod kątem wzorców. Aktualny pozostał ustalony w latach 

70-tych podział wzorców. Zasadnicze zmiany materii wzorców nastąpiły po 2000 roku. Jedne z najważniejszych 

zmian wprowadzone zostały m.in. ustawą z 02.03.2000 r. o.n.p.k. oraz o.s.w.p.n. czy ustawą z 14.02.2003 r. o 

zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz w niektórych innych ustawach (Dz. U. Nr 49, poz. 408 ze zm.). Okres ten 

to rezygnacja z trójpodziału wzorców na rzecz jednolitej koncepcji wzorca – jako jednostronnego ustalenia 

warunków przyszłej umowy. Wyróżniono też wzorce w ramach tzw. umów konsumenckich. Obecne czasy 

przyniosły zmiany w przedmiocie kontroli wzorców. Prócz kontroli incydentalnej, wprowadzono kontrolę 

abstrakcyjną. Doprowadziły one do powstania szeregu instytucji, jak choćby: rejestr klauzul niedozwolonych, 

wzorce w formie elektronicznej czy wymóg transparentności wzorca pod kątem formalnym i merytorycznym. 

(por. S. Buczkowski, Ogólne warunki umów w obrocie uspołecznionym, PiP 1967, nr 4-5; S. Grzybowski, 

Koncepcja jedności prawa cywilnego na tle art. 2 i 384 k.c., SP 1970, nr 26-27;  Z. Nowakowski, [w:] S. 

Buczkowski, Z. Nowakowski, Prawo obrotu uspołecznionego, Warszawa 1971, s. 153 i n.;  Cz. Żuławska, Źródła 

prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem normotwórstwa bankowego, PS 1991, Nr 4, s. 12 i n.; W. J. Katner, 

Ogólne..., s. 152 i n.;  M.-A. Zachariasiewicz, Niektóre..., s. 129 i n.; R. Longchamps de Berier, Polskie prawo 

cywilne, t. II, Zobowiązania, Lwów 1939 (wydanie anastatyczne - Poznań 1999), s. 169-172 i n.; F. Zoll, Natura 

prawna wzorców umownych, PiP 1998, Nr 5, s. 48 i n.; M. Safjan, Umowy związane  z obrotem gospodarczym 

jako najważniejsza kategoria czynności handlowych, PPH 1998, nr 2, s. 7 i n.; E. Łętowska, Ochrona…, s. 163; 

M. Pecyna, Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim, Zakamycze 2003, s. 77-78 i n.; M. 

Bednarek, Wzorce...,s. 30-52). 

259Por. F. Zoll, Kontrola…, s. 7 i n. 
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o jednakowym celu, różniły się między sobą zawartymi w nich postanowieniami. Ponadto, 

wprowadzenie do obrotu społeczno-gospodarczego szablonów wzorów umów, doprowadziło 

do zwiększenia kalkulacji ryzyka planowania działalności gospodarczej260. 

 Z czasem, ustalone wzorce umowne stały się narzędziem w rękach przedsiębiorców, 

którzy za ich sprawą mogli wykorzystywać znacznie słabszą pozycję kontrahentów, nie 

mających żadnego wpływu na treść tychże szablonów. Zdarzało się często, że postanowienia 

ujęte we wzorcach odbiegały od norm dyspozytywnych regulujących daną materię261. 

Wraz z rozwojem „rynku wzorców”, rząd zalet z nimi związanych (przyspieszenie 

procesu kontraktowania czy równość kontrahentów) przerodził się w szereg wad262.                          

Za największą z wad można uznać naruszenie równowagi kontraktowej między 

przedsiębiorcami a ich kontrahentami. Strony te, a w szczególności kontrahentów, przestała 

wiązać zasada słuszności kontraktowania263. Problematyczne zatem staje się stwierdzenie, że 

kontrahenci zaznajamiają się z wzorcami umownymi, albowiem wszelkie umowy regulowane 

przepisami prawa zakładają równowagę stron, a odnosząc się do wzorców, już prima facie 

 
260E. Łętowska, Wzorce umowne. Ogólne warunki, wzory, regulaminy, Wrocław 1975, s. 11-12; J. Rajski,                     

W. Kocot, K. Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 1994, s. 35-36; M. Śmigiel, 

Wzorce umów jako czynnik kształtujący zobowiązaniowe stosunki prawne - ewolucja instytucji [w:] E. Gniewek, 

O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, Kraków 

2000; M. Bednarek, Wzorce..., s. 10-11. 

261Por. E. Łętowska, Wzorce…, s. 174 i n.; E. Traple, Ochrona…, s. 227; M. Bednarek, Wzorce..., s. 11-12. 

262Por. E. Łętowska, Wzorce…, s. 174 i n.; E. Traple, Ochrona…, s. 227; M. Bednarek, Wzorce..., s. 11-12. 

263Pozycja przedsiębiorców w relacjach z konsumentami stała się dominująca. Zaczęli oni narzucać kontrahentom 

warunki współpracy. Dążyli do tego, aby za każdą zawartą przez nich umową szły konkretne dla nich profity. 

Zaczęli oni wprowadzać do wzorców takie postanowienia, które zawsze stawiały ich w uprzywilejowanej pozycji 

wobec kontrahentów - w szczególności – nieprofesjonalistów. F. Zoll zwrócił uwagę na powszechność tzw. „złych 

warunków ogólnych umów”. Było to konsekwencją stanowiska, jakie przyjęli konsumenci wobec 

przedsiębiorców. Ci pierwsi byli coraz częściej zainteresowani niską ceną nabycia dobra materialnego niż prawami 

i obowiązkami, które z góry zostały im narzucone przez profesjonalistę (por. W. J. Katner, Ogólne warunki umów, 

wzory umów i regulaminy w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego z 1990 roku, [w:] A. Mączyński, M. Pazdan, 

A. Szpunar, Rozprawy z języka polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana 

Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994, s. 159 i n.; M. Pyziak - Szafnicka, Kilka uwag na temat ochrony 

przed narzucaniem nieuczciwych warunków umowy, PPH 1994, nr 9, s. 2 i n.; F. Zoll, Potrzeba i kierunek 

nowelizacji kodeksowego ujęcia problematyki wzorców umownych, PL 1997, nr 1, s. 82 i n.; M. Pecyna, 

Kontrola…, s. 133 i n.; M. Bednarek, Wzorce..., s. 12-13). 
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widać, że są one zindywidualizowanymi dokumentami, w których przedsiębiorcy z góry 

narzucają swoim kontrahentom warunki współpracy i ustaloną treść postanowień264. 

 

4. Wzorce umów a umowy adhezyjne – stanowisko przedstawicieli doktryny 

 

 Wzorce umowne porównywane są do umów adhezyjnych. Umów, które zawierane są 

nie poprzez ich podpisanie, ale poprzez wykonanie określonej czynności. Wzorce umowne są 

to z kolei wzory umów, zawartych w przyszłości. Dostrzec wypada, że wzorce różnią się od 

umów adhezyjnych tym, że nie są umowami265. Mogą one zmierzać do zawarcia określonej 

umowy, ale w sytuacji, gdy kontrahent nie zdecyduje się na związanie stosunkiem 

zobowiązaniowym z przedsiębiorcą, nie jest zależny od postanowień wzorca umownego. 

Umowa adhezyjna, stanowi szczególny rodzaj umowy, która jest zawierana w sposób 

charakterystyczny - specyficzną techniką jej zawarcia. Otóż związanie się umową następuje 

poprzez przystąpienie (patrz. przykład z biletem). Wzorzec natomiast, i to wymaga 

podkreślenia, nie tylko nie jest umową, ale także nie jest techniką czy czynnością zmierzającą 

do zawarcia umowy. To tekst obejmujący szereg praw i obowiązków stron konkretnej 

umowy266. Problematyka ta nie jest obca nie tylko polskiemu ustawodawcy, ale podobnie 

ustawodawcom zagranicznym267.  

 
264Por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 13-14. 

265To rodzaj umów, których zawarcie następuje poprzez przystąpienie. Przykład: zakup biletu upoważniającego 

do przejazdu komunikacją i jego skasowanie powoduje, że zawarliśmy z przewoźnikiem umowę przewozu, 

akceptując warunki tej umowy (por. W. J. Katner, W. Nykiel, M. Stahl, Umowa sprzedaży w obrocie 

gospodarczym. Zagadnienia prawa cywilnego, administracyjnego i podatkowego, Warszawa 1996, s. 128-129;                 

E. Łętowska, Prawo..., s. 296; M. Bednarek, Wzorce..., s. 16). 

266Por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 16-17. 

267Wśród przedstawicieli doktryny francuskiej pojawił się pogląd wedle którego umowy adhezyjne wobec ich 

jednostronności, utraciły przymiot umów. Stały się czynnościami prawnymi, w ramach, których podmiot 

zainteresowany określonym dobrem, decyduje się na przystąpienie do oferty złożonej mu przez oferenta (tak                     

R. Saleilles). Odmienne stanowisko zajął R. Demougue, który wskazał, że brak elementu negocjacji nie powoduje, 

iż umowa adhezyjna traci przymiot umowy. Całkowicie inaczej do problematyki podeszli przedstawiciele 

doktryny niemieckiej. Wskazała ona, że wzorce traktować należy, jako całkowicie odrębny byt prawny, który 

wymaga specjalistycznej regulacji i niekonwencjonalnego podejścia. Wraz z upływem pojawiały się inne 

koncepcje dotyczące postaci i charakteru wzorców umownych. Niebagatelne znaczenie miała koncepcja 

kontraktowa wzorca umownego. Zakładała ona, że brak negocjacji postanowień określonej umowy, nie może 

stanowić braku istotnego jej elementu, albowiem o tym, czy określona umowa zostanie zawarta, czy nie decyduje 
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Zagadnienie to, choć całkiem odrębnie kreowane, znalazło ostatecznie wspólny punkt 

także w unijnej polityce wzorców umów268. 

 Konsekwencją dokonania rozróżnienia wzorca od umowy adhezyjnej jest konkluzja, iż 

zarówno wzorce umowne, jak i umowy adhezyjne, pomimo ich jednostronnego charakteru, 

mają przymiot umowy. Uwzględniają szereg praw i obowiązków kształtujących sytuację 

proponenta i adherenta. Uznano również, że brak elementu negocjacji, nie powinien wpływać 

na to, że określona umowa została pozbawiona jednego z najważniejszych essentialia negotii. 

Przedstawiciele doktryny niemieckiej uznali, że o tym, czy określona umowa zostanie 

ostatecznie zawarta, decyduje w końcu sam adherent. Bez jego decyzji o związaniu się 

postanowieniami danej umowy, nie jest możliwe jej sfinalizowanie. Co do zasady, przyjąć 

zatem można, że zarówno wzorce umowne, jak i umowy adhezyjne mają charakter 

kontraktowy, a pomimo tego, problemem jest ich właściwa kwalifikacja269. 

 

II. Charakterystyka wzorców umów w Kodeksie cywilnym 

 

1. Pozycja wzorców umów 

 

 W prawie cywilnym, przepisem wiodącym, który reguluje wzorce umów, jest art. 384 

k.c. Swoim zakresem obejmuje on stosunki umowne profesjonalne, konsumenckie, jak                           

i powszechne. Stanowi zatem, co do zasady, przepis o charakterze generalnym w zakresie 

związania wzorcem. Jednakże, ustawodawca wprowadził w art. 384 § 2 k.c. wyjątek związania 

 
sam kontrahent (por.  Z. Radwański, Teoria..., s. 28; F. Zoll, Kontrola..., s. 17, 31; E. Traple, Ochrona..., s. 228, 

239 i n.; E. Łętowska, Wzorce…, s. 18 i n., 41-42, 46, 221, 224; M. Bednarek, Wzorce..., s. 18-24).   

268Aby zapobiec zbytniej swobodzie przy kreowaniu wzorców umownych, przedstawiciele doktryny unijnej 

uznali, że koniecznym jest wprowadzenie odpowiednich regulacji. Działania takie nie stanowią jednak naruszenia 

podstawowych zasad prawodawstwa, albowiem ich podstawowym celem jest zapewnienie ochrony słabszych 

stron stosunków zobowiązaniowych, których rola sprowadzona została ostatecznie do potwierdzenia warunków 

umowy, bez wpływu na jej treść (por.  Z. Radwański, Teoria..., s. 28; F. Zoll, Kontrola..., s. 17, 31; E. Traple, 

Ochrona..., s. 228, 239 i n.; E. Łętowska, Wzorce…, s. 18 i n., 41-42, 46, 221, 224; M. Bednarek, Wzorce..., s. 18-

24).   

269Konsekwencją dywagacji było powstanie Zasad Europejskiego Prawa Umów (Principles of European Contract 

Law - PECL). Akt ten zwany „kodeksem europejskim” zawiera w art. 2.209 definicję wzorca. PECL wyznacza 

także standardy regulacji prawnych dla legislatorów poszczególnych krajów członkowskich UE. Zadaniem tego 

aktu prawnego jest nie tylko harmonizacja regulacji wzorców umów w europejskiej polityce umów, ale także 

dążenie do rozwoju i poprawy sytuacji profesjonalistów i kontrahentów (por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 22-24). 
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konsumenta wzorcem umowy. Zawarcie w przepisie tym stwierdzenia „z udziałem 

konsumentów” dało tym samym wyraz dbałości o ochronę ich praw i interesów270. Normy art. 

384 k.c. utworzyły zatem tzw. uniwersalny reżim prawny w zakresie wzorców umów m.in.                   

w obrocie konsumenckim. Reżim ten jako wiodący w przedmiotowej problematyce 

uzupełniany jest przepisami szczególnymi, takimi jak: art. 384 § 2 k.c. – dotyczącym związania 

wzorcem drugiej strony, art. 385 § 2 zd. 2 k.c. – normujący konsekwencje postanowień 

niejednoznacznych danego wzorca, czy art. 3851 - 3853 – obejmującymi pojęcie klauzul 

niedozwolonych, ocenę umowy oraz katalog postanowień niedozwolonych271. 

 Przedstawiciele doktryny prawa cywilnego dostrzegli różnice pomiędzy uniwersalnym 

reżimem prawnym wzorca omówionym powyżej a reżimem prawnym wzorców umów 

występującym w obrocie konsumenckim. Zwracają oni uwagę na różnice w zakresie przesłanek 

związania wzorcem, wykładni wzorca oraz jego kontroli. W pierwszej kolejności rozważaniom 

poddane zostaną kwestie strony wzorca umowy, jego treść, wykładnia oraz moc wiążąca.                     

W następstwie tego omówiona zostanie problematyka kontroli wzorców272. 

 

 

 

 

 

 

 

 
270Por. F. Zoll, Potrzeba…, s. 100; E. Łętowska, Prawo..., s. 313; M. Mataczyński, Przepisy wymuszające swoje 

zastosowanie w polskim prawie konsumenckim, RPEiS 2003, nr 3, s. 53; M. Lijowska, O kolizyjnoprawnych 

problemach dostosowania prawa polskiego do europejskiego prawa ochrony konsumenta, KPP 2004, nr 1;                  

M. Bednarek, Wzorce..., s. 156-157; M. Safjan, Zobowiązania. Przepisy ogólne. Granice swobody umów [w:]               

K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, Warszawa 2018, s. 1115 i n.; W. Popiołek, 

Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, 

Kodeks…, s. 190-225 

271Por. F. Zoll, Potrzeba…, s. 100; E. Łętowska, Prawo..., s. 313; M. Mataczyński, Przepisy wymuszające swoje 

zastosowanie w polskim prawie konsumenckim, RPEiS 2003, nr 3, s. 53; M. Lijowska, O kolizyjnoprawnych 

problemach dostosowania prawa polskiego do europejskiego prawa ochrony konsumenta, KPP 2004, nr 1;                  

M. Bednarek, Wzorce..., s. 156-157; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.;      

W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:]                

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225. 

272M. Bednarek, Wzorce..., s. 157. 
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2. Strona podmiotowa wzorców umów 

 

 Odpowiednia kwalifikacja strony podmiotowej wzorców umów powinna opierać się na 

regulacji przepisów stanowiących o wzorcach w Kodeksie cywilnym273. Przepisy te, prócz 

ogólnego stwierdzenia o „stronach” określonych stosunków zobowiązaniowych, stanowią 

również o konsumentach oraz przedsiębiorcach. O tych drugich stanowi w szczególności 

przepis art. 3854 k.c. w kontekście konfliktów formularzy, które pojawić się mogą w ramach 

stosunku zobowiązaniowego, gdy po obu jego stronach występować będą profesjonaliści. 

Regulacje kodeksu cywilnego, zezwalają na stosowanie wzorców, zarówno pomiędzy 

profesjonalistami i konsumentami, jak i samymi przedsiębiorcami274. 

 Pomijając definicję konsumenta jako podmiotu prawa, wspomnieć należy o tak zwanym 

„modelu konsumenta”. W doktrynie wyróżnić można dwa takie modele: pierwszy to konsument 

źle wyedukowany, niedbały i niezorientowany, zaś drugi to konsument świadomy, aktywny 

oraz krytyczny. Podział ten odgrywa szczególne znaczenie w tematyce treści wzorca oraz jego 

formy. Koniecznym jest wskazanie różnic w tym dualistycznym pojmowaniu 

nieprofesjonalisty275.  

 We współczesnych czasach, pomimo niezbyt wysokiej świadomości prawnej 

społeczeństwa polskiego, w obrocie konsumenckim, konsument występuje jako podmiot 

oświecony, aktywny i posiadający nie tylko wiedzę, ale także pojęcie praktyczne na temat 

przepisów prawa oraz występujących rodzajów umów276. 

 W kontekście analizy strony podmiotowej wzorców umów, znaczenie odgrywa nie 

zdefiniowanie pojęć „konsument” czy „przedsiębiorca”, ale przede wszystkim ustalenie, który 

podmiot jest uprawniony do skonstruowania wzorca oraz jaki skutek przyniesie zastosowanie 

tego wzorca w stosunku do strony przeciwnej, tak konsumenta, jak i przedsiębiorcy277. 

 
273Mowa tu o regulacjach zawartych w przepisach art. 384 - 3854 k.c., uregulowanych w Tytule III, Księgi Trzeciej 

- Zobowiązań. 

274M. Bednarek, Wzorce..., s. 53. 

275Por. E. Łętowska, Prawo..., s. 40 i n.; M. Bednarek, Wzorce..., s. 161; F. Weber, Das Verbraucherleitbild…, nr 

9; F. Weber, Verbraucherleitbilder…, nr 98. 

276Por. M. Jagielska, Nowelizacja Kodeksu cywilnego; kontrola umów i wzorców umownych, MP 2000, nr 11,                    

s. 699; M. Lemkowski, Materialna ochrona konsumenta, RPEiS 2001, nr 3, s. 71; E. Łętowska, Ochrona..., s. 88; 

M. Bednarek, Wzorce..., s. 161. 

277Por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 53. 
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 Podmiotem uprawnionym do stworzenia wzorca umownego w obrocie konsumenckim 

jest, co do zasady, każdy podmiot prawa cywilnego (zarówno osoba fizyczna, jak i osoba 

prawna). Pomimo tego, to właśnie profesjonaliści będą stanowić o ich sile na rynku usług278. 

Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której również konsumenci będą tworzyć wzorce umów279.  

Wszystko zależy bowiem od kontekstu sytuacyjnego280. 

 Ocena sytuacji, czy dany wzorzec został stworzony przez konsumenta, czy przez 

przedsiębiorcę, powinna opierać się na obiektywnych aspektach transakcji oraz roli, w której 

występują, tak konsument, jak i przedsiębiorca. Charakter dokonywanej transakcji, sposób jej 

sformułowania oraz własny interes, realizowany przez strony transakcji mogą wskazywać na 

w pełni odmienne stanowiska, od tych, które wedle informacji subiektywnej zajmują obie 

strony281. 

 Z uwagi na role pełnione przez strony danego stosunku zobowiązaniowego, wyróżnić 

można trzy rodzaje reżimów prawnych282. Są to: reżim uniwersalny, reżim prawny w obrocie 

konsumenckim oraz reżim prawny dwustronnie profesjonalny283. 

 
278Por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 53. 

279Przedsiębiorca jest podmiotem zajmującym się w określonym rodzajem działalności gospodarczej. Na tej 

podstawie świadczy on szereg usług związanych z oferowanymi przez niego dobrami. Konsument jest z kolei 

podmiotem, który korzysta z dóbr i usług. A zatem, z oferty przedsiębiorcy (por. Z. Radwański, Podmioty prawa 

cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzona ustawą z dnia 14 lutego 2003, PS 2003, nr 7-8, s. 

15, 19-20; K. Koroluk, Zmiana definicji konsumenta w Kodeksie cywilnym – propozycja interpretacji, MoP 2003, 

nr 10, s. 440; R. Blicharz, M. Pawełczyk, Przedsiębiorca, czyli kto?, PUG 2004, nr 3, s. 5; M. Pecyna, Kontrola…, 

s. 80;  E. Łętowska, Europejskie…, s. 52; M. Bednarek, Wzorce…, s. 53-55). 

280Konsument może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w konsekwencji czego, świadcząc 

określone usługi stanie się on przedsiębiorcą. Przedsiębiorca z kolei, nabywając określone dobra na własny użytek, 

niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, wejdzie w rolę nieprofesjonalisty. Pozycja zatem każdego                       

z pomiotów prawa zależała będzie w dużej mierze od kontekstu sytuacyjnego, w jakim znajdzie się każdy z nich. 

Dopiero analiza i interpretacja konkretnej sytuacji mogą doprowadzić do ustalenia, kto w niej pełni funkcję 

konsumenta, a kto przedsiębiorcy (por. Z. Radwański, Podmioty…, s. 15, 19-20; K. Koroluk, Zmiana definicji 

konsumenta w Kodeksie cywilnym – propozycja interpretacji, MoP 2003, nr 10, s. 440; R. Blicharz, M. Pawełczyk, 

Przedsiębiorca, czyli kto? PUG 2004, nr 3, s. 5; M. Pecyna, Kontrola…, s. 80; E. Łętowska, Europejskie…, s. 52; 

M. Bednarek, Wzorce…, s. 53-55). 

281Por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 57-58. 

282Regulacje reżimów odnaleźć można przede wszystkim w uregulowaniach Kodeksu cywilnego (art. 384, 3841, 

385, 3851-3854) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (art. 47936-47945) - por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 62-65. 

283Reżim uniwersalny – dotyczy wszelkich stosunków zobowiązaniowych, tak pomiędzy konsumentami                          

i przedsiębiorcami, jak i między przedsiębiorcami. Reżim konsumencki to szczególny typ obrotu gospodarczego, 

który wymaga specjalistycznego uregulowania. Wskazuje na to sposób wykładni wzorców umów, stosowanych 
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2.1. Charakter prawny wzorca i uprawnienia stron 

 

Reżim uniwersalny to rodzaj reżimu prawnego obejmujący tworzenie, zastosowanie 

oraz skutki zastosowania wzorców umów w relacjach konsument – przedsiębiorca oraz 

przedsiębiorca – przedsiębiorca. Wskazana uwaga ma znaczenie, ponieważ, jak wcześniej 

wyjaśniono, charakterystyka wzorców umów dokonywana będzie z perspektywy dwóch 

reżimów - uniwersalnego oraz konsumenckiego284. 

Ten rodzaj reżimu bazuje w głównej mierze na podstawowej zasadzie kontraktowania 

– zasadzie swobody umów285. Zasada ta zezwala stronom na kreowanie określonego stosunku 

zobowiązaniowego według ich uznania. Stosunku, który jednocześnie odpowiada dobrym 

obyczajom, zasadom współżycia społecznego oraz obowiązującym przepisom prawa286. 

Swoboda w tworzeniu wzorców, wykorzystywanych w późniejszym terminie, nie jest jednak 

dowolna287. Argument ten wydaje się uzasadniony, gdyż we współczesnych czasach 

kontrahenci utracili możność ingerowania w treść stosunku zobowiązaniowego, do którego 

przystępują288. Jest to kolejne ograniczenie kontrahentów w ich prawach, którym aktualnie 

 
w tego typu stosunkach zobowiązaniowych. Nie mniej specjalistycznym jest reżim prawny dwustronnie 

profesjonalny. Po jego obu stronach występują przedsiębiorcy. W związku z tak specyficzną relacją, mamy do 

czynienia z zagadnieniem konfliktu wzorców, który może pojawić się pomiędzy dwoma przedsiębiorcami 

korzystającymi z różnych wzorców umów (por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 62-65). 

284Por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 64-67. 

285W przedmiocie tym wypowiedział się także TK wskazując, że [cyt.]: (...) funkcjonujące jeszcze regulacje                      

w zakresie upoważnienia do wydawania wzorca pozostały jako zbędne "byty". Upoważnienia te nie mają znaczenia 

w świetle prawa konstytucyjnego; nie chodzi tu bowiem o upoważnienie do wydania rozporządzeń. Wydanie 

wzorca wynika ze swobody umów i nie wymaga żadnej uprzedniej zgody czy koncesji. Ustawodawca nie wiąże                  

z tymi upoważnieniami żadnych mechanizmów kontrolnych poprzedzających wydanie wzorca (w tym zakresie 

poprzedni stan prawny nie uległ zmianom); nie jest jednak wykluczone, że organ upoważniający przedsięweźmie 

jakieś działania kontrolne(...) – wyrok Trybunały Konstytucyjnego z dnia 08.12.2003 r., sygn. akt K 3/02, OTK-

A 2003, Nr 9, poz. 99. 

286Por. M.-A. Zachariasiewicz, Niektóre…, s. 119; F. Zoll, Kontrola…, s. 7 i n.; E. Łętowska, Prawo…, s. 295;    

M. Pecyna, Kontrola…, s. 31 i n.; M. Bednarek, Wzorce.., s. 67-68. 

287Por. M.-A. Zachariasiewicz, Niektóre…, s. 119; F. Zoll, Kontrola…, s. 7 i n.; E. Łętowska, Prawo…, s. 295;          

M. Pecyna, Kontrola…, s. 31 i n.; M. Bednarek, Wzorce.., s. 67-68.  

288Prócz ograniczeń swobody umów, w doktrynalnych rozważaniach pojawiły się stanowiska, według których,               

w przypadku wzorców umów nie może być mowy o zastosowaniu zasady swobody umów. Zgodnie z jej 

założeniami, obie strony, mocą swych woli mogą wywrzeć wpływ na treść i formę określonego stosunku 

zobowiązaniowego. Przy zastosowaniu wzorców taka praktyka nie ma zastosowania. Wzorce stanowią 
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pozostała wyłącznie decyzja, czy skorzystać z określonej usługi na bazie oferty, która została 

im poniekąd „narzucona” przez stronę przeciwną, czy też nie289. 

Uprawnienie do wydawania wzorców umów, w sposób znaczący wpływa także na 

charakter prawny wzorca. Z charakterem tym związany jest szereg teorii stanowiących o tym    

w jaki sposób wzorce te szeregować290. Podstawowymi teoriami poruszającymi problematykę 

charakteru prawnego wzorców umów są: teoria normatywna oraz konsensualistyczna291.                     

W polskiej cywilistyce występują również tzw. teorie pośrednie. Pierwsza z nich, utworzona 

została na wzór niemieckiej teorii normatywistycznej. Zakłada ona, iż podstawą uprawnienia                  

w kreowaniu wzorców jest zasada wolności gospodarczej292. Druga z teorii, przedstawiona 

przez F. Zolla, stanowi istotną modyfikację pierwszej teorii. W swej zmianie, odchodzi od 

 
skonstruowane uprzednio warunki określonego stosunku i narzucane są drugiej stronie (por. M.-A. 

Zachariasiewicz, Niektóre…, s. 119; F. Zoll, Kontrola…, s. 7 i n.; E. Rutkowska, Bankowe wzorce umowne, 

Warszawa 2002, s. 54; E. Łętowska, Prawo…, s. 295; M. Pecyna, Kontrola…, s. 31 i n.; M. Bednarek, Wzorce.., 

s. 67-68). 

289Odnosząc te rozważania znaczenie szerzej, bowiem aż do konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej, 

wskazać należy, że kreowanie wzorców poprzez jednostronną czynność prawną nie jest czynnością sprzeczną nie 

tylko z prawem, ale przede wszystkim z wartościami konstytucyjnymi (por. M.-A. Zachariasiewicz, Niektóre…, 

s. 119; F. Zoll, Kontrola…, s. 7 i n.; E. Rutkowska, Bankowe wzorce umowne, Warszawa 2002, s. 54; E. Łętowska, 

Prawo…, s. 295; M. Pecyna, Kontrola…, s. 31 i n.; M. Bednarek, Wzorce.., s. 67-68). 

290Wśród szeregu teorii stanowiących o charakterze prawnym wzorców znajduje się w szczególności teoria 

konsensualistyczna. Stanowi ona, że wzorce nie są normami prawa pozytywnego, a podstawą związania danego 

kontrahenta będzie umowa. Teoria ta jednocześnie stanowi, że umowa nie może być kreowana wyłącznie przez 

jedną z jej stron, albowiem stoi to w sprzeczności z zasadą swobody umów. Poparcie tej teorii odnaleźć można 

choćby w orzecznictwie SN ( wyrok SN z dnia 31.05.01, V CKN 247/00, LEX nr 52407; wyrok SN z dnia 15.05.01 

r., I CKN 974/00, LEX nr 52458; wyrok SN z dnia 05.02.02 r. II CKN 800/99, LEX nr 53154), którego linia 

ukształtowała się przed 2000 rokiem, a tj. przed zmianą przepisów Kodeksu cywilnego. Mankamentem opisywanej 

teorii był fakt, iż stała ona w sprzeczności ze stanowiskiem, jakie zajął w Polsce ustawodawca (odróżnienie umowy 

od wzorca umów) - (por. E. Łętowska, Ochrona…, s. 72; Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 143; M. Bednarek, 

Wzorce…, s. 69-71). 

291Por. E. Łętowska, Ochrona…, s. 72; Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 143; M. Bednarek, Wzorce…, s. 69-71. 

292Na uwagę zasługuje pogląd przedstawiony przez F. Zolla. Wywiódł on, że wzorce są normami prawa 

obiektywnego, a ich treść nie jest regulowana przepisami o czynnościach prawnych (por. M. Bednarek, Wzorce..., 

s. 72; A. Mlostoń - Olszewska, Możliwość orzekania o uznaniu za niedozwolone postanowień wzorca umowy 

sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa - argumenty za i przeciw [w:] M. Czarnecka,                      

T. Skoczny, Prawo konsumenckie w praktyce, Warszawa 2016, s. 7). 
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modelu normatywistycznego, zmierzając ku modelowi kontraktowemu293. Koncepcja 

konsensusu normatywnego jako teoria pośrednia, stanowić miała uzupełnienie drugiej 

koncepcji charakteru prawnego wzorca. Zgodnie z tym, ma ona w sposób realny ukazać 

występujący pomiędzy stronami konsensus, w przypadku związania określoną umową, przy 

jednoczesnym korzystaniu z wzorca umów. Wzorzec ów jako jej składnik, został wciągnięty 

do treści umowy294.  

Największe piętno na polskiej cywilistyce odcisnęła ostatnia, czwarta teoria charakteru 

prawnego wzorca. Według jej autorki, E. Łętowskiej, wzorce umów stanowią kwalifikowane 

oświadczenia woli, mające przy tym szczególny reżim prawny i pod tym właśnie reżimem 

mogą kształtować porozumienie stron przy powstawaniu określonego stosunku prawnego, 

wynikającego z umowy zawartej przy użyciu wzorca295. W odniesieniu do wskazanej teorii – 

teorii automatycznego kształtowania treści stosunku prawnego przez wzorzec, warto zwrócić 

uwagę, iż wzorzec będący aktem woli proponenta nie tylko pełni rolę zewnętrznego elementu 

danej umowy, ale także wpływa i kształtuje jej treść w przyszłości296. 

Koncepcję tę można zatem uznać za najbardziej trafioną, gdyż w sposób jasny                     

i precyzyjny określa charakter wzorca umów297. Koncepcja ta odniesie swój skutek nie tylko              

z teoretycznego, ale także z pragmatycznego punktu widzenia. Zastosowanie wzorca i skutki 

jego zastosowania są pokłosiem sposobu zaszeregowania wzorca i określenia jego charakteru. 

 
293Na tej podstawie ustalono, że teoria ta potwierdza, iż do wzorców umów zastosowanie znajdą przepisy prawa 

cywilnego. Co więcej, zgodnie z nią, umowa ma pierwszeństwo przed wzorcem, który nie stanowi elementu 

porozumienia stron, ale interpretowany jest jako akt woli proponenta, na który zgodę może bądź nie, wyrazić 

określony adherent (por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 72, 77; A. Mlostoń - Olszewska, Możliwość..., s. 7-8). 

294Por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 72-73. 

295Wskazana koncepcja zdobywa poparcie szerokiego grona cywilistów. Wśród nich wyróżnić można m.in.:                     

W. Popiołka, E. Rutkowską, M. Krajewskiego, A. Janiaka. Prócz teoretyków prawa, koncepcja ta znalazła również 

uznanie w orzecznictwie SN, który zastosował jej postanowienia w orzeczeniu wydanym w dniu 30 listopada 2000 

r., sygn. akt I CKN 970/98, LEX nr 46101 (por. E. Łętowska, Wzorce…, s. 199; E. Łętowska, Ochrona…, s. 80-

81; E. Łętowska, Prawo…, s. 319-321; M. Bednarek, Wzorce…, s. 73-74). 

296Por. E. Łętowska, Wzorce…, s. 199; E. Łętowska, Ochrona…, s. 80-81; E. Łętowska, Prawo…, s. 319-321;            

M. Bednarek, Wzorce…, s. 73-74. 

297Teoria ta nie wykazuje sprzeczności z przepisem art. 87 Konstytucji, bowiem wzorzec nie jest traktowany jako 

przepis prawa, i nie kreuje jakichkolwiek pośrednich kategorii pomiędzy prawem pozytywnym a umową. Nie 

wchodzi też w kolizję z art. 385 k.c. i nie doprowadza do zniekształcenia stosunku prawnego powstałego na jego 

podstawie. Uznany został też za akt oświadczenia woli proponenta (por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 76-77). 
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Dzięki powyższemu, łatwiej będzie interpretować sytuacje faktyczne z użyciem wzorca 

pomiędzy proponentem oraz adherentem298. 

 

3. Moc wiążąca wzorców – przesłanki 

 

Zagadnienie mocy wiążącej wzorca umownego ma niebagatelne znaczenie, albowiem 

wpływa na okoliczność zawiązania w przyszłości określonego stosunku zobowiązaniowego         

w oparciu o wzorzec299. Wpływ na skuteczność wzorca mają nie tylko warunki formalne, 

dotyczące sporządzenia jego treści, ale także to, czy przyszły adherent mógł zapoznać się z jego 

treścią w sposób wymagany prawem300. Warunki te są realizacją zasady swobody umów. Co 

prawda, adherent nie ma możliwości dokonywania zmian w stworzonym wzorcu, natomiast 

poprzez zapoznanie się z jego postanowieniami, może podjąć decyzję o zawarciu bądź 

rezygnacji z zawarcia określonego stosunku zobowiązaniowego301. 

Mówiąc o związaniu treścią wzorca umów, powinno się przede wszystkim mieć na 

uwadze sposób, w jaki adherent może zapoznać się z jego treścią – a zatem, w jaki sposób 

wzorzec ten zostanie mu przedstawiony czy doręczony. We współczesnej cywilistyce można 

wyróżnić cztery sposoby doręczenia, zapoznania się adherenta z postanowieniami i treścią 

wzorca. Mowa tu o sposobie podstawowym, zwyczajowo przyjętym, elektronicznym oraz                   

 
298Por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 78 i n. 

299Moc wiążąca wzorców to nic innego jak możliwość zapoznania się z jego treścią przez stronę przeciwną 

podmiotu, który posługuje się wzorcem (por. F. Zoll, Potrzeba i kierunek nowelizacji kodeksowego ujęcia 

problematyki wzorców umownych, Przeg.Leg. 1997, nr 1, s. 73, 90-91; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 120; E. 

Łętowska, Prawo…, s. 315; M. Bednarek, Wzorce…, s. 78; K. Zagrobelny, Ogólne przepisy o zobowiązaniach 

umownych. Związanie wzorcem, konsument [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 

8, Warszawa 2017, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. 

Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. 

Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225).   

300Strona powinna mieć i ma zagwarantowaną prawem możliwość zapoznania się z postanowieniami wzorca, które 

stanowią o jego prawach i obowiązkach (por. F. Zoll, Potrzeba i kierunek nowelizacji kodeksowego ujęcia 

problematyki wzorców umownych, Przeg.Leg. 1997, nr 1, s. 73, 90-91; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 120;                        

E. Łętowska, Prawo…, s. 315; M. Bednarek, Wzorce…, s. 78; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek,                            

P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115                   

i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:]                  

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225).   

301Por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 78. 
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o sposobie doręczenia wzorca w okresie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym302. 

Według pierwszego sposobu doręczenia wzorca – sposobu podstawowego, zostaje on 

faktycznie doręczony drugiej stronie z chwilą ostatecznego zawarcia umowy303.  

Drugi ze sposobów, zakłada, że w określonych stosunkach społeczno-gospodarczych                             

w bankowości, usługach ubezpieczeniowych, zapoznanie się z treścią wzorca następuje                   

w sposób zwyczajowo przyjęty, albowiem wystarczającym jest, że adherent z łatwością może 

zapoznać się z treścią wzorca304. Z uwagi na wzmożoną ochronę konsumentów – drugi ze 

 
302Wzorzec powinien być doręczony na odpowiednim nośniku ( dokumencie zawierającym jego wszystkie 

postanowienia). Trwałym nośnikiem w obrocie konsumenckim będzie nośnik w wąskim tego słowa znaczeniu. 

Jest to, o tyle ważne zagadnienie, że współczesne technologie umożliwiają porozumiewanie się na różne sposoby. 

Co ważne, nośnik ten nie może być wyciągiem z wzorca i nie może stanowić odesłania do innych dokumentów. 

Ponadto nie może mieć miejsca sytuacja, w której profesjonalista odeśle adherenta do zapoznania się z treścią 

wzorca wywieszonego w jego siedzibie. W dalszej kolejności, doręczany wzorzec musi być czytelny (jasność 

druku, wielkość czcionki) - (por. M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 699; E. Łętowska, Prawo…, s. 302, 313-316;   

Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 898-899; Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 146; M. Bednarek, Wzorce…, s. 80-

84; J. M. Szczygieł, Trwały nośnik w obrocie konsumenckim, IKAR 2017, nr 3/2017, s. 19-31; M. Safjan, 

Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, 

Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225). 

303Według większości przedstawicieli doktryny cywilistycznej (z wyjątkiem M. Pecyny), język wzorca powinien 

być zrozumiały dla przyszłego adherenta. Co innego problematyka potwierdzenia zapoznania się z treścią wzorca, 

która jest bardziej skomplikowana. Nie ma bowiem żadnej pewności, że adherent, który podpisał oświadczenie, 

faktycznie zapoznał się z treścią wzorca. Ciężar dowodowy w tym zakresie, z chwilą podpisania oświadczenia 

przechodzi na adherenta. Zaniechanie przez proponenta, jakiegokolwiek z powyższych warunków formalnych, 

powoduje wobec niego sankcję bezskuteczności. Wpływa to również na okoliczności związane z zawartym 

stosunkiem prawnym – wówczas w sprawach nieuregulowanych czy spornych, zastosowanie znajdą przepisy 

prawa regulujące konkretny stosunek prawny (por. M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 699; E. Łętowska, Prawo…,    

s. 302, 313-316; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 898-899; Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 146; M. Bednarek, 

Wzorce…, s. 80-84; J. M. Szczygieł, Trwały nośnik w obrocie konsumenckim, IKAR 2017, nr 3/2017, s. 19-31;  

M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:]                                 

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-

225). 

304Możliwość tę reguluje art. 384 § 2 zd. 1 k.c. Intencją ustawodawcy było zapewnienie, aby formalności z 

doręczeniem i zapoznaniem się przez drugą stronę z treścią wzorca uległy znacznemu uproszczeniu. Mówiąc o 

zwyczaju, należy mieć na uwadze, powtarzające się praktyki w określonych dziedzinach gospodarki. Stąd 

wskazuje się tutaj na działalność banków, agencji ubezpieczeniowych czy przewoźników. Wyjątek od tej reguły 

dotyczy podmiotów zajmujących specyficzną pozycję na rynku. Konsumenci bowiem chronieni przez gro 

przepisów prawa, nie mogą zostać narażeni na niemożność zapoznania się z treścią wzorca, albowiem naruszałoby 

to ich słuszne interesy, tym bardziej, iż nie przez przypadek konsumenci określani są mianem słabszej strony 
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sposobów znajdzie zastosowanie przede wszystkim w stosunkach podwójnie profesjonalnych, 

albowiem jego zastosowanie wobec konsumentów – zgodnie z aktualnymi uregulowaniami – 

jest co do zasady niemożliwe, chyba, że dotyczy umów powszechnie zawieranych w drobnych 

sprawa życia codziennego (art. 384 § 2 zd. 2 k.c.)305.  

Kolejny ze sposobów doręczania wzorca umów dotyczy wzorca w wersji 

elektronicznej306. Z uwagi na jego specyfikę oraz charaktery stosunków zobowiązaniowych 

zawieranych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, podstawowym warunkiem 

związania adherenta treścią wzorca jest jego doręczenie jeszcze przed zawarciem właściwej 

umowy. Zostało to uregulowane w art. 384 § 4 k.c.307 

 
stosunku zobowiązaniowego zawieranego z profesjonalistą. Chwila zapoznania się ze wzorcem w sposób 

zwyczajowy, została określona na chwilę zawarcia umowy, aczkolwiek dopuszczalne jest także zapoznanie się z 

treścią wzorca przed zawarciem umowy (por. M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 699; E. Łętowska, Ochrona…, s. 83, 

314, 316; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 121;  M. Pecyna, Kontrola…, s. 99; Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 

146; M. Bednarek, Wzorce…, s. 84-86; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; 

W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. 

Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225). 

305Problematyczną kwestią jest interpretacja stwierdzenia: łatwe dowiedzenie się o treści wzorca. Słusznie 

podniesiono przez przedstawicieli doktryny, że nie może być uznane za łatwe dowiedzenie się o treści wzorca, 

zamieszczenie jego postanowień,  w prasie. Ponadto, aby dochować warunków formalnych doręczenia wzorca, 

konieczna jest obiektywna interpretacja pozycji, jaką w określonym stosunku zobowiązaniowym zajmuje jego 

przeciwna strona. Od tego, czy mowa jest o konsumencie, czy przedsiębiorcy, zależeć będzie nie tylko forma 

doręczenia wzorca, ale także skutki z tym związane (por. M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 699; E. Łętowska, 

Ochrona…, s. 83, 314, 316; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 121;  M. Pecyna, Kontrola…, s. 99; Z. Radwański, 

Zobowiązania…, s. 146; M. Bednarek, Wzorce…, s. 84-86; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, 

Kodeks…, s. 1115 i n.;  W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, 

Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225).  

306Z wzorcem w postaci elektronicznej związany jest szczególny sposób dostępu do niego przez adherenta.                  

Wzorce te udostępniane są w systemie teleinformatycznym. Ważnym jest to, że określony adherent musi mieć 

możliwość nie tylko zapoznania się z jego postanowieniami, ale także możliwość przechowywania go na potrzeby 

dowodowe w przyszłości (por. F. Wejman, Wzorce umów na stronach www i w poczcie elektronicznej, TPP 2000, 

Nr 4, s. 53; M. Pecyna, Kontrola…, s. 98; M. Olczyk, M. Pecyna, Komentarz do niektórych przepisów kodeksu 

cywilnego, zmienionych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych 

ustaw, LEX 8/2003; M. Bednarek, Wzorce…, s. 87-89; A. Kubiak-Cyrul, Udostępnianie wzorca umownego                     

w elektronicznym obrocie konsumenckim z perspektywy prawa unijnego i orzecznictwa TSUE, IKAR 2017, nr 

3(6), s. 8-18; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; W. Popiołek, 

Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225). 

307Adherent związany wzorcem i z na jego podstawie umową, musi zyskać możliwość zapoznania się z jego 

zmianami. Proponent, musi liczyć się z tym, że w przypadku wprowadzenia postanowienia, które nie będzie 
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Ostatnie zagadnienie obejmujące problematykę doręczenia wzorców oraz związania ich 

postanowieniami, dotyczy zmiany wzorca w trakcie trwania stosunku umownego o charakterze 

ciągłym308. Powyższe zagadnienie odnosi się przede wszystkim: do obowiązków proponenta, 

które obejmowały sposoby doręczenia wzorca, do uprawnień adherenta związanych                                

z możliwością wypowiedzenia umowy oraz ma związek ze skutkami w przypadku, kiedy ten 

ostatni nie wypowiedział umowy. Problematyka ta znalazła uregulowanie w art. 3841 k.c. 

Zgodnie ze wskazaną regulacją, [cyt.]: Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego 

o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone                     

w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. 

Dokonując wykładni w/w przepisu skupić należy się przede wszystkim na dwóch kluczowych 

dla tej regulacji zwrotach: stosunek umowny o charakterze ciągłym oraz najbliższy termin 

wypowiedzenia309. Wyjaśnienie tych zwrotów ma duże znaczenie dla adherenta, który związany 

 
odpowiadało adherentowi, ten drugi ma możliwość rozwiązania zawartej na tej podstawie umowy. Przyszły 

adherent musi mieć możliwość zapoznania się z treścią wzorca jeszcze przed zawarciem umowy.  Z zagadnieniem 

tym związane jest również pojęcie zawierania umów na odległość oraz z tym związane (por. F. Wejman, Wzorce 

umów na stronach www i w poczcie elektronicznej, TPP 2000, nr 4, s. 53; M. Pecyna, Kontrola…, s. 98; M. Olczyk, 

M. Pecyna, Komentarz…, LEX 8/2003; M. Bednarek, Wzorce…, s. 87-89; A. Kubiak-Cyrul, Udostępnianie…,                 

s. 8-18; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; W. Popiołek, 

Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225). 

308W tego typu stosunkach kluczowe znaczenie odgrywa czynnik czasu. To on decyduje o tym, czy określony 

stosunek zobowiązaniowy ma charakter ciągły, czy czasowy. Przy czym to, że określony stosunek ma charakter 

ciągły nie oznacza, że nie może mieć on charakteru okresowego. Decydujące będą tu kryteria obiektywne,                         

w oparciu, o które należy ocenić charakter zobowiązania. Regulacja art. 3841 k.c. obejmuje nie tylko modyfikację 

istniejącego już wzorca, ale także sytuację, w której proponent, w trakcie trwania stosunku, po raz pierwszy wydaje 

wzorzec umów. Skutki związania jego postanowieniami będą tożsame w obu przypadkach (por. Z. Radwański, 

Uwagi o zobowiązaniach trwałych (ciągłych) na tle kodeksu cywilnego, SC 1969, t. XIII-XIV; F. Zoll, Potrzeba…, 

s. 75-76; P. Podrecki, F. Zoll, Odpowiedzialność… [w:] E. Traple, M. Du Vall, Ochrona…, s. 138; Cz. Żuławska, 

Komentarz…, s. 126-128; E. Łętowska, Ochrona…, s. 92, 323; E. Łętowska, Prawo…, s. 324; M. Pecyna, 

Kontrola…, s,. 125, 121, 127; Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 148; M. Bednarek, Wzorce…, s. 90-91, 95-96; 

A. Bolecki, Modyfikacja klauzul abuzywnych w trybie tzw. jednostronnej zmiany umowy a naruszenie zbiorowych 

interesów konsumentów, Warszawa 2018, STPP nr 3/2018, s. 1-23). 

309Odnośnie do drugiego zagadnienia: termin wypowiedzenia może wynikać bądź z samej umowy, bądź z treści 

wzorca a także z ustawy. Jeśli termin nie został zastrzeżony w żadnym ze wskazanych miejsc, to wówczas polski 

ustawodawca odsyła adherentów do dokonania wypowiedzenia „bez zbędnej zwłoki” (por. Z. Radwański, 

Uwagi...; F. Zoll, Potrzeba…, s. 75-76; P. Podrecki, F. Zoll, Odpowiedzialność… [w:] E. Traple, M. Du Vall, 

Ochrona…, s. 138; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 126-128; E. Łętowska, Ochrona…, s. 92, 323; E. Łętowska, 
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jest podstawowym stosunkiem zobowiązaniowym, opartym na znanym już przez niego wzorcu 

umów310. 

Kontynuując rozważania na temat zmian wzorców umów, nie sposób pominąć kwestię 

tzw. klauzul modyfikacyjnych311. Klauzule te jako dozwolone, zostały dopuszczone przez 

przedstawicieli doktryny oraz orzecznictwo do stosowania, tak we wzorcach, jak i samych 

umowach. Bezsprzecznym jest natomiast fakt, że zastosowanie tych klauzul nie jest 

nieograniczone312. Praktyka ich zastosowania została już odpowiednio uregulowana                           

w piśmiennictwie i orzecznictwie313. Głównym argumentem, przemawiającym za 

ograniczeniem zastosowania klauzul modyfikacyjnych, był argument, aby postanowienia 

klauzul nie były zaskakujące dla adherentów. Wskazane ograniczenia modyfikacyjne wzorców 

stały się tak istotne dla polskiego ustawodawcy, że w przepisie art. 3853 pkt 10 k.c., jako jedna 

z wpisanych tam klauzul niedozwolonych, znalazła się klauzula, która uprawnia stronę do 

jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie. Sprecyzowania 

 
Prawo…, s. 324; M. Pecyna, Kontrola…, s,. 125, 121, 127; Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 148; M. Bednarek, 

Wzorce…, s. 90-91, 95-96; A. Bolecki, Modyfikacja..., s. 1-23). 

310Por. Z. Radwański, Uwagi...; F. Zoll, Potrzeba…, s. 75-76; P. Podrecki, F. Zoll, Odpowiedzialność… [w:]                   

E. Traple, M. Du Vall, Ochrona…, s. 138; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 126-128; E. Łętowska, Ochrona…,               

s. 92, 323; E. Łętowska, Prawo…, s. 324; M. Pecyna, Kontrola…, s,. 125, 121, 127; Z. Radwański, 

Zobowiązania…, s. 148; M. Bednarek, Wzorce…, s. 90-91, 95-96; A. Bolecki, Modyfikacja..., s. 1-23 

311Klauzule modyfikacyjne muszą odpowiadać nie tylko przepisom prawa, ale także treści wykreowanego na 

podstawie wzorca umów stosunku zobowiązaniowego. Nie mogą one modyfikować stosunku umownego, tak aby 

doszło do naruszenia istoty umowy. To ograniczenie jest zgodne z zasadą swobody umów, która sama w sobie 

wskazuje, iż [cyt.]: byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku. Klauzula taka 

nie może obejmować postanowień umowy, które stanowią jej essentialia negotii. Ponadto nie może mieć ona 

charakteru blankietowego, a zatem musi ona być uzasadniona okolicznościami faktycznymi stosunku 

zobowiązaniowego (por. M. Śmigiel, Wzorce… [w:] E. Gniewek, O źródłach…, s. 359; E. Łętowska, Prawo…,                 

s. 324; M. Bednarek, Wzorce…, s. 92-93; W. Pyzioł, Powstanie i zgaśnięcie stosunku zobowiązaniowego rachunku 

bankowego. Zmiana treści umowy [w:] J. Panowicz-Lipska, System prawa prywatnego, t. 8, wyd. 2, Prawo 

zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2011, s. 492; A. Bolecki, Modyfikacja..., s. 1-23).   

312Por. M. Śmigiel, Wzorce…[w:] E. Gniewek, O źródłach…, s. 359; E. Łętowska, Prawo…, s. 324; M. Bednarek, 

Wzorce…, s. 92-93; W. Pyzioł, Powstanie… [w:] J. Panowicz-Lipska, System…, s. 492; A. Bolecki, Modyfikacja..., 

s. 1-23.   

313Zob. Uchwały Sądu Najwyższego z dnia: 06.03.1992 r., III CZP 141/91, LEX nr 3725; 26.11.1991 r., III CZP 

121/91, LEX nr 3732; 22.05.1991 r., III CZP 15/91, LEX nr 3674; 19.05.1992 r., III CZP 50/92, LEX nr 1929167 

z krytyczną glosą W. Pyzioła tamże; oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05.04.2002 r., II CKN 933/99, LEX nr 

54492. 
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wymaga kwestia wpisania do tejże klauzuli pojęcia „konsumenta”314. Klauzula ta i wynikające 

z niej ograniczenia modyfikacji wzorców umów odnosić należy do wszelkich stosunków 

umownych, w których kontrahent korzysta z wzorca315. 

Rozważając kwestię modyfikacji wzorców umów, pamiętać należy o ich właściwej 

inkorporacji do wzorców już istniejących bądź, jeśli jest to pierwszy wzorzec w zakresie danego 

stosunku umownego o charakterze ciągłym, o jego odpowiednim dostosowaniu do warunków 

tegoż stosunku zobowiązaniowego316. Regulacja dotycząca właściwej inkorporacji 

 
314Również dalsze klauzule zawarte w przepisie art. 3853 k.c. stanowią o zakresie i treści klauzul modyfikacyjnych. 

Przykładem mogą być choćby punkty 19 i 20 tegoż przepisu, wskazujące na klauzule, które przewidują dla strony 

jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia oraz te, które przewidują 

uprawnienie strony do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania 

konsumentowi prawa odstąpienia od umowy (por. M. Śmigiel, Wzorce…[w:] E. Gniewek, O źródłach…, s. 359; 

Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 126; E. Łętowska, Ochrona…, s. 91; E. Łętowska, Prawo…, s. 324; M. Pecyna, 

Kontrola…, s. 123; M. Bednarek, Wzorce…, s. 92-94; W. Pyzioł, Powstanie… [w:] J. Panowicz-Lipska, System…, 

s. 492; A. Bolecki, Modyfikacja..., s. 1-23; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, 

Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, 

Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274  

i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225). 

315Por. M. Śmigiel, Wzorce…[w:] E. Gniewek, O źródłach…, s. 359; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 126;                         

E. Łętowska, Ochrona…, s. 91; E. Łętowska, Prawo…, s. 324; M. Pecyna, Kontrola…, s. 123; M. Bednarek, 

Wzorce…, s. 92-94; W. Pyzioł, Powstanie… [w:] J. Panowicz-Lipska, System…, s. 492; A. Bolecki, Modyfikacja..., 

s. 1-23; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, 

Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, 

Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225. 

316Wszystko zależy zatem od rodzaju wzorca umów oraz rodzaju stosunku zobowiązaniowego w obszarze, którego 

wzorzec ten został zmodyfikowany. Odniesienie zatem do przepisów podstawowych o sposobach doręczenia 

wzorca jest to prawnie uzasadnione, albowiem skutki jego zmiany są analogiczne jak w sytuacji, w której adherent 

pierwszy raz zapoznaje się z postanowieniami wzorca. W konsekwencji właściwej inkorporacji, albo określony 

stosunek zostanie utrzymany (zgoda adherenta na związanie postanowieniami nowego wzorca), albo adherent, nie 

zgadzając się na wprowadzone zmiany, dokona wypowiedzenia umowy (por. M. Olczyk, Zmiana…, s. 88 i n.;             

Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 126; E. Łętowska, Ochrona…, s. 91; M. Pecyna, Kontrola…, s. 123; E. Wieczorek, 

Prawo o kontraktach  w ubezpieczeniach [w:] A. Brodecka, Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo ubezpieczeń 

gospodarczych. Komentarz. Tom II, Warszawa 2010, s. 112; M. Bednarek, Wzorce…, s. 94-95; A. Bolecki, 

Modyfikacja..., s. 1-23; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, 

Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, 

Kodeks…, s. 190-225). 
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zmodyfikowanego wzorca została uregulowana przez polskiego ustawodawcę – nie prima facie 

– w normach art. 384 § 1 i 2 k.c. oraz 384 § 4 k.c.317. 

 

4. Umowy powszechnie zawierane w drobnych sprawach życia codziennego w obrocie 

konsumenckim 

 

 W obrocie konsumenckim, początkowo narzucono kontrahentom doręczanie wzorca, 

nawet, jeśli umowa obejmowała tzw. stosunki zwyczajowo przyjęte. Pojęcie to zostało jednak 

złagodzone wprowadzeniem do obrotu konsumenckiego tzw. umów powszechnie zawierane               

w drobnych sprawach życia codziennego, określanych również mianem umów „bagatelnych”. 

Charakterystyka tych umów jest kluczowa, bowiem w kwestii związania drugiej strony 

postanowieniami wzorca w obrocie konsumenckim, rola tejże umowy odbiega od 

uniwersalnego reżimu prawnego, stanowiące go o związaniu treścią określonego wzorca318. 

 Przedstawiciele doktryny cywilistycznej nie są jednak zgodni co do charakteru                       

i znaczenia umów powszechnie zawieranych w drobnych sprawach życia codziennego. 

Przeciwnicy umów i ich roli w obrocie prawnym wskazują, iż tego typu umowy, znalazły już 

swoje uregulowanie319. W tym stanie rzeczy, wykształciły się trzy stanowiska, które 

podkreślają istotne różnice pomiędzy umowami, o których mowa w art. 384 § 2 in fine k.c.                    

 
317Jedyną istotną zmianą, która utrwaliła się również w orzecznictwie oraz wśród przedstawicieli doktryny jest 

fakt, że kontrahent w każdym ze stosunków umownych, ma w obowiązku doręczenie zmienionego wzorca stronie 

przeciwnej, albowiem nie można oczekiwać od adherentów, że będą regularnie odwiedzali lokal kontrahenta, aby 

zweryfikować, czy nie nastąpiła zmiana łączących ich stosunków (por. M. Olczyk, Zmiana…, s. 88 i n.;                             

Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 126; E. Łętowska, Ochrona…, s. 91; M. Pecyna, Kontrola…, s. 123; E. Wieczorek, 

Prawo… [w:] A. Brodecka, Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo…, s. 112; M. Bednarek, Wzorce…, s. 94-95; A. Bolecki, 

Modyfikacja..., s. 1-23; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, 

Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, 

Kodeks…, s. 190-225).  

318E. Łętowska, Prawo..., s. 313; M. Bednarek, Wzorce..., s. 157. 

319Problematyka ta wprowadzona została do kodeksu cywilnego w części dot. zdolności do czynności prawnych 

(w art. 14 § 2 k.c. i art. 20 k.c.). Umowy te mogą być zawierane i są ważne, nawet jeśli zawarła je osoba posiadająca 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a nawet osoba niezdolna do czynności prawnych (z tym wyjątkiem, 

że jeśli idzie za tym rażące jej pokrzywdzenie, to umowa taka traci swoją moc) - por. M. Bednarek, Wzorce...,                    

s. 157. 
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a umowa zawieranymi w bieżących sprawach życia codziennego – po myśli art. 14 § 2 i 20 

k.c.320 

 Pierwsze z prezentowanych stanowisk zakłada, że mówiąc o umowach zawieranych                 

w bieżących sprawa życia codziennego w kontekście art. 385 § 2 in fine k.c. i art. 20 k.c. mowa 

jest o tych samych umowach. Drugie ze stanowisk wskazuje, iż katalog umów wskazanych               

w art. 14 § 2 k.c. jest węższy niż katalog umów zgodnie z art. 384 § 2 in fine k.c. Umowy,                     

o których stanowi art. 14 § 2 k.c., zawierane będą przez osoby nie mające pełnej zdolności do 

czynności prawnych, a umowy z art. 384 § 2 k.c. przez osoby posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych321. Trzecie ze stanowisk wskazuje z kolei, że zakres umów zawieranych 

w oparciu o art. 384 § 2 k.c. winien być węższy niż katalog umów z art. 14 § 2 i 20 k.c.                            

W sytuacji umów z art. 384 § 2 k.c. nie dojdzie do ich upadku (nieważności). Będzie to miało 

miejsce natomiast przy umowach stypizowanych w art. 14 § 2 k.c. oraz art. 20 k.c.322 

 Wszystko zależy od tego, jak poszczególne umowy, a przede wszystkim, konsekwencje 

ich zawarcia, będą interpretowane. Mówiąc o umowach powszechnie zawieranych w drobnych 

sprawach życia codziennego (art. 384 § 2 k.c.), zauważyć należy, iż umowy te zawierać będą 

osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Kluczowym dla odróżnienia tych 

umów od wszelkich innych, będzie instytucja doręczenia konsumentowi wzorca. Przyjąć 

można, iż doręczenie wzorca wyklucza określoną umowę z katalogu umów powszechnie 

zawieranych w drobnych sprawach życia codziennego, z drugiej strony, może stanowić 

„ochronę” proponenta przed negatywnymi skutkami związania się z konsumentem za sprawą 

konkretnej umowy323. 

 
320Por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 158 i n. 

321Por. F. Wejman, Wzorce..., s. 51; E. Łętowska, Ochrona..., s. 44; M. Stec, Nowa regulacja wzorców umownych 

a umowy transportowe, [w:] Studia z prawa prywatnego gospodarczego. Księga pamiątkowa ku czci prof. 

Ireneusza Weissa, Kraków 2003, s. 319; Z. Radwański, Zobowiązania..., s. 147; M. Bednarek, Wzorce..., s. 157-

158; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, 

Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, 

Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225. 

322Por. F. Wejman, Wzorce..., s. 51; E. Łętowska, Ochrona..., s. 44; M. Stec, Nowa… [w:] Studia…, s. 319;                        

Z. Radwański, Zobowiązania..., s. 147; M. Bednarek, Wzorce..., s. 157-158; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:]                        

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, 

s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… 

[w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225. 

323Por. Z. Radwański, Zobowiązania..., s. 150; M. Bednarek, Wzorce..., s. 158-159. 
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 Na uznanie, czy określona umowa nosi cechy umowy powszechnie zawieranej                              

w drobnych sprawach życia codziennego, wpływ ma kilka kluczowych elementów. Zaliczyć 

do nich można: wartość świadczenia zawartego w umowie, jej powtarzalność czy 

powszechność324. Jednak ocena, czy określona umowa należy do umów powszechnie 

zawieranych w drobnych sprawach życia codziennego, może nastąpić również metodą negacji. 

Do umów takich, nie zaliczymy: umów zawieranych z bankami/parabankami, umów 

ubezpieczenia czy umów sprzedaż energii elektrycznej325. 

 

5. Zawartość i kształt wzorca – kryteria 

 

Wśród przedstawicieli doktryny zgodnie przyjmuje się, że w Polsce, funkcjonuje model 

konsumenta, który nie tylko zna swoje prawa i obowiązki (choćby te podstawowe), ale także 

„sprawnie” porusza się w obrocie konsumenckim, ma stosowną wiedzę oraz potrafi aktywnie      

i krytycznie w nim uczestniczyć326. 

Wzorce umów, podobnie jak umowy, konstruowane są w oparciu o zasadę prawa 

zobowiązań – tj. zasadę swobody umów. Wzorce, zgodnie z regulacją art. 385 § 2 k.c. [cyt.]: 

powinny być sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia 

niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta. Zasady wyrażonej w zdaniu 

 
324Wartość świadczenia czy umowy nie musi być wyznacznikiem „bagatelności” umowy. Oceniając tę przesłankę, 

zastanowić się należy, czy będzie chodzić o wartość świadczenia, do którego zobowiązana jest jedna ze stron, czy 

wartość rzeczy oddawanej przez konsumenta w celu wykonania usługi przez przedsiębiorę. Czynnik ten będzie 

budził zbyt daleko idące wątpliwości przy kwalifikacji umowy jako bagatelnej. Powtarzalność umowy oraz jej 

powszechność będą decydować o charakterystyce zawieranej umowy. Trudno bowiem zaprzeczyć, iż umowa                      

o przejazd komunikacją miejską nie zostanie uznana za umowę bagatelną. Umowa taka cechuje się bowiem 

powtarzalnością i powszechnością. Z jej przywilejów korzysta znaczna część społeczeństwa (por. E. Łętowska, 

Prawo..., s. 313; E. Wieczorek, Prawo… [w:] A. Brodecka, Z. Brodecki,  D. Fuchs, Prawo…, s. 105; M. Bednarek, 

Wzorce..., s. 159; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, 

Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, 

Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225). 

325Por. F. Wejman, Wzorce..., s. 51; M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2002, s. 30; E. Łętowska, 

Prawo..., s. 302; E. Wieczorek, Prawo… [w:] A. Brodecka, Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo…, s. 105; M. Bednarek, 

Wzorce..., s. 160. 

326Por. uwagi na temat „modelu konsumenta” - E. Łętowska, Prawo..., s. 40 i n.; E. Łętowska, Ochrona..., s. 88 

M. Bednarek, Wzorce..., s. 161; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.;                     

W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:]                      

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225. 
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poprzedzającym nie stosuje się w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca 

umowy za niedozwolone. Podobna regulacja została zawarta również w art. 3851 § 1 k.c. Przepis 

ten wskazuje jednak, iż [cyt.]: postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione 

indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny                        

z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). 

Dokonując analizy treści oraz formy wzorca umów, należy zwrócić uwagę na definicję jego 

transparentności327. 

Transparentność wzorca to nic innego jak jego jednoznaczność oraz zrozumiałość. 

Niejednokrotnie adherenci mają z tym niemały problem. Wzorce, co stało się niechlubną 

praktyką obrotu społeczno-gospodarczego, pisane są językiem niezrozumiałym. Zrozumiałość 

wzorca, rozumiana jako jego czytelność, według przeważającego stanowiska przedstawicieli 

doktryny odnosi się zarówno do treści, jak i do formy wzorca. Zatem jednoznaczność wzorca 

a contrario to nic innego jak unikanie wieloznacznych pojęć i niezrozumiałych sformułowań. 

Jeśli mowa o definicjach występujących w określonych wzorcach, napotkać je można                              

w umowach bankowych, ubezpieczeniowych czy umowach związanych z usługami 

turystycznymi. Wzorce tych umów uwzględniają, w początkowej ich części, wyjaśnienia pojęć 

takich jak: konsument, bank, pożyczka, kredyt, usługa turystyczna.328 

Zasada transparentności wzorca umów ma charakter generalny, co odnosi się zarówno 

do stosunków zobowiązaniowych zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem, jak                 

 
327Por. F. Zoll, Potrzeba…, s. 91; E. Łętowska, Wzorce…, s. 39, 177; M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 699;                           

E. Łętowska, Ochrona…, s. 49; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 130; E. Łętowska, Prawo…, s. 326; M. Pecyna, 

Kontrola…, s. 108; Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 147; M. Bednarek, Wzorce…, s. 98-99; W. Pyzioł, 

Powstanie… [w:] J. Panowicz-Lipska, System…, s. 492; J. Luzak, Doprecyzowanie zasady transparentności                      

w polskim prawie konsumenckim, STPP 2020, nr 01/2020, s. 41-61. 

328Wiele umów zawiera zdania rozbudowane, których zrozumienie przysparza wielu problemów. Trudno wymusić 

na kontrahentach jednolitą technikę budowania zdań, albowiem kwestia interpretacji ich „prostoty” wydaje się 

niemożliwa do wykonania. W kwestii zrozumiałości wzorca, na uwadze należy mieć przede wszystkim swobodę 

w przyswojeniu treści tam zawartych, które będą jasno sformułowane. Mowa tu w szczególności o przejrzystości 

redakcyjnej tekstu (przecinki, kropki, wytłuszczenia). Ważna jest także poprawność gramatyczna, językowa oraz 

stylistyczna. Istotnym jest, aby wzorzec nie był skonstruowany w języku zbyt technicznym. Język wzorca ma być 

zrozumiały dla „zwykłego śmiertelnika” (por. F. Zoll, Potrzeba…, s. 91; E. Łętowska, Wzorce…, s. 39, 177;                    

M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 699; E. Łętowska, Ochrona…, s. 49; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 130;                             

E. Łętowska, Prawo…, s. 326; M. Pecyna, Kontrola…, s. 108; Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 147;                                  

M. Bednarek, Wzorce…, s. 98-99; W. Pyzioł, Powstanie… [w:] J. Panowicz-Lipska, System…, s. 492; J. Luzak, 

Doprecyzowanie…, s. 41-61).   
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i pomiędzy dwoma profesjonalistami. Ocena, w jakim stosunku wzorzec jest wykorzystywany, 

winna być oparta na tzw. mierniku przeciętnego odbiorcy. 329 

Z pojęciem oraz zastosowaniem zasady transparentności wzorca umów związane są 

również sankcje za jej niedotrzymanie. Wśród przedstawicieli doktryny pojawiły się spory                    

o to, czy inne są sankcje w przypadku niezrozumiałości wzorca, a inne w kwestii jego 

niejednoznaczności330. Ostatecznie przyjęto, że sankcją ze niezrozumiałość wzorca winien być 

zakaz jego inkorporacji do zawieranej w przyszłości umowy. Trudno mówić wówczas, że jego 

adresat miał możliwość zapoznania się z jego postanowieniami, w chwili, gdy wzorzec ten był 

dla niego niezrozumiały. W takiej sytuacji, jeśli pomiędzy proponentem a adherentem miałoby 

dojść do zawarcia umowy, to umowa ta regulowana będzie przepisami prawa cywilnego, 

zasadami współżycia społecznego oraz zwyczajami331. 

 
329Na uwadze należy mieć treść wzorca, jego zrozumiałość, jednoznaczność oraz kontekst sytuacyjny, zatem, czy 

wzorzec wykorzystywany jest w relacji z przedsiębiorcą, a jeśli tak, to czy profesjonaliści zajmują się tym samym 

zakresem usług, a jeśli nie, to czy wzorzec stosowany jest w relacji z konsumentem (por. P. Podrecki, F. Zoll, 

Odpowiedzialność… [w:] E. Traple, M. Du Vall, Ochrona…, s. 139; M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 699;                             

E. Łętowska, Prawo…, s. 317; Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 147; E. Wieczorek, Prawo… [w:] A. Brodecka, 

Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo…, s. 116; M. Bednarek, Wzorce…, s. 100-101; M. Safjan, Zobowiązania… [w:]                 

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; 

W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225; J. Luzak, Doprecyzowanie…, s. 41-

61). 

330Ściślej ujmując tę problematykę, wskazać należy na stosowaną w tym zakresie wykładnię contra proferentem. 

Zgodnie z jej założeniem, jeśli wobec nieznaczności określonych postanowień wzorca nie da się ustalić jego 

właściwego znaczenia, wówczas założenia postanowienia tłumaczy się na korzyść strony przeciwnej. Jeśli 

wzorzec charakteryzuje się brakiem jednoznaczności oraz zrozumiałości, to daje to możliwość uznania 

określonych postanowień za klauzule abuzywne, podlegające kontroli incydentalnej bądź abstrakcyjnej. Wszelkie 

sankcje związane z niejednoznacznością oraz niezrozumiałością wzorców dotyczą etapu ich inkorporacji do 

konkretnego już stosunku prawnego. Wówczas oceniana jest poprawność i zrozumiałość wzorca w chwili, kiedy 

strona przeciwna ma możliwość zapoznania się z wzorcem przed zawiązaniem określonego stosunku 

zobowiązaniowego (por. P. Podrecki, F. Zoll, Odpowiedzialność… [w:] E. Traple, M. Du Vall, Ochrona…, s. 135; 

M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 699; M. Lemkowski, Materialna…, s. 70-72; W. Kubala, Wzorzec umowy de lege 

lata, Pr. Sp. 2001, nr 9, s. 32; E. Łętowska, Prawo…, s. 316-317; M. Pecyna, Kontrola…, s. 110; E. Wieczorek, 

Prawo… [w:] A. Brodecka, Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo…, s. 117; Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 147;                            

M. Bednarek, Wzorce…, s. 101-102; J. Luzak, Doprecyzowanie…, s. 41-61). 

331Aktualne jednak wydaje się pozostawać stanowisko, że brak zrozumiałości i jednoznaczności wzorca, a zatem 

sytuacja, w której adherent nie ma możliwości zapoznania się z jego założeniami wywołuje analogiczne skutki jak 

brak jego skutecznego doręczenia (por. P. Podrecki, F. Zoll, Odpowiedzialność… [w:] E. Traple, M. Du Vall, 

Ochrona…, s. 135; M. Jagielska, Nowelizacja… , s. 699; M. Lemkowski, Materialna…, s. 70-72; W. Kubala, 
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Kwestią kluczową dla mocy wiążącej wzorców w kontekście ich transparentności 

będzie również odróżnienie niejednoznaczności i niezrozumiałości całego wzorca od 

niejednoznaczności i niezrozumiałości poszczególnych jego postanowień. W tym zakresie 

uznać należy stanowisko, według którego, w przypadku braku transparentności całego wzorca, 

skutkiem będzie analogiczna sytuacja, jaka związana jest z niedoręczeniem wzorca stronie 

przeciwnej. W drugim przypadku, sankcją będzie wykładnia contra proferentem332. 

Z wymaganiami co do treści oraz formy wzorca umów związane są również inne 

zagadnienia. Wśród nich, dwa zasługują na szczególną uwagę. Chodzi o „związki” wzorców                   

z przepisami Kodeksu cywilnego w zakresie formy czynności prawnej oraz o problematykę 

oceny postanowień wzorca, obejmujących oświadczenia adherenta, w których ten obliguje się 

do dokonania innych czynności niż zawarcie umowy z użyciem wzorca333. 

Odnośnie do pierwszej ze wskazanych kwestii, czyli relacji postanowień wzorca                      

z przepisami Kodeksu cywilnego o formie czynności prawnych, zauważyć należy, że przepisy 

cywilne nie regulują kwestii związanej z formą prawną wzorca. Formę wzorca interpretować 

można z regulacji art. 384 k.c. Przepis ten, stwierdzić można, narzuca pisemną formę prawną 

wzorca. Stwierdzenie to nie znajduje jednak pełnego zastosowania, albowiem w dalszej części 

tej regulacji a tj. w art. 384 §4 k.c., mowa jest o wzorcu w formie elektronicznej334. 

 
Wzorzec umowy de lege lata, Pr. Sp. 2001, nr 9,  s. 32; E. Łętowska, Prawo…, s. 316-317; M. Pecyna, Kontrola…, 

s. 110; E. Wieczorek, Prawo… [w:] A. Brodecka, Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo…, s. 117; Z. Radwański, 

Zobowiązania…, s. 147; M. Bednarek, Wzorce…, s. 101-102; J. Luzak, Doprecyzowanie…, s. 41-61).  

332Por. M. Pecyna, Kontrola…, s. 59 i n.; M. Bednarek, Wzorce…, s. 102-103; M. Safjan, Zobowiązania… [w:]             

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; 

W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225; J. Luzak, Doprecyzowanie…, s. 41-

61. 

333Por. M. Pecyna, Kontrola…, s. 59 i n.; M. Bednarek, Wzorce…, s. 103-107; M. Gutowski, Z. Radwański, 

Nieważność czynności prawnej. Zagadnienia procesowe [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System prawa 

prywatnego, t. 2, wyd. 3, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2019, s. 562-565; Z. Radwański,                                  

R. Trzaskowski, Prawnie doniosła treść czynności prawnej [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System prawa 

prywatnego, t. 2, wyd. 3, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2019, s. 323-327. 

334Ustawodawca odróżniając wzorzec od czynności prawnej, odróżnia także formę wzorca od formy umowy. Z tej 

właśnie perspektywy, rozpatrując problematykę formy prawnej wzorca, zwrócić należy uwagę, iż forma ta nie 

będzie miała znaczenia, o ile inkorporowane z wzorca postanowienia i klauzule stanowiące o prawach                                       

i obowiązkach stron nie będą sprzeczne z prawem, a umowa zostanie zawarta w formie przewidzianej przepisami 

prawa. Co więcej, wzorzec jest oświadczeniem proponenta o szczególnym charakterze, oddziałującym na 

konkretne umowy, niejako kreując ich ostateczną wersję (por. M. Pecyna, Kontrola…, s. 59 i n.; M. Bednarek, 



98 | S t r o n a  
 

W zakresie drugiego zagadnienia, podkreślić należy, iż mowa jest o postanowieniach 

wzorca uwzględniających klauzule, które przewidują dokonanie przez adherenta innych 

czynności niż zawarcie umowy. Przykładem takich czynności może być choćby udzielenie 

bankowi pełnomocnictwa w określonym zakresie. Zastrzeżenie tego typu klauzul wydaje się 

być lege artis, albowiem samo zawarcie takiego postanowienia nie stanowi jeszcze 

oświadczenia, które odrębnie winno być złożone przez adherenta. Na powyższym przykładzie 

– zawarcie postanowienia, iż adherent zobowiązuje się do udzielenia bankowi pełnomocnictwa 

do dokonania określonych czynności, nie jest udzieleniem pełnomocnictwa. Jest to bowiem 

określenie zobowiązania przyszłego, którego nota bene adherent może nie wykonać335. 

Ostatnią kwestią wymagającą wyjaśnienia pozostaje problem podpisu proponenta na 

stworzonym przez niego wzorcu. Wiadomym jest, że skuteczność dokonania każdej czynności 

prawnej w formie pisemnej wymaga własnoręcznego podpisu osoby składającej takie 

oświadczenie. Odmiennie kwestia ta będzie regulowana w przypadku wzorców umów. Tym 

samym wymóg i kwalifikacja własnoręcznego podpisu na wzorcu została znacznie 

zliberalizowana. Jest to uproszczenie procedury zwierania umów z zastosowaniem wzorców. 

Zatem proponent w głównej mierze zobowiązany jest do zagwarantowania adherentowi 

możliwości zapoznania się w każdym czasie z treścią oraz postanowieniami wzorca, który 

wiąże i stanowi podstawę zawiązanego później stosunku zobowiązaniowego336. 

 

 

 

 

 

 
Wzorce…, s. 103-107; M. Gutowski, Z. Radwański, Nieważność… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, 

s. 562-565; Z. Radwański, R. Trzaskowski, Prawnie… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 323-327). 

335Potwierdzeniem powyższych rozważań jest instytucja oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 k.p.c.), 

dla którego ważności przepisy prawa wymagają formy aktu notarialnego. Ze względu na to, że tego typu klauzule 

traktowane są jako przyszłe zobowiązania, do których wykonania zobowiązał się adherent, to w sytuacji ich 

niewykonania, naraża się on na odpowiedzialność wobec proponenta określoną w art. 471 k.c. Przepis ten stanowi, 

że dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik 

odpowiedzialności nie ponosi (por. M. Pecyna, Kontrola…, s. 59 i n.; M. Bednarek, Wzorce…, s. 103-107;                        

M. Gutowski, Z. Radwański, Nieważność… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 562-565;                                  

Z. Radwański, R. Trzaskowski, Prawnie… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 323-327). 

336Por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 107-108. 
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6. Interpretacja treści wzorca 

 

 Reżim uniwersalny wzorców umów nie reguluje kwestii ich wykładni w sposób 

odmienny od reżimu konsumenckiego. Oznacza to, że konsument jest w obrocie prawnym                    

na „uprzywilejowanej” pozycji względem profesjonalisty337. 

Dokonanie poprawnej wykładni wzorca obwarowane jest szeregiem obostrzeń. 

Interpretując wzorzec, nie można posługiwać się tymi samymi regułami, które obowiązują przy 

interpretacji umów. Podstawą wykładni treści wzorca jest art. 65 k.c. Przepis ten jednak nie 

może mieć zastosowania w całości, albowiem w art. 65 § 2 k.c. zawarto postanowienie, które 

odnosi się do wykładni umów338. Jako, że przy powstawaniu wzorców nie ma mowy                                

o konsensusie stron, jak ma to miejsce z kolei przy zawieraniu i kreowaniu umów, to 

dokonywanie wykładni wzorca w oparciu o powyższą regulację pozostawałoby w sprzeczności 

z ogólną teorią istoty tych właśnie instytucji prawa cywilnego339. 

Wykładnia wzorców winna być dokonana przede wszystkim w obiektywny, niebudzący 

wątpliwości sposób i ustalać jego znaczenie oraz sens w odniesieniu do klasycznego adresata 

wzorca. Bezskuteczne, z punktu widzenia efektów wykładni wzorca, byłoby dokonywanie jego 

interpretacji, mając za wzór zindywidualizowany podmiot. Pomimo, że wykładnię tę można 

byłoby odnieść do szeregu tożsamych adresatów, to trudno o właściwe zrozumienie zawartych 

we wzorcu postanowień. Wykładnia ta powinna przede wszystkim opierać się o reguły 

wykładni językowej340. 

 
337Por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 162. 

338Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której dokonujemy wykładni umowy zawartej przy pomocy wzorca. 

W tej sytuacji, wykładni podlega konkretna umowa, a nie sama treść wzorca. Złożoność sytuacji prowadzi do 

wniosku, że co do zasady art. 65 § 2 k.c. nie znajdzie zastosowania przy wykładni postanowień wzorców umów 

jako takich, ale będzie stanowił podstawę wykładni umowy opartej na konsensusie stron, pomimo iż umowa ta                     

w dużej mierze opiera się na postanowieniach wzorców (por. M. Śmigiel, Wzorce…[w:] E. Gniewek,                                       

O źródłach…, s. 359; E. Wieczorek, Prawo… [w:] A. Brodecka, Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo…, s. 100;                            

Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 130; M. Bednarek, Wzorce…, s. 108-109). 

339Por. M. Śmigiel, Wzorce…[w:] E. Gniewek, O źródłach…, s. 359; E. Wieczorek, Prawo… [w:] A. Brodecka,    

Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo…, s. 100; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 130; M. Bednarek, Wzorce…, s. 108-109. 

340Wykładnia wzorca w tym zakresie skłania do dokonania przekształceń zawartych tam postanowień, na język 

potoczny, zrozumiały dla szerszej grupy adherentów niż tylko tych mających wykształcenie prawne (por.                           

E. Łętowska  ̧ Ochrona…, s. 94-95; M. Lemkowski, Materialna…, s. 74-75; E. Łętowska, Prawo…, s. 321;                          

M. Pecyna, Kontrola…, s. 65-66; Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 154; M. Bednarek, Wzorce…, s. 109;                       



100 | S t r o n a  
 

W procesie wykładni wzorców poza typowymi sytuacjami, gdzie kontrahent narzuca 

adherentom postanowienia wzorców, spostrzec należy takie, w których adherent wpływa na 

ukształtowanie stosunku zobowiązaniowego. W takich sytuacjach, kiedy powstanie stosunku 

cywilnoprawnego uzależnione jest od konsensu, nie można mówić o wykładni wzorców opartej 

wyłącznie na art. 65 § 1 k.c.341 Zastosowanie znajdzie tu przepis art. 65 § 2 k.c., który 

bezpośrednio odnosi się do zamiaru czy celu stron w ukształtowaniu stosunku. Norma tegoż 

przepisu stanowi, iż dokonując wykładni umowy, nie należy skupiać się wyłącznie na jej treści, 

ale ustalić cel oraz zamiar stron przy jej zawieraniu342. 

 Dokonując rozróżnienia tychże przypadków, wskazać można na umowy bankowe 

(pożyczka, kredyt). W umowach tych, instytucje bankowe narzucają warunki zaciągnięcia 

kredytu czy pożyczki. W takiej sytuacji, zastosowanie znajdzie wykładnia obiektywna wzorca 

umów, na którym skonstruowano umowę, bez możliwości wprowadzenia w niej zmian 

proponowanych przez jej adresata. Z odmienną sytuacją związana będzie umowa pożyczki, 

zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, w której te, kreują warunki udzielonej pożyczki                         

i warunki jej zwrotu. Mając na uwadze konsensualny charakter zawartej umowy, do jej 

interpretacji zastosowanie znajdzie wykładnia subiektywna, skupiona przede wszystkim na 

zamiarach i celach obu stron w zawarciu takiej umowy (zgodnie z regulacją art. 65 § 2 k.c.)343. 

 Analogicznym regułom podlegają także klauzule interpretacyjne, które niejednokrotnie 

wprowadzane są do wzorców umów. Co więcej, aby zrozumieć same klauzule interpretacyjne, 

konieczne jest zastosowanie obiektywnej metody wykładni344. 

 Niezależnie od reguł interpretacyjnych zawartych w art. 65 k.c., przepis art. 385 § 2 zd. 

2 k.c., ustala zasadę – in dubio contra proferentem. W razie jakichkolwiek wątpliwości 

 
K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… 

[w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225). 

341Brak jednostronnego ukształtowania umowy pomiędzy adherentem a kontrahentem powoduje, iż wykładnia 

wzorca nie może przebiegać takim samym torem jak wzorca, którego postanowienia, zostały narzucone przez 

stronę silniejszą. Dlatego dokonując interpretacji konkretnej umowy, nie można opierać się wyłącznie na treści 

złożonych oświadczeń woli, ani na zasadach współżycia społecznego czy ustalonych zwyczajach (por. M. Spyra, 

F. Wejman, Zasady wykładni bankowych wzorców umów, PB 2000, nr 11, s. 67, 75-76; M. Bednarek, Wzorce…, 

s. 110-111). 

342Brak „wzorcowego” charakteru przesądza o tym, że wykładnia traci swój obiektywny charakter. Konieczna jest 

wykładnia subiektywna, odnosząca się bezpośrednio do konkretnego stosunku (por. M. Spyra, F. Wejman, Zasady 

wykładni bankowych wzorców umów, PB 2000, nr 11, s. 67, 75-76; M. Bednarek, Wzorce…, s. 110-111). 

343M. Spyra, F. Wejman, Zasady…, s. 67, 75-76. 

344Por. M. Spyra, F. Wejman, Zasady…, s. 67, 75-76; M. Bednarek, Wzorce…, s. 111. 
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powstałych wokół wzorca, należy tłumaczyć je na korzyść adresata. Zastosowanie tej reguły 

nie powinno budzić wątpliwości, albowiem profesjonalista z uwagi na świadczone usługi, ma 

pełną wiedzę o prawach i obowiązkach z nich wynikających. W przeciwieństwie do 

konsumenta, który nie będąc profesjonalistą zawiera umowę jako strona słabsza, nie mająca 

wpływu na treść wzorca, na podstawie którego powstaje interesujący go stosunek 

zobowiązaniowy345. Wobec licznych sprzeciwów ze strony przedstawicieli doktryny, zasada 

wykładni zawarta w regulacji art. 385 § 2 zd. 2 k.c., została rozciągnięta również na stosunki 

zobowiązaniowe w obrocie dwustronnie profesjonalnym346. 

 

7. Relacja treści umowy względem wzorca 

 

Prymat pierwszeństwa umowy nad wzorcem nierozerwalnie związany jest                                    

z konsensualnym jej charakterem, w przeciwieństwie do postanowień wzorca, którego treść 

konstruowana jest w sposób jednostronny. Zasada pierwszeństwa umowy nad wzorcem 

znalazła swoje miejsce w art. 385 § 1 k.c. Przepis ten ustanawia zasadę, iż w razie sprzeczności 

treści umowy z wzorcem, strony wiążą postanowienia umowy347. 

Aby móc stwierdzić, czy umowa jest sprzeczna z treścią wzorca, musi ona zostać 

zawarta na jego podstawie. W odmiennej sytuacji, nie będzie mogła mieć zastosowania 

wskazana norma.348 Jeśli umowa nie zostanie zawarta przy wykorzystaniu wzorca, wówczas 

 
345Co więcej, rozciągnięcie tej zasady na stosunki podwójnie profesjonalne nie wyklucza zastosowania reguły 

contra proferentem. Wyraz temu daje brak regulacji zakazującej stosowanie tej wykładni w umowach zawartych 

pomiędzy profesjonalistami (por. A. Szpunar, Glosa do wyroku Sąd Najwyższego z dnia 13.03.81 r., IV CR 88/81, 

OSP 1982, Nr 9-10, poz. 177; Z. Radwański, Wykładnia…, s. 128 i n.; M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 699;                        

M Spyra, F. Wejman, Zasady…, s. 75; E. Łętowska, Ochrona…, s. 94; E. Łętowska, Prawo…, s. 322; M. Bednarek, 

Wzorce…, s. 111-113; M. Lemkowski, Materialna…, s. 69, 76). 

346Por. A. Szpunar, Glosa ...; Z. Radwański, Wykładnia ..., s. 128 i n.; M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 699;                       

M Spyra, F. Wejman, Zasady…, s. 75; E. Łętowska, Ochrona…, s. 94; E. Łętowska, Prawo…, s. 322; M. Bednarek, 

Wzorce…, s. 111-113; M. Lemkowski, Materialna…, s. 69, 76. 

347M. Bednarek, Wzorce…, s. 113. 

348Wyłączenie zastosowania wzorca przy zawieraniu umowy, wyłącza automatycznie wprowadzenie zasady 

uregulowanej przez polskiego ustawodawcę w art. 385 § 1 k.c. Sytuacja taka może mieć miejsce incydentalnie, 

albowiem trudno wyobrazić sobie, że warunki zaciąganego zobowiązania finansowego w określonej instytucji 

finansowej ( w banku) są indywidualnie ustalane z adherentem, nie wykorzystując przy tym wzorca (por.                      

M Pecyna, Kontrola…, s. 67; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 130; M. Bednarek, Wzorce…, s. 114). 
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ocena jej poprawności następować będzie zgodnie z przepisami prawa, zasadami współżycia 

społecznego i zwyczajami. Stanowi o tym regulacja art. 56 k.c.349  

Kolejną przesłanką jest okoliczność, w której pomimo zawarcia przez strony umowy                                       

z wykorzystaniem wzorca, postanowienia umowy zostały ustalone pomiędzy kontrahentem                   

a adherentem na zasadzie konsensusu, w sposób odmienny od postanowień wzorca350. Sytuacje 

takie mają miejsce w obrocie społeczno-gospodarczym, wobec czego, okoliczność tę 

należałoby uznać za jedną z przesłanek uznania sprzeczności pomiędzy umową a wzorcem351.    

Jeśli pomiędzy postanowieniami umowy indywidualnie uzgodnionymi a treścią wzorca 

umów dojdzie do sprzeczności, to prymat pierwszeństwa uzyskają postanowienia umowy, 

wspólnie wynegocjowane. Nie oznacza to, że wzorzec traci swoją moc. Wyznacza on nie tylko 

zarys stosunku zobowiązaniowego, ale także wiąże strony w takim zakresie, w jakim jego 

postanowienia nie zostały zmodyfikowane indywidualnymi ustaleniami stron. Takie założenia 

świadczą o pierwszeństwie i poszanowaniu woli stron352. 

Analogiczne stanowisko ustawodawca zajął w sytuacji, gdy uzgodnione indywidualnie 

postanowienia będą stały nie tylko w sprzeczności z wzorcem, ale także będą dla stron mniej 

korzystne niż postanowienia wzorca. Wobec tego, stwierdzić należy, iż w relacji umowa – 

wzorzec, postanowienia wzorca nie będą miały mocy prawnej, jeśli poszczególne kwestie 

zostaną uregulowane w procesie indywidualnych uzgodnień stron. Powagę tracą te 

postanowienia, które nie zostały inkorporowane do umowy353. 

 
349Por. M. Pecyna, Kontrola…, s. 67; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 130; M. Bednarek, Wzorce…, s. 114. 

350Co ważne, reguła ta nie będzie mieć zastosowania, jeśli kontrahent przy zawieraniu umowy posłużył się kilkoma 

wzorcami umów,  ogólnymi warunkami umowy czy regulaminem, a między nimi występują nieścisłości. Zasada 

ustalania sprzeczności występuje bowiem pomiędzy umową a wzorcem w oparciu, o który umowa ta została 

zawarta (por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 113-114; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, 

Kodeks…, s. 730 i n.). 

351Słuszność takiego stanowiska poparta być powinna faktem, że sprzeczność umowy z treścią wzorca może mieć 

miejsce, jeśli jakakolwiek część umowy została indywidualnie uzgodniona, a którego to elementu nie można 

stwierdzić w żadnym jednostronnie ustalonym wzorcu (por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 113-114; K. Zagrobelny, 

Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.). 

352E. Łętowska, Ochrona…, s. 93; M. Pecyna, Kontrola…, s. 64-65; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 129;                          

M. Bednarek, Wzorce…, s. 114-115; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; 

W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:]                       

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225.                  .  

353Sprzeczność między umową a wzorcem może mieć miejsce nie tylko w chwili zawierania umowy, ale także                

w trakcie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym. Pierwsza sytuacja obejmuje etap uzgodnień 

prowadzonych pomiędzy stronami przed związaniem się stosunkiem zobowiązaniowym. Sytuacja druga dotyczy 
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Z perspektywy analizy „porównawczej” umowy i wzorca umów, wysnuć można 

wnioski, iż sam wzorzec jest elementem zewnętrznym umowy. Stwierdzić można, że wzorzec 

staje się dla stron stosunku zobowiązaniowego, swego rodzaju „podpowiedzią” przy 

budowaniu struktur umowy. Jednocześnie pamiętać trzeba, że umowa i wzorzec są dwoma 

odrębnymi od siebie bytami. Strony umowy mogą korzystać z postanowień wzorca, ale nie jest 

to okoliczność decydująca o wadze konkretnego stosunku obligacyjnego354. 

 

8. Konsekwencje niewłaściwego posłużenia się wzorcem 

 

 Za treść wzorca oraz jego późniejsze, niewłaściwe zastosowanie, odpowiedzialność 

ponosi proponent. Rozróżnić należy odpowiedzialność w stosunku konsumenckim od 

odpowiedzialności w stosunku profesjonalnym. Kwestie niewłaściwego zastosowania wzorca 

umów czy jego treści w realiach konsumenckich przyjęły postać regulacji art. 3851 - 3853 k.c. 

oraz art. 47945 k.p.c., który normuje rejestr klauzul niedozwolonych355. 

 Wśród przedstawicieli doktryny pojawiły się głosy, które uznały, iż kontrola wzorców 

w zakresie ich abuzywności winna być rozciągnięta na relacje profesjonalistów w obrocie 

społeczno-gospodarczym i nie powinna dotyczyć tylko stosunków konsumenckich356. Obecnie, 

aby dochodzić abuzywności postanowień umownych, strony korzystać mogą wyłącznie                                   

z przepisów ogólnych, takich jak: art. 3531 k.c., art. 388 k.c. W ostateczności zastosowanie 

 
stosunku zobowiązaniowego o charakterze ciągłym, którego postanowienia umowne obowiązują obie strony, 

kiedy dojdzie do modyfikacji postanowień umownych w taki sposób, iż pozostaną one w jawnej sprzeczności                   

z postanowieniami wzorca (por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 114-115). 

354W zależności umowa i wzorzec, nigdy nie dochodziłoby do sprzeczności, bowiem wzorzec wchodzący w skład 

umowy, konkretnie regulowałby poszczególne okoliczności (por. M. Pecyna, Kontrola..., s. 63; M. Bednarek, 

Wzorce ..., s. 116; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.). 

355Do sierpnia 2015 roku art. 47936 - 47944 k.p.c. regulowały postępowanie w sprawach uznania postanowień 

wzorca za niedozwolone. Określały właściwość rzeczową sądu ochrony konkurencji i konsumentów czy 

legitymację czynną. Przepisy te uchylono i przeniesione do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - 

Rozdział 3a (por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 117). 

356Za takim stanowiskiem opowiedzieli się m.in. M. Pecyna, K. Kańska, W. J. Katner, F. Zoll, czy Z. Radwański. 

Uznali oni, że niesłuszne jest ograniczenie kontroli abuzywności wzorca tylko do stosunków konsumenckich                       

i jednocześnie pozbawienie przedsiębiorców możliwości skorzystania ze środków, które zostały przyznane 

konsumentom (por. W. J. Katner, Ogólne..., s. 159 i n.; P. Podrecki, F. Zoll, Odpowiedzialność… [w:] E. Traple, 

M. Du Vall, Ochrona…, s. 137; F. Zoll, Potrzeba..., s. 87-88; M. Pecyna, Kontrola..., s. 133 i n.; Z. Radwański, 

Zobowiązania..., s. 155; K. Kańska, Pojęcie konsumenta w kodeksie cywilnym na tle tendencji europejskich, KPP 

2004, nr 1, s. 46 i n.; M. Bednarek, Wzorce..., s. 117-118, 120-121.). 
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znaleźć może także przepis art. 5 k.c. Zgodnie z jego uregulowaniem, nie można czynić ze 

swego prawa użytku sprzecznego ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub 

z zasadami współżycia społecznego. Ponadto przedsiębiorcy mają również możliwość 

skorzystania z tzw. kontroli praktyk monopolistycznych357. 

 W pierwszej kolejności wskazać należy na art. 3531 k.c., który odnosi się do 

stwierdzenia, czy wykreowany stosunek odpowiada naturze tegoż stosunku prawnego. 

Konieczne jest odniesienie się do tzw. stosunku czy umowy wzorcowej, wykorzystywanej                     

w obrocie społeczno-gospodarczym. Na tej podstawie dokonuje się oceny, czy zawarta umowa 

odpowiada naturze stosunku powszechnego, czy umowa jest zgodna z zasadą sprawiedliwości 

kontraktowej, czy uregulowane w niej prawa i obowiązki nie naruszają słusznych interesów 

stron, poszanowania zasady równości, dobrych obyczajów czy zasady podwyższonej 

staranności przedsiębiorców. Konsekwencją ustaleń może być wniosek, że zawarta umowa jest 

niezgodna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie, jest nieważna358. 

 Kolejna regulacja, to art. 58 k.c. Przepis ten zakłada nieważność czynności prawnej 

sprzecznej z ustawą lub mającej na celu obejście ustawy a także, gdy określona czynność jest 

sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Przepis ten może być stosowany oddzielenie 

bądź łącznie z regulacją art. 3531 k.c.359 Łączne ich zastosowanie przez profesjonalistę, który 

nie zgadza się z postanowieniami umowy bądź stoi na stanowisku, iż są one sprzeczne                              

z przepisami prawa czy obowiązującymi zasadami - może doprowadzić w konsekwencji swoich 

działań do unieważnienia całości zawartej umowy. Przepis art. 58 § 3 k.c. daje także możliwość 

unieważnienia tylko części czynności prawnej, o ile nie są to essentialia negotii360. 

 
357Przewidziane dla przedsiębiorców środki nie zostały wymierzone we wzorce, a jedynie w umowy zawarte z ich 

użyciem. Ich zastosowanie powoduje nieważność umowy, co niekoniecznie pozostawało zgodne z wolą 

adherentów. Ponadto, podważanie ważności umowy bądź stwierdzenie abuzywności jej postanowień, było 

wyłącznie czynnościami następczymi w odniesieniu do powstałego między stronami stosunku obligacyjnego (por. 

W. J. Katner, Ogólne..., s. 159 i n.; P. Podrecki, F. Zoll, Odpowiedzialność… [w:] E. Traple, M. Du Vall, 

Ochrona…, s. 137; F. Zoll, Potrzeba..., s. 87-88; M. Pecyna, Kontrola...,s. 133 i n.; Z. Radwański, Zobowiązania..., 

s. 155; K. Kańska, Pojęcie…, s.46 i n.; M. Bednarek, Wzorce..., s. 117-118, 120-121.). 

358Por. M. Safjan, Zasada..., PiP 1993, nr 4; J. Guść, O właściwości (naturze) stosunku prawnego, PiP 1997,                

nr 4;  E. Łętowska, Prawo..., s. 368-369, 372-373; M. Pecyna, Kontrola..., s. 164-173, 175; M. Bednarek, 

Wzorce..., s. 118-119; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n. 

359Por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 119; M. Gutowski, Z. Radwański, Nieważność… [w:] Z. Radwański,                            

A. Olejniczak, System…, s. 562-565. 

360Por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 119; M. Gutowski, Z. Radwański, Nieważność… [w:] Z. Radwański,                              

A. Olejniczak, System…, s. 562-565. 
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 Do ostatnich instytucji zapewniających podstawową ochronę przedsiębiorców przy 

zastosowaniu przez nich wzorców umów, zaliczamy m.in. art. 5 k.c. Jak wskazuje się                              

wśród przedstawicieli doktryny, przepis ten nie będzie spełniał swojej funkcji zbyt często361. 

Przepis art. 388 k.c. - dotyczący kwestii wyzysku, może okazać się przepisem pomocnym przy 

obronie naruszonych praw profesjonalistów. Słusznie wskazuje się, iż wielce problematyczne 

będzie zastosowanie tej regulacji w praktyce, albowiem profesjonalista zobowiązany będzie do 

wykazania swojego niedołęstwa, niedoświadczenia życiowego bądź przymusowego położenia. 

Te cechy przypisać można i przypisuje się stronom słabszym, tj. konsumentom. Niniejsze 

uwarunkowania odróżniają konsumentów od profesjonalistów i dlatego europejski oraz polski 

ustawodawca mocniej chronią interesy i prawa tych pierwszych. Chroniąc profesjonalistów, 

przedstawiciele doktryny wskazują na możliwość wykorzystania przez nich tzw. kontroli 

praktyk monopolistycznych. Co prawda, kontrola ta obejmuje ochronę rynku i konkurencji, 

jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby UOKiK uznał umowę za przejaw praktyki 

monopolistycznej, co w konsekwencji może zmierzać do jej nieważności362. 

 

9. „Wojna formularzy” w obrocie profesjonalnym 

 

 Prócz art. 3854 k.c., polski ustawodawca nie przewidział regulacji stanowiących                              

o praktyce stosowania wzorców w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami oraz w zakresie 

problemów tam występujących363. Wskazać należy, iż przepis ten odnosi się do problemu tzw. 

 
361Por. E. Łętowska, Prawo..., s. 365-366; M. Pecyna, Kontrola..., s. 157-159; M. Bednarek, Wzorce..., s. 120;     

M. Gutowski, Z. Radwański, Nieważność… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 562-565.  

362Por. E. Łętowska, Prawo..., s. 365-366; M. Pecyna, Kontrola..., s. 157-159; M. Bednarek, Wzorce..., s. 120;    

M. Gutowski, Z. Radwański, Nieważność… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 562-565. 

363Co istotne w tym zagadnieniu, spotykamy się z dwoma przedsiębiorcami, których pozycja wobec siebie jest 

tożsama i każdy może zaprezentować i przeforsować swój wzorzec, zmierzając do związania się ostateczną umową 

(por. M.-A. Zachariasiewicz, Z problematyki "kolizji ogólnych warunków" w obrocie międzynarodowym, Prace 

Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Nr 1097, PPHZ t. 14, Katowice 1990, s. 36-38; J. Gorczyński, Konflikt..., s. 23-

25; M. Bednarek, Wzorce..., s. 125; A. Brzozowski, Komentarz..., s. 216; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:]                               

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, 

s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… 

[w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225; M. Gutowski, Z. Radwański, Nieważność czynności prawnej [w:]  

Z. Radwański, A. Olejniczak, System prawa prywatnego, t. 2, wyd. 3, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 

2019, s. 543-561; M. Gutowski, Z. Radwański, Nieważność… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 562-

565). 
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„wojny formularzy”, który niejednokrotnie występuje w stosunkach umownych zawieranych 

przez profesjonalistów364.  

 Instytucja ta przybiera rozmaite nazwy. Jedni określają ją mianem wojny wzorców 

(tłum. na język angielski – battle of forms), inni zaś konfliktem czy wojną formularzy bądź 

kolizją ogólnych warunków umów. Mowa tu o sytuacji, w której profesjonaliści korzystający, 

każdy ze swojego wzorca, muszą zdecydować, który wzorzec będzie ostatecznie dla nich 

wiążący, które postanowienia nie będą, a które będą ich wiązać365. 

 W wielu systemach prawnych wypracowano odmienne sposoby na rozwiązanie 

problemu wojny formularzy. Jeden z nich zakłada wprowadzenie do wzorców tzw. klauzul 

defensywnych. Ich celem jest zapewnienie jednej ze stron stosunku pewności, iż to 

przedstawione przez nią warunki będą w pełni akceptowane. Klauzula ta może zatem mieć 

charakter tak pozytywny, jak i negatywny. Wszystko zależy od treści postanowienia 

wprowadzonego przez jednego z profesjonalistów, który jako pierwszy wychodzi z ofertą 

związania się określonym stosunkiem umownym366. 

 Drugi sposób rozwiązywania wojny formularzy, określany jest mianem last shoot367. To 

bardziej żmudny i długotrwały proces, polegający na krzyżowej wymianie przez obie strony 

wzorców, tak, aby ostatecznie osiągnąć konsensus i związać się umową w oparciu o właściwy 

wzorzec umów. W praktyce decydujące znaczenie zyskuje ten wzorzec, który został przesłany 

stronie przeciwnej jako ostatni, a jeśli konflikt jest kontynuowany również po przystąpieniu do 

wykonania umowy, wygrywa ten, który nie został ostatecznie oprotestowany przez 

 
364M. Bednarek, Wzorce..., s. 123. 

365Por. L. Zalewski, Zawieranie umów przy użyciu wzorców nienormatywnych (tzw. "konflikt formularzy"), RPEiS 

1989, nr 3, s. 121; M.-A. Zachariasiewicz, Z problematyki…, s. 22 i n.; M. Bednarek, Wzorce..., s. 123-124.   

366Por. L. Zalewski, Zawieranie..., s. 128, 131; M.-A. Zachariasiewicz, Z problematyki..., s. 22; M. Bednarek, 

Wzorce..., s. 124. 

367tłum. z języka angielskiego – „ostatni strzał” bądź „ostatnie słowo”. 
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przeciwnika368. Jedynym kłopotliwym zagadnieniem tego sposobu, będzie ustalenie, która ze 

stron przedstawiła wzorzec, jako ostatnia369. 

 Poza wskazanymi sposobami, najczęściej wykorzystywanych w obrocie społeczno-

gospodarczym przez profesjonalistów, przedstawiciele doktryny wskazują również na kolejne 

sposoby rozstrzygnięcia wojny formularzy. Pierwszy określany jest jako „przyznanie 

preferencji dla wzorca jednej ze stron”. Drugi polega na wykluczaniu się kolidujących ze sobą 

wzorców. Sposób pierwszy jest o tyle skuteczny, że już na początku wskazuje, czyj wzorzec 

będzie brany pod uwagę – czy proponenta, czy oblata. Problem pojawia się w sytuacji, w której 

dochodzi do wojny formularzy370. Wówczas problematyczną kwestią staje się rozstrzygnięcie, 

które z oświadczeń stanowiło ofertę, a które kontrofertę. Dlatego coraz większą popularność 

wśród profesjonalistów ma kolejny sposób rozstrzygania konfliktu. Mając prosty przekaz – 

zakłada on, że wykluczeniu podlegają te elementy wzorca bądź jego klauzule, które sprzeczne 

są z wzorcem strony przeciwnej371. 

 
368Mimo wskazanych sposobów rozwiązania wojny formularzy, w wielu systemach prawnych obowiązuje tzw. 

zasada „lustrzanego odbicia”. Założenie tej zasady polega na tym, że do zawarcia umowy wymagana jest pełna 

akceptacja oferty, a wszelkie jej zmiany rozumie się jako kontrofertę (por. M.-A. Zachariasiewicz,                                          

Z problematyki..., s. 22-25, 29 i n.; M. Bednarek, Wzorce..., s. 125-127; M. Gutowski, Z. Radwański, 

Nieważność…[w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 543-561; M. Gutowski, Z. Radwański, 

Nieważność…[w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 562-565; M. Gutowski,  Z. Radwański, Wadliwość… 

[w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 568-586). 

369Sposób „last shoot” jest konsekwencją zasady lustrzanego odbicia. Zakłada, że obie strony mogą przedstawiać 

kontroferty wzorców, wypełniając tym samym istotę „battle of forms” (por. M.-A. Zachariasiewicz,                                       

Z problematyki..., s. 22-25, 29 i n.; M. Bednarek, Wzorce..., s. 125-127; M. Gutowski, Z. Radwański, Nieważność… 

[w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 543-561; M. Gutowski, Z. Radwański, Nieważność… [w:]                           

Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 562-565; M. Gutowski, Z. Radwański, Wadliwość… [w:] Z. Radwański, 

A. Olejniczak, System…, s. 568-586). 

370 Por. L. Zalewski, Zawieranie..., s. 133, 135; M.-A. Zachariasiewicz, Z problematyki..., s. 34; J. Hermanowski, 

J. D. Jastrzębski, Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 

Konwencja wiedeńska. Komentarz (pod. red. J. Mitroczuka), Warszawa 1997, s. 98-99; M. Bednarek, Wzorce..., 

s. 127-128; M. Gutowski, Z. Radwański, Nieważność… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 543-561; 

M. Gutowski, Z. Radwański, Nieważność… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 562-565; M. Gutowski, 

Z. Radwański, Wadliwość… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 568-586.   

371Również standardy europejskie (a precyzując, Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach 

międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku, Dz. U. 1997 nr 45 poz. 286 zwana także 

Konwencją wiedeńską) stanowiące o konflikcie wzorców, nie zawierają szczegółowego uregulowania tej 

problematyki. Wskazuje się, iż wszelkie odpowiedzi na ofertę jednego z profesjonalistów mające na celu ich 

znaczną zmianę czy uzupełnienie, stanowią kontrofertę (zgodnie z regulacją art. 68 k.c.). Natomiast odpowiedź na 
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10. Wykorzystanie wzorców umów w rozumieniu art. 3854 k.c. 

 

 Aby dobrze zrozumieć zagadnienie konfliktu wzorców, koniecznym jest dokonanie 

analizy art. 3854 k.c., który szczegółowo reguluje kwestie konfliktu formularzy w prawie 

cywilnym. Pod pojęciem wzorców rozumie się ogólne warunki, regulaminy czy wzory 

umów372. 

 Już w art. 3854 § 1 k.c. wskazuje się, jak należy postępować, kiedy określone 

postanowienia wzorców są ze sobą sprzeczne, cyt. umowa między przedsiębiorcami 

stosującymi różne wzorce umów nie obejmuje tych postanowień umów, które są ze sobą 

sprzeczne. Wolą ustawodawcy było wyeliminowanie sprzecznych ze sobą postanowień wzorca 

umowy373. W tym zakresie, na uwagę zasługuje wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, 

 
ofertę dążącą do nieznacznej zmiany oferty, uważana jest za jej przyjęcie w wersji pierwotnej, chyba że oferent 

niezwłocznie, ustnie sprzeciwi się tej niezgodności (art. 681 k.c.). Konwencja zmuszona była do sprecyzowania 

pojęcia "istotnej zmiany". Uznano, iż zmiana ta dotyczyć będzie tzw. essentialia negotii, a w szczególności ceny, 

płatności czy jakości i ilości towaru. Nie wchodząc w szczegóły regulacji art. 19 Konwencji, wśród przedstawicieli 

doktryny wskazywano, iż stanowiła ona odpowiedź europejskiego legislatora na koncepcję „ostatniego strzału”. 

W praktyce można stwierdzić, że koncepcja „last shoot” jest wykorzystywana przez profesjonalistów (por. L. 

Zalewski, Zawieranie..., s. 133, 135; M.-A. Zachariasiewicz, Z problematyki..., s. 34; J. Hermanowski, J. D. 

Jastrzębski, Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Konwencja 

wiedeńska. Komentarz (pod. red. J. Mitroczuka), Warszawa 1997, s. 98-99; M. Bednarek, Wzorce..., s. 127-128; 

M. Gutowski, Z. Radwański, Nieważność… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…,  s. 543-561; s. 562-565; 

M. Gutowski, Z. Radwański, Wadliwość… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 568-586).   

372Por. J. Gorczyński, Konflikt formularzy (art. 3854 k.c.), PPH 2004, nr 4, s. 22; M. Bednarek, Wzorce..., s. 136; 

I. Karasek-Wojciechowicz, Wpływ niedozwolonego charakteru klauzul zmiany oprocentowania lub kursu waluty 

na związanie stron umową kredytu [w:] M. Romanowski, Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej 

postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa TSUE, Warszawa 2017, s. 275-294; M. Safjan, Zobowiązania… 

[w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i 

n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225. 

373Dla rozjaśnienia zagadnienia istotne jest doprecyzowanie, jak rozumieć „sprzeczność”. Przedstawiciele 

doktryny stanęli na stanowisku, iż poziom „sprzeczności” należy oceniać w sposób szeroki, biorąc pod uwagę 

wszelkie konsekwencje. Sprzeczności we wzorcach nie należy doszukiwać się, jeśli we wzorcu jednej ze stron 

„przemilczana” została kwestia, która z kolei poruszona została we wzorcu przeciwnym. Nie można uznawać 

wtedy, że podmiot pominął daną kwestię, a w to miejsce stosować należy przepisy dyspozytywne (por.                              

Cz. Żuławska, Komentarz..., s. 144; E. Wieczorek, Prawo… [w:] A. Brodecka, Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo…,                       

s. 133; J. Gorczyński, Konflikt..., s. 22; M. Bednarek, Wzorce..., s. 136; I. Karasek-Wojciechowicz, Wpływ...[w:] 

M. Romanowski, Życie..., s. 275-294; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…,                 

s. 730 i n.). 
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wydany dnia 22 sierpnia 2016 r. przeciwko Bankowi Millennium S.A. w sprawie nieważności 

umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej374. W orzeczeniu tym wskazano, iż 

niemożliwa jest perspektywa obowiązywania i wykonania umowy kredytu indeksowanego, bez 

określenia zasad ustalania kursów walut. Co więcej, nie ma w polskim prawie, normy 

dyspozytywnej, która mogłaby być zastosowana w miejsce abuzywnego postanowienia375. 

 Interpretacji wymaga również treść art. 3854 § 2 k.c. W przeciwieństwie do art. 3854 §1 

k.c., art. 3854 § 2 k.c. obejmuje więcej kwestii wymagających wyjaśnienia. Należą do nich: 

relacja art. 3854 § 2 k.c. do klauzul defensywnych – podmiot może złożyć zawiadomienie,                      

o którym przepis ten nadmienia, co oznacza zwrot: nie zamierza zawierać umowy na warunkach 

przewidzianych w § 1 oraz, co należy rozumieć pod pojęciem „niezwłocznie”. Warto wskazać, 

iż art. 3854 § 2 k.c. nie stanowi o klauzuli defensywnej, której zastosowanie możliwe będzie                

w oparciu o art. 681 § 2 k.c. Jak stanowi przepis art. 681 § 2 k.c., oferta nie zostanie przyjęta                 

w myśl art. 681 § 1 k.c., kiedy mieści się w niej klauzula zakazująca modyfikacji oferty                             

w odpowiedzi na nią, kiedy oferent niezwłocznie nie sprzeciwił się zastrzeżeniom poczynionym 

przez oblata oraz kiedy może dojść do tzw. warunkowej modyfikacji oferty tj., jeśli oblat 

uzależnił przyjęcie oferty od zgody oferenta na zaproponowane zastrzeżenia, a oferent zgody 

takiej niezwłocznie nie wyraził. Ustawodawca nie zakazuje wprowadzenia różnorodnego 

nazewnictwa. Pomimo tego, zawiadomienie to, stanowi odrębny środek obrony niż klauzula 

defensywna z art. 681 § 2 k.c.376 Następnie uznano, że „zawiadomienie” złożyć może jedynie 

oblat, zaś oferent takiej możliwości nie ma. Rolą oferenta jest natomiast sprzeciwienie się 

wszelkim zmianom zaproponowanym przez oblata377. 

 
374Por. T. Czech, Kontrola abuzywności klauzuli walutowej w umowie kredytu. Glosa do wyroku SN z dnia 19 

marca 2015 r., (IV CSK 362/14), MPB 2015, nr 10 (59), s. 14-29; wyrok SO w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2016 

r., III C 1073/14, MPB 2016, nr 11/2016; wyrok SO w Warszawie z dnia 22.08.16 r., sygn. akt III C 1073/14; LEX 

nr 2096129; wyrok SN z dnia 19 marca 2015 r., IV CSK 362/14, LEX nr 1663827. 

375Por. stanowisko Prezesa UOKiK z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie 

przeciwko Bankowi Millennium S.A. (źródło: https://finanse.uokik.gov.pl/chf/kalendarium/wyrok-sadu-w-

sprawie-przeciwko-bank-millennium). 

376Por. E. Łętowska, Ochrona..., s. 112; J. Gorczyński, Konflikt..., s. 22; M. Bednarek, Wzorce..., s. 137;                          

W. I. Karasek-Wojciechowicz, Wpływ...[w:] M. Romanowski, Życie..., s. 275-294; M. Safjan, Zobowiązania… 

[w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274             

i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225.  

377Por. E. Łętowska, Ochrona..., s. 112; J. Gorczyński, Konflikt..., s. 23; M. Bednarek, Wzorce..., s. 137-138;                   

I. Karasek-Wojciechowicz, Wpływ... [w:] M. Romanowski, Życie..., s. 275-294; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:]             

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, 
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Kolejna kwestia stanowi, że zawiadomienie z art. 3854 § 2 k.c. powoduje wyłączenie 

skutku określonego w art. 3854 § 1 k.c. Następuje wówczas zerwanie stadium 

przedkontraktowego. Pisząc o warunkach określonych w art. 3854 § 1 k.c., trzeba mieć na 

uwadze, by postanowienia wzorców nie były ze sobą sprzeczne378. 

 Ostatnia wątpliwość przy interpretacji art. 3854 k.c., dotyczy stwierdzenia 

„niezwłocznie”. Przedstawiciele doktryny zgodnie uznają, iż dokonując wykładni tegoż 

pojęcia, należy mieć na uwadze przede wszystkim możliwości komunikacyjne, jakie aktualnie 

oferuje technologia. Nie można uznać, iż ustawowy termin 7 czy 14-dniowy będzie można 

przyporządkować do pojęcia „niezwłocznie”. „Niezwłocznie” może oznaczać bliżej 

nieokreślony czasookres, w którym druga strona będzie w stanie, po pierwsze: zapoznać się                     

z przedstawioną ofertą, a po drugie: zajmie odpowiednie stanowisko. Trudno jednak, nie znając 

konkretnej sytuacji, zakładać, czym będzie „niezwłoczność” i przyporządkować temu pojęciu 

konkretną jednostkę czasu379. 

 Dyspozycja powyżej wskazanego przepisu ma znaczenie wyłącznie w sytuacji, w której 

pomiędzy profesjonalistami dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o wzorce obejmujące 

sprzeczne ze sobą postanowienia. Ustawodawca dał określonym podmiotom możliwość, już na 

etapie przedkontraktowym, wyeliminowania sytuacji spornych, których wykluczenie                             

w późniejszym okresie mogłoby wiązać się z podjęciem bardziej skomplikowanych                                 

i czasochłonnych działań, których skutki odczułyby obie strony umowy380.  

 

 

 
s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… 

[w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225. 

378Por. E. Łętowska, Ochrona..., s. 112; M. Bednarek, Wzorce..., s. 137-138; I. Karasek-Wojciechowicz, 

Wpływ...[w:] M. Romanowski, Życie..., s. 275-294; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, 

Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, 

Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, 

Kodeks…, s. 190-225. 

379Por. E. Łętowska, Ochrona..., s. 112; Cz. Żuławska, Komentarz..., s. 144; J. Gorczyński, Konflikt..., s. 23;                       

M. Bednarek, Wzorce..., s. 139; I. Karasek-Wojciechowicz, Wpływ... [w:] M. Romanowski, Życie..., s. 275-294; 

M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:]                             

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-

225. 

380Por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 138-139; I. Karasek-Wojciechowicz, Wpływ...[w:] M. Romanowski, Życie...,                    

s. 275-294. 
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III. Istota kontroli wzorców umów 

 

1. Uregulowania unijne i polskie 

 

Polska regulacja kontroli wzorców zawarta została w art. 3851 – 3853 k.c. Stanowi ona, 

powielenie schematu oraz uregulowań ochronnych zawartych w Dyrektywie nieucz. war. um. 

Polskie unormowania nie stanowią jednak wiernej kopii uregulowań dyrektywy. Powoduje to 

powstanie pomiędzy nimi różnic, koniecznych do wyjaśnienia381. 

Pierwsza z nich wprowadzona została do art. 3853 k.c., w którym ustawodawca 

poszerzył katalog klauzul niedozwolonych o te, uzależniające związanie się umową od 

przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych, podobnych umów (pkt 6 

przepisu) oraz warunkujące zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, 

niemającej bezpośredniego związku z umową obejmującą oceniane postanowienie (pkt 7 

przepisu)382. 

Druga różnica dotyczy punktu 2 załącznika do Dyrektywy nieucz. war. um.                                  

w kontekście uregulowań cywilistycznych. Polski ustawodawca zrezygnował z wprowadzania 

wyjątków, o których nadmienia ustawodawca unijny. Mowa tu choćby o prawie dostawcy usług 

finansowych do zarezerwowania sobie prawa do jednostronnego rozwiązania umowy zawartej 

na czas nieokreślony bez wcześniejszego zawiadomienia, jeżeli istnieją ku temu uzasadnione 

powody, pod warunkiem że dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia 

drugiej strony lub stron umowy o rozwiązaniu umowy, czy o prawie dostawcy usług 

finansowych do zmiany stopy procentowej płaconej przez konsumenta lub jemu należnej albo 

 
381Por. F. Zoll, Potrzeba…, s. 94; M. Jagielska, Ochrona konsumenta jako zagadnienie kodyfikacyjne w prawie 

prywatnym międzynarodowym, KPP 2000, nr 3; E. Łętowska, Prawo…, s. 346; E. Łętowska, Ochrona…, s. 97;                

P. Mostowik, Kolizyjnoprawne problemy dostosowania prawa polskiego do dyrektyw Unii Europejskiej, cz. I i II, 

Rej. 2002, nr 7 i 9; E. Łętowska, Europejskie…, s. 361; M. Jagielska, Polskie prawo konsumenckie na tle 

wspólnotowym, Rejent 2004, nr 3/4, s. 157-158; M. Mataczyński, Przepisy wymuszające swoje zastosowanie                      

w polskim prawie konsumenckim, RPEiS 2003, nr 3, s. 53; M. Pecyna, Kontrola…, s. 144; M. Bednarek, Wzorce…, 

s. 166-169;  M. Grochowski, Przelew powierniczy wierzytelności wynikającej z klauzuli abuzywnej, MOP 2018, 

nr 23/2018; I. Karasek-Wojciechowicz, Wpływ...[w:] M. Romanowski, Życie..., s. 275-294. 

382Por. F. Zoll, Potrzeba…, s. 94; M. Jagielska, Ochrona..., nr 3; E. Łętowska, Prawo…, s. 346; E. Łętowska, 

Ochrona…, s. 97; P. Mostowik, Kolizyjnoprawne..., nr 7 i 9; E. Łętowska, Europejskie…, s. 361; M. Jagielska, 

Polskie..., s. 157-158; M. Mataczyński, Przepisy..., s. 53; M. Pecyna, Kontrola…, s. 144; M. Bednarek, Wzorce…, 

s. 166-169; M. Grochowski, Przelew..., nr 23/2018; I. Karasek-Wojciechowicz, Wpływ...[w:] M. Romanowski, 

Życie..., s. 275-294.  
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zmiany wysokości opłat za inne usługi finansowe bez wcześniejszego powiadomienia, o ile 

istnieje uzasadniona przyczyna takiego postępowania, pod warunkiem że dostawca usług 

będzie zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia o tym drugiej strony umowy, która 

uzyska prawo do niezwłocznego rozwiązania umowy383. 

W ramach trzeciej różnicy, polski ustawodawca nie wprowadził expressis verbis 

wyłączenia spod kontroli wzorców, umów o pracę, umów z zakresu prawa rodzinnego, 

spadkowego czy prawa spółek. Zabieg ten nie jest wykroczeniem poza schemat i sens 

uregulowania Dyrektywy nieucz. war. um., albowiem umowy te ex lege nie wchodzą w zakres 

tzw. obrotu konsumenckiego384. 

Ostatnia już różnica odnosi się do braku w polskiej regulacji postanowienia, iż: przepisy 

kontroli wzorców i umów nie znajdują zastosowania do takich postanowień umownych bądź 

wzorcowych, które stanowią powtórzenie obowiązujących przepisów prawa polskiego lub 

umów międzynarodowych, których stroną jest Polska lub Wspólnota.                                         

Zasadność niewprowadzenia tegoż postanowienia jest niepodważalna. Na potwierdzenie tego 

wskazać można na art. 91 Konstytucji, który wyraźnie traktuje o pierwszeństwie ratyfikowanej 

umowy przed ustawami w razie zaistnienia kolizji pomiędzy ustawą a umową 

międzynarodową. Sytuacja taka będzie miała miejsce wówczas, gdy umowa międzynarodowa 

została ratyfikowana za zgodą parlamentu385. 

W kontekście uregulowań unijnych i polskich uwagę zwrócić należy także na 

dyspozycję art. 6.2 Dyrektywy. Zgodnie z jego uregulowaniem: Państwa Członkowskie 

 
383Por. F. Zoll, Potrzeba…, s. 94; M. Jagielska, Ochrona..., nr 3; E. Łętowska, Prawo…, s. 346; E. Łętowska, 

Ochrona…, s. 97; P. Mostowik, Kolizyjnoprawne..., nr 7 i 9; E. Łętowska, Europejskie…, s. 361; M. Jagielska, 

Polskie..., s. 157-158; M. Mataczyński, Przepisy..., s. 53; M. Pecyna, Kontrola…, s. 144; M. Bednarek, Wzorce…, 

s. 166-169; M. Grochowski, Przelew..., nr 23/2018; I. Karasek-Wojciechowicz, Wpływ...[w:] M. Romanowski, 

Życie..., s. 275-294. 

384Por. F. Zoll, Potrzeba…, s. 94; M. Jagielska, Ochrona..., nr 3; E. Łętowska, Prawo…, s. 346; E. Łętowska, 

Ochrona…, s. 97; P. Mostowik, Kolizyjnoprawne..., nr 7 i 9; E. Łętowska, Europejskie…, s. 361; M. Jagielska, 

Polskie..., s. 157-158; M. Mataczyński, Przepisy..., s. 53; M. Pecyna, Kontrola…, s. 144; M. Bednarek, Wzorce…, 

s. 166-169; M. Grochowski, Przelew..., nr 23/2018; I. Karasek-Wojciechowicz, Wpływ...[w:] M. Romanowski, 

Życie..., s. 275-294. 

385Por. F. Zoll, Potrzeba…, s. 94; M. Jagielska, Ochrona..., nr 3; E. Łętowska, Prawo…, s. 346; E. Łętowska, 

Ochrona…, s. 97; P. Mostowik, Kolizyjnoprawne..., nr 7 i 9; E. Łętowska, Europejskie…, s. 361; M. Jagielska, 

Polskie..., s. 157-158; M. Mataczyński, Przepisy..., s. 53; M. Pecyna, Kontrola…, s. 144; M. Bednarek, Wzorce…, 

s. 166-169; M. Grochowski, Przelew..., nr 23/2018; I. Karasek-Wojciechowicz, Wpływ...[w:] M. Romanowski, 

Życie..., s. 275-294. 
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podejmą niezbędne kroki do zapewnienia, iż konsument nie utraci ochrony przyznanej mu na 

mocy niniejszej dyrektywy, poprzez wybór prawa państwa trzeciego jako prawa 

obowiązującego w stosunku do danej umowy, jeśli ta ostatnia pozostaje w ścisłym związku                        

z terytorium Państw Członkowskich. Ochrona, o której stanowi art. 6.2. Dyrektywy została 

zagwarantowana polskim konsumentom na mocy art. 30 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo 

prywatne międzynarodowe. W art. 30 ust. 1 p.p.m. uregulowano, iż: Poza przypadkami 

uregulowanymi w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 28, wybór prawa państwa, 

niebędącego państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla umowy, 

która wykazuje ścisły związek z obszarem co najmniej jednego państwa członkowskiego, nie 

może prowadzić do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu przepisami prawa 

polskiego wdrażającymi następujące dyrektywy: dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 

1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, dyrektywę 1999/44/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów 

sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, dyrektywę 2002/65/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącą sprzedaży 

konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającą dyrektywę Rady 90/619/EWG 

oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE 

z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającą dyrektywę 

Rady 87/102/EWG386. 

W polskim porządku prawnym, instytucja wzorców umów pojawiła się w ślad za 

uregulowaniami unijnymi. Polska regulacja nie jest wierną kopią Dyrektywy nieucz. war. um., 

natomiast różnice między Dyrektywą a polskimi przepisami nie są znaczne i nie wpływają                   

w żaden sposób na pogorszenie się sytuacji konsumentów. Ponadto polski ustawodawca 

dołożył należytej staranności, aby wiernie odwzorować unijne regulacje387. 

 

 

 

 
386Por. F. Zoll, Potrzeba…, s. 94; M. Jagielska, Ochrona..., nr 3; E. Łętowska, Prawo…, s. 346; E. Łętowska, 

Ochrona…, s. 97; P. Mostowik, Kolizyjnoprawne..., nr 7 i 9; E. Łętowska, Europejskie…, s. 361; M. Jagielska, 

Polskie..., s. 157-158; M. Mataczyński, Przepisy..., s. 53; M. Pecyna, Kontrola…, s. 144; M. Bednarek, Wzorce…, 

s. 166-169; E. Skotnicka, Zasada…, s. 11-18; J. Poczobut, Ochrona konsumentów przy wyborze prawa [w:]                       

J. Poczobut, Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2017, s. 513 i n.; M. Grochowski, 

Przelew..., nr 23/2018; I. Karasek-Wojciechowicz, Wpływ...[w:] M. Romanowski, Życie..., s. 275-294. 

387Por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 166-169; M. Grochowski, Przelew..., nr 23/2018. 
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2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli wzorców 

 

Ze względu na fakt, iż kontrola wzorców umów przewidziana została w ramach obrotu 

konsumenckiego, to wszelkie inne wzorce i umowy występujące w obrocie powszechnym oraz 

podwójnie profesjonalnym, zostały wyłączone z jej zakresu. Na tej podstawie wywnioskować 

można, iż kontrolą objęci będą profesjonaliści świadczący usługi konsumentom388. 

Bardziej skomplikowany wydaje się zakres przedmiotowy kontroli. Wieloaspektowość 

zagadnienia porusza się w granicach takich pojęć, jak świadczenie główne, uboczne czy 

uzgodnione bądź nie indywidualne postanowienia umowy389. 

Niczym złożonym wydaje się wyjaśnienie pojęcia świadczenia głównego umowy oraz 

stwierdzenie, że świadczenia te wyłączone są spod kontroli. Problem pojawia się w sytuacji, 

kiedy postanowienia obejmujące te świadczenia określone zostały niejednoznacznie oraz kiedy 

podstawowe elementy stosunku zobowiązaniowego budzą szereg wątpliwości390. 

Mówiąc o głównych świadczeniach, wskazać można dla przykładu, iż będą nimi kwota 

czy zasady i termin spłaty pożyczki, czy kredytu. Trudno zakładać, iż postanowienia te nie 

zostały wcześniej indywidualnie uzgodnione. Zainteresowany „produktem” konsument 

(konsument świadomy – bo z takim modelem spotkać się można w polskim porządku 

prawnym) z pewnością wie, jaką kwotę opiewa jego zobowiązanie oraz do kiedy powinien je 

spłacić. Konsekwencją tego jest fakt, iż nawet, jeśli świadczenia główne są niekorzystne, to nie 

podlegają one kontroli391. 

 
388Por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 170; B. Sołtys, Czas najwyższy na zmiany w modelu kontroli niedozwolonych 

postanowień wzorców umownych, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2015, 101/2015, s. 183-206;                       

M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:]                              

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-

225. 

389Por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 170-171; B. Sołtys, Czas..., s. 183-206. 

390Por. K. Kohutek, Kontrola treści ogólnych warunków umów bankowych na tle nowelizacji kodeksu cywilnego 

w dziedzinie ochrony konsumenta, PB 2000, nr 12, s. 29; M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 700; E. Łętowska, 

Prawo…, s. 342; Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 152; E. Wieczorek, Prawo… [w:] A. Brodecka, Z. Brodecki, 

D. Fuchs, Prawo…, s. 121-124; M. Bednarek, Wzorce…, s. 170-171; B. Sołtys, Czas..., s. 183-206; K. Zagrobelny, 

Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:]                                   

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; 

W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225. 

391Unijne oraz polskie ustawodawstwo pierwszeństwo przyznaje tzw. autonomii woli stron. Pojawiające się 

wątpliwości w zakresie świadczeń głównych, ich nieprecyzyjność, niejasność powodują, iż pod wątpliwość 
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W ramach kontroli wzorców, od świadczeń głównych umowy, odróżnić należy 

świadczenia uboczne, które, pomimo że powiązane są ze świadczeniami głównymi, podlegają 

szczegółowej kontroli. Pod pojęciem świadczeń ubocznych rozumieć można m.in. świadczenia 

odsetkowe czy klauzule waloryzacyjne. Co ważne, klauzule te mogą kreować stosunek 

zobowiązaniowy stron w taki sposób, że narażą konsumenta na negatywne konsekwencje 

związania się umową. Konkludując, stwierdzić należy, iż za essentialia negotii nie mogą być 

uznane świadczenia, które są związane i dotyczą świadczeń głównych392. 

Kluczowym, z punktu widzenia kontroli, będzie ustalenie czy postanowienie (główne 

bądź uboczne), budzące wątpliwości, zostało indywidualnie uzgodnione, czy też nie. Brak 

indywidualnego ustalenia treści oraz konsekwencji postanowienia umownego godzi                               

w podstawową zasadę stosunków zobowiązaniowych, którą jest autonomia woli stron393. 

Powstaje pytanie, które postanowienia tak na prawdę będą podlegać kontroli? Czy 

kontrola obejmuje postanowienia umowne czy także postanowienia wzorca umów? A może 

dotyczy ona także tych elementów wzorca, które zostały przeniesione do samej umowy?  

W odpowiedzi na powyższe, stwierdzić wypada, iż w zakres kontroli wchodzić będą: 

postanowienia wzorców, umowne, które bezpośrednio zostały przejęte z wzorca, a także 

wszystkie te wprowadzone do stosunku zobowiązaniowego (bez wykorzystania w tym celu 

wzorca), które nie zostały wynegocjowane przez obie jego strony (tzw. klauzule indywidualnie 

narzucone)394. Instytucja „klauzul narzuconych” polega na tym, że profesjonaliści bez 

 
poddać należy, czy strony na pewno osiągnęły konsensus w zakresie świadczeń głównych (por. K. Kohutek, 

Kontrola..., s. 29; M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 700; E. Łętowska, Prawo…, s. 342; Z. Radwański, 

Zobowiązania…, s. 152; E. Wieczorek, Prawo… [w:] A. Brodecka, Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo…, s. 121-124; 

M. Bednarek, Wzorce…, s. 170-171; B. Sołtys, Czas..., s. 183-206; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek,                 

P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115                  

i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:]                

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225. 

392Por. M. Śmigiel, Wzorce... [w:] E. Gniewek, O źródłach…, s. 364 i n.; M. Jagielska, Nowelizacja...,  s. 700;                          

M. Bednarek, Wzorce..., s. 171-172; B. Sołtys, Czas..., s. 183-206 K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek,                 

P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115                 

i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:]             

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225. 

393Por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 172; B. Sołtys, Czas..., s. 183-206. 

394Por. Z. Radwański, Zobowiązania..., s. 152; K. Kohutek, Kontrola...,s. 30; M. Lemkowski, Materialna...., s. 79-

81; M. Śmigiel, Wzorce... [w:] E. Gniewek, O źródłach…, s. 372-373; M. Jagielska, Nowelizacja..., s. 700;                      

E. Łętowska, Ochrona..., s. 96; M. Pecyna, Kontrola..., s. 57-58; Cz. Żuławska, Komentarz...,s. 131-132;                        

M. Bednarek, Wzorce..., s. 173-174; B. Sołtys, Czas..., s. 183-206; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek,               
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negocjacji z konsumentami wprowadzają do umowy postanowienia, czym narzucają swoją 

wolę, nie dając przy tym możliwości wyboru395. Tak rozumiane pojęcie kontroli 

nieuzgodnionych indywidualnie postanowień ma swoje uzasadnienie w instytucji ochrony396. 

Wyłączenie spod kontroli jednego tylko elementu, mogłoby spowodować, iż profesjonaliści 

wykorzystując przewagę ekonomiczną oraz intelektualną, mogliby swoim działaniem 

wprowadzać konsumentów w niekorzystne położenie397. 

A contrario, wszelkie postanowienia uzgodnione indywidualnie zostały wyłączone spod 

kontroli, o której stanowią art. 3851 - 3853 k.c. Nie oznacza to, że pozostają one w obrocie 

prawnym „bezkarnymi”. Ich ocena legalności może być dokonana z punktu widzenia regulacji 

art. 5, 58, 3531 i 388 k.c. Można w takim razie pokusić się o stwierdzenie, że postanowienia, na 

które konsument nie miał realnego wpływu, podlegają podwójnej kontroli. Interesy 

konsumenta zabezpieczone zostały na wszelkie możliwe sposoby398. Chronią je nie tylko art. 

 
P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115                 

i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:]            

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225. 

395A co, jeśli określone postanowienia wykreowane zostały na polecenie profesjonalisty przez podmiot trzeci? 

Słuszne wydaje się stanowisko przedstawicieli doktryny, że osoba trzecia nie może być przy tym pociągana do 

odpowiedzialności przez konsumenta, albowiem to nie ona jest stroną stosunku zobowiązaniowego, tylko 

przedsiębiorca. Konsekwencje uregulowania postanowienia ponosić będzie ten przedsiębiorca, który zlecił jego 

sporządzenie (por. Z. Radwański, Zobowiązania..., s. 152; K. Kohutek, Kontrola...,s. 30; M. Lemkowski, 

Materialna...., s. 79-81; M. Śmigiel, Wzorce... [w:] E. Gniewek, O źródłach…, s. 372-373; M. Jagielska, 

Nowelizacja..., s. 700; E. Łętowska, Ochrona..., s. 96; M. Pecyna, Kontrola..., s. 57-58; Cz. Żuławska, 

Komentarz...,s. 131-132; M. Bednarek, Wzorce..., s. 173-174; B. Sołtys, Czas..., s. 183-206; K. Zagrobelny, 

Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:]                                   

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; 

W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225). 

396Patrz. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2004 r., sygn. akt I CK 635/03, niepubl. 

397Por. Z. Radwański, Zobowiązania..., s. 152; K. Kohutek, Kontrola...,s. 30; M. Lemkowski, Materialna...., s. 79-

81; M. Śmigiel, Wzorce... [w:] E. Gniewek, O źródłach…, s. 372-373; M. Jagielska, Nowelizacja..., s. 700;                       

E. Łętowska, Ochrona..., s. 96; M. Pecyna, Kontrola..., s. 57-58; Cz. Żuławska, Komentarz...,s. 131-132;                         

M. Bednarek, Wzorce..., s. 173-174; B. Sołtys, Czas..., s. 183-206; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek,               

P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115                  

i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:]             

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225. 

398Por. Z. Radwański, Zobowiązania..., s. 152; K. Kohutek, Kontrola..., s. 28; E. Łętowska, Prawo..., s. 338-339; 

E. Łętowska, Ochrona..., s. 96; Cz. Żuławska, Komentarz..., s. 132; M. Bednarek, Wzorce..., s. 174-175; B. Sołtys, 

Czas..., s. 183-206; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, 
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3851 - 3853 k.c. stanowiące o kontroli wzorców, ale także art. 5, 58, 3531 i 388 k.c., na 

podstawie, których ocenić można, czy postanowienia nie stanowią nadużycia prawa 

podmiotowego, czy nie prowadzą do bezwzględnej nieważności czynności prawnej, czy nie 

uderzają w generalną zasadę swobody umów i nie powodują jej ograniczenia oraz czy nie 

zachodzą przesłanki sugerujące, iż może dojść do wyzysku konsumenta399. 

Z perspektywy konsumenta i przedsiębiorcy, kluczowe znaczenie ma ocena czy 

nieprofesjonalista miał możliwość wpływu na treść postanowienia umownego400. Chodzi tu                               

o faktyczną możliwość wstąpienia do negocjacji z przedsiębiorcą, w celu wykreowania 

postanowienia. Powyższa dywagacja nie obejmuje sytuacji, w których to konsument z własnej 

inicjatywy, doprowadził do modyfikacji umowy. Mowa jest tu o sytuacji, w której nie przejawia 

on sam z siebie chęci do pertraktowania postanowień umowy, a przedsiębiorca taką możliwość 

daje i pozwala na dokonywanie zmian w ramach wspólnych negocjacji401. 

 
Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, 

Kodeks…, s. 190-225. 

399Por. Z. Radwański, Zobowiązania..., s. 152; K. Kohutek, Kontrola..., s. 28; E. Łętowska, Prawo..., s. 338-339; 

E. Łętowska, Ochrona..., s. 96; Cz. Żuławska, Komentarz..., s. 132; M. Bednarek, Wzorce..., s. 174-175; B. Sołtys, 

Czas..., s. 183-206; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, 

Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, 

Kodeks…, s. 190-225. 

400W praktyce konsumenci rezygnując z możliwości negocjacji, godzą się na podpisanie pod wzmiankami typu: 

„wyrażam zgodę” czy „przyjmuję własnoręcznym podpisem”. Podpisanie tego stwierdzenia, może przysporzyć 

konsumentowi negatywnych skutków (por. M. Jagielska, Nowelizacja..., s. 700; K. Kohutek, Kontrola..., s. 29;                 

E. Łętowska, Prawo..., s. 339; E. Łętowska, Ochrona..., s. 101; Cz. Żuławska, Komentarz..., s. 131; M. Pecyna, 

Kontrola..., s. 47 i n.; K. Kruszewska-Sobczyk, M. Sobczyk, Niedozwolone klauzule w umowach zawieranych 

przez konsumenta, R. Pr. 2004, nr 4, s. 79; I. Wesołowska, Niedozwolone postanowienia umowne, [w:]                                

C. Banasiński, Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, Warszawa 2004, s. 177;                             

M. Bednarek, Wzorce..., s. 176-178; B. Sołtys, Czas..., s. 183-206; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek,                

P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115                   

i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:]             

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225). 

401Sytuacja ta jest wyjątkiem od reguły, bowiem, co do zasady funkcjonuje domniemanie braku indywidualnego 

uzgodnienia treści klauzul standardowych, to jest tych, które zamieszczone są we wzorcu, albo które zostały z tego 

wzorca zaczerpnięte (por. M. Jagielska, Nowelizacja..., s. 700; K. Kohutek, Kontrola..., s. 29; E. Łętowska, 

Prawo..., s. 339; E. Łętowska, Ochrona..., s. 101; Cz. Żuławska, Komentarz..., s. 131; M. Pecyna, Kontrola..., s. 

47 i n.; K. Kruszewska-Sobczyk, M. Sobczyk, Niedozwolone..., s. 79; I. Wesołowska, Niedozwolone..., [w:] C. 

Banasiński, Standardy…, s. 177; M. Bednarek, Wzorce..., s. 176-178;  B. Sołtys, Czas..., s. 183-206; K. 

Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] 
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3. Kryteria abuzywności kontroli wzorców 

 

W polskim porządku prawnym, poza katalogiem obejmującym aktualnie dwadzieścia 

trzy przykłady klauzul niedozwolonych (art. 3853 k.c.), ustawodawca nie zawęża kryteriów 

abuzywności określonych postanowień umów czy wzorca. Sugeruje to w zasadzie treść art. 

3853 k.c., gdzie wprowadzono takie stwierdzenia jak: „w razie wątpliwości” czy                                     

„w szczególności”. Kluczowe znaczenie w praktyce uznawania klauzul za abuzywne, będą 

miały tzw. klauzule generalne, takie jak: dobre obyczaje czy rażące naruszenie interesów 

konsumenta402. 

Dokonując jednak szczegółowej wykładni pierwszego zdania art. 3853 k.c. stwierdzić 

należy, iż obie klauzule generalne muszą być naruszone jednocześnie. Stwierdzenie językowe: 

„jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco 

naruszając jego interesy”, wskazuje, że mowa będzie o klauzuli, która jest sprzeczna z dobrymi 

obyczajami, a sprzeczność ta narusza interesy konsumenta. Z drugiej zaś strony, może istnieć 

klauzula, która będzie naruszała interesy konsumenta, ale nie będzie sprzeczna z dobrymi 

obyczajami. O ile w pierwszym przypadku, naruszając dobre obyczaje, dochodzi również do 

naruszenia interesów, o tyle w drugim przypadku, możliwe jest naruszenie interesu 

konsumenta, które nie będzie sprzeczne z dobrymi obyczajami403. 

Przechodząc do szczegółowej analizy klauzuli generalnej „dobrych obyczajów” 

wskazać trzeba, iż klauzula ta ma na celu „wyparcie” bądź „aktualizację” klauzuli zasad 

współżycia społecznego404. Nie oznacza to jednak, że klauzula zasad współżycia społecznego 

 
K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; 

W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225). 

402Por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 178-179; wyrok SA w Warszawie z dnia 3 lutego 2016 r., VI ACa 12/15, LEX 

nr 2026414; wyrok SA w Katowicach z dnia 13 lipca 2018 r., V ACa 542/17, LEX nr 2531759.  

403Por. Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 153; K. Kohutek, Kontrola…, s. 33; E. Łętowska, Ochrona…, s. 98, 

102; R. Stefanicki, Dobre obyczaje w prawie polskim, PPH 2002, nr 5, s. 29; M. Bednarek, Wzorce…, s. 178-179; 

wyrok SA w Warszawie z dnia 3 lutego 2016 r., VI ACa 12/15, LEX nr 2026414; wyrok SA w Katowicach z dnia 

13 lipca 2018 r., V ACa 542/17, LEX nr 2531759; B. Sołtys, Czas..., s. 183-206; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:]      

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, 

s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… 

[w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225. 

404W zakres klauzuli „dobrych obyczajów”, w perspektywie słusznych interesów konsumenta, wejdą wszelkie 

wyobrażenia podmiotu z niej korzystającego na temat obowiązujących wartości czy solidnych, starannych działań 

strony przeciwnej. Naruszeniem będzie nieudzielenie nieprofesjonaliście informacji, czy wprowadzenie                      
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traci na znaczeniu, gdyż za każdym razem odwołując się do dobrych obyczajów czy zasad 

współżycia społecznego, odwołać się należy do wartości aksjologicznych, kształtujących się                 

u strony z niej korzystającego405. Mowa tu m.in. o sędziach, stosujących przepisy prawa                     

i posługujących się tymi klauzulami406.  

Istota klauzuli dobrych obyczajów znalazła swoje miejsce w Dyrektywie nieucz. war. 

um. To właśnie tam w § 3.1 ustalono, że: 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. W kontekście unijnego uregulowania, naruszenie klauzuli będzie 

stanowiło naruszenie elementarnej zasady cywilistycznej, jaką jest zasada równości stron 

 
w błąd. To także nadużycie zaufania (por. K. Kohutek, Kontrola…, s. 33-34; M. Śmigiel, Wzorce…[w:]                              

E. Gniewek, O źródłach…, s. 360; I. Wesołowska, Niedozwolone..., [w:] C. Banasiński, Standardy…, s. 180;                  

M. Bednarek, Wzorce…, s. 181; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730               

i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:]                       

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-

225). 

405Por. K. Kohutek, Kontrola…, s. 33-34; M. Śmigiel, Wzorce…[w:] E. Gniewek, O źródłach…, s. 360;                             

I. Wesołowska, Niedozwolone..., [w:] C. Banasiński, Standardy…,s. 180; M. Bednarek, Wzorce…, s. 181; wyrok 

SA w Warszawie z dnia 3 lutego 2016 r., VI ACa 12/15, LEX nr 2026414; wyrok SA w Katowicach z dnia 13 

lipca 2018 r., V ACa 542/17, LEX nr 2531759; B. Sołtys, Czas..., s. 183-206; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:]                     

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, 

s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… 

[w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225. 

406Co ważne, oddzielenie dobrych obyczajów od zasad współżycia społecznego nie powoduje, iż pomiędzy obiema 

stronami klauzuli zachodzą sprzeczności (por. M. Lemkowski, Materialna…, s. 83-84; Z. Radwański,                               

M. Zieliński, Uwagi…, s. 22; E. Łętowska, Prawo…, s. 603; E. Łętowska, Ochrona…, s. 99; E. Wieczorek, 

Prawo… [w:] A. Brodecka, Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo…, s. 119; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 132;                            

A. Mokrysz – Olszyńska, Dobre obyczaje w działalności gospodarczej, KPP 2004, nr 1; M. Bednarek, Wzorce..., 

s. 179-180; wyrok SA w Warszawie z dnia 3 lutego 2016 r., VI ACa 12/15, LEX nr 2026414; wyrok SA                              

w Katowicach z dnia 13 lipca 2018 r., V ACa 542/17, LEX nr 2531759; B. Sołtys, Czas..., s. 183-206; M. Safjan, 

Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, 

Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225).    
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stosunku zobowiązaniowego407. Unijny ustawodawca za priorytetową w relacji profesjonalista 

– konsument uznał zasadę równości stron, ich praw oraz obowiązków408. 

Poza klauzulą dobrych obyczajów, w polskim prawie, wprowadzone zostało również 

kryterium abuzywności w postaci rażącego naruszenia interesów konsumenta. Kryterium to 

musi być spełnione wraz z naruszeniem dobrych obyczajów, bowiem nie przewidziano 

naruszenia, tylko dobrych obyczajów czy też interesów konsumenta.  

Co ważne, w kontekście pojęcia „rażącego naruszenia interesów konsumenta”, 

wykładni podlegać powinny pojęcia: „rażące” oraz „interes konsumenta”. Mówiąc o rażącym 

naruszeniu interesów, wypada mieć na uwadze nie tylko okoliczności obiektywne, ale także 

okoliczności subiektywne, związane z nieprofesjonalistą i przedsiębiorcą409. Pojęciem 

„interesu konsumenta” objęto zakres nie tylko ekonomiczny, ale też odczucia konsumenta                    

 
407Taki sposób działania uzasadniony jest normami moralnymi, społecznymi, a także wartościami, o których 

stanowi m.in. Konstytucja. Dzięki takiemu rozumieniu dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego, 

możliwym jest stosowanie w określonych przypadkach normy art. 58 § 2 k.c. O zmianach klauzuli zasad 

współżycia społecznego w dobre obyczaje nadmienia również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 października 

1998 r. II CKN 291/98 ((por. M. Lemkowski, Materialna…, s. 83-84; Z. Radwański, M. Zieliński, Uwagi…, s. 22; 

E. Łętowska, Prawo…, s. 603; E. Łętowska, Ochrona…, s. 99; E. Wieczorek, Prawo… [w:] A. Brodecka,                           

Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo…, s. 119; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 132; A. Mokrysz – Olszyńska, Dobre 

obyczaje w działalności gospodarczej, KPP 2004, nr 1; M. Bednarek, Wzorce..., s. 179-180; wyrok SA                               

w Warszawie z dnia 3 lutego 2016 r., VI ACa 12/15, LEX nr 2026414; wyrok SA w Katowicach z dnia 13 lipca 

2018 r., V ACa 542/17, LEX nr 2531759; B. Sołtys, Czas..., s. 183-206; M. Safjan, Zobowiązania… [w:]                            

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; 

W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225). 

408Por. M. Pecyna, Kontrola…, s. 142-143; M. Bednarek, Wzorce…, s. 181; K. Kruszewska – Sobczyk,                         

M. Sobczyk, Niedozwolone…, s. 121; wyrok SA w Warszawie z dnia 3 lutego 2016 r., VI ACa 12/15, LEX nr 

2026414; wyrok SA w Katowicach z dnia 13 lipca 2018 r., V ACa 542/17, LEX nr 2531759; B. Sołtys, Czas...,           

s. 183-206. 

409Do zakresu okoliczności obiektywnych zaliczyć można m.in. rozmiar strat, jakie konsument poniesie bądź może 

ponieść w związku z wstąpieniem do określonego stosunku. Okoliczności subiektywne stanowią o tym, jaką rolę 

pełni na rynku przedsiębiorca, czy jest on instytucją prestiżową, uznaną, ale także, jaką pozycję zajmuje w obrocie 

nieprofesjonalista, czy jest nim osoba starsza, schorowana, czy dziecko (por. E. Łętowska, Prawo…, s. 340-341; 

Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 132-133; M. Bednarek, Wzorce…, s. 181-182; wyrok SA w Warszawie z dnia 3 

lutego 2016 r., VI ACa 12/15, LEX nr 2026414; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, 

Kodeks…, s. 730 i n.; wyrok SA w Katowicach z dnia 13 lipca 2018 r., V ACa 542/17, LEX nr 2531759; M. Safjan, 

Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, 

Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225). 
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w trakcie kreowania stosunku zobowiązaniowego. Ważnym jest, czy konsument odczuwał 

komfort, nie poniósł straty czasu, czy nie został wprowadzony w błąd410. 

 

4. Elementy przedmiotowo istotne kontroli wzorców 

 

Kontroli wzorców umów oraz postanowień konkretnej, zawartej już umowy, dokonuje 

się w oparciu o elementy zawarte w art. 3852 k.c. Dyspozycja tegoż przepisu stanowi, że: oceny 

zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili 

zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy 

pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny. 

Zaznaczyć należy, że pomiędzy przepisem art. 3851 k.c. a przepisem 3852 k.c. zachodzi pewna 

nieścisłość. W pierwszym z przytoczonych przepisów, ustawodawca wyraźnie unormował, iż 

kontroli podlegają te treści umowy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz te, które 

naruszają interesy konsumenta. Z kolei regulacja drugiego z przepisów uwzględnia tylko jeden                   

z wymienionych w przepisie art. 3851 k.c. elementów – dobre obyczaje. Nie powielając 

rozważań, stwierdzić wypada, iż działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami stanowi rażące 

naruszenie interesów konsumenta411. 

 Przechodząc do elementów mających merytoryczne znaczenie przy dokonywaniu 

kontroli, zwrócić uwagę należy na chwilę zawarcia umowy412, na treść umowy, okoliczności,             

 
410Przykładem rażącego naruszenia interesów konsumenta, może być wprowadzenie do umowy kosztów, które 

obciążają świadczeniobiorcę ponad miarę a stanowią ewidentny „zarobek” przedsiębiorcy”. Tego typu naruszenia 

dostrzegalne są wielokrotnie w umowach pożyczek, zawieranych z przedsiębiorcami niebędącymi fachowymi 

podmiotami, udzielającymi tego typu świadczeń (por. E. Łętowska, Prawo…, s. 340-341; Cz. Żuławska, 

Komentarz…, s. 132-133; M. Bednarek, Wzorce…, s. 181-182; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek,                              

P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115                  

i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:]                

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225). 

411Por. M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 701; M. Bednarek, Wzorce…, s. 182-183; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:]               

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, 

s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… 

[w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225. 

412W zakresie „chwili zawarcia umowy” niebagatelne znaczenie ma wyrok TSUE z dnia 20.09.2017 r., wydany                    

w sprawie Ruxandra Paula Andriciuc i in. przeciwko Banca Românească SA (sygn. akt C-186/16). W orzeczeniu 

tym stwierdzono, iż „oceny nieuczciwego charakteru warunku umownego należy dokonywać w odniesieniu do 

momentu zawarcia danej umowy, z uwzględnieniem ogółu okoliczności, które mogły być znane przedsiębiorcy                   

w owym momencie i mogły mieć wpływ na późniejsze jej wykonanie (…)”. Trybunał zaznaczył ponadto, iż to na 
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w których doszło do powstania stosunku zobowiązaniowego a także na umowy, które pozostają 

bądź mogą pozostawać w związku z zawieraną umową413. Przy analizie przepisu art. 3852 k.c. 

powstaje pytanie, czy wskazane elementy kontroli mają charakter wyczerpujący, czy stanowią 

przykładowe wyliczenie podstaw, na których należy opierać się przy dokonywaniu kontroli.              

Wśród przedstawicieli doktryny pojawiło się stanowisko, że przy dokonywaniu kontroli 

abuzywności umowy, nie można zamykać się jedynie na założeniu art. 3852 k.c., ale wziąć 

trzeba pod uwagę inne okoliczności, które mogłyby mieć na nią wpływ. Co ważne, okoliczności 

wskazane z art. 3852 k.c. związane są bezapelacyjnie z kontrolą w rozumieniu incydentalnym. 

Oznacza to, że kontrolę opiera się na umowie, badając konkretne okoliczności jej zawarcia oraz 

wszystkie inne decydujące dla kontroli składniki. Natomiast w przypadku kontroli 

abstrakcyjnej, która obejmować będzie regulaminy czy ogólne warunki umów, przepis art. 3852 

należy odpowiednio zmodyfikować414. 

 

 

 

 

 

 

 
sądzie krajowym spoczywać będzie ocena ogółu okoliczności faktycznych związanych z konkretną sprawą, w tym 

z uwzględnieniem fachowej wiedzy przedsiębiorcy (por. wyrok TSUE z dnia 20.09.17 r. w sprawie Ruxandra 

Paula Andriciuc i in. przeciwko Banca Românească SA, sygn. akt C 186/16). 

413Z praktycznego punktu widzenia, dokonując kontroli umowy pod kątem abuzywności, uwagę zwrócić należy 

na wszelkie aspekty, które zadecydowały po pierwsze o jej zawarciu, a po drugie okoliczności, w których doszło 

do jej zawarcia. Biorąc natomiast pod uwagę umowy, które mogą pozostawać bądź pozostają w związku z umową 

pierwotną, mowa jest tutaj o tzw. umowach pakietowych. Dla zobrazowania, czym są umowy pakietowe, wskazać 

można na umowy ubezpieczenia kredytu. Dwie różne umowy, które są ze sobą integralnie powiązane. Oceniając 

umowę główną, ocenie podlegać będzie także jej relacja oraz związek z umową ubezpieczenia (por. E. Łętowska, 

Prawo…, s. 341; M. Bednarek, Wzorce…, s. 182-183; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek,                                           

P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.). 

414Modyfikacja dotyczyć może wzorców pozostających w związku ze wzorcem podlegającym kontroli.                             

W przypadku świadczeń bankowych, kontrolując regulamin kart debetowych odnieść należy się do regulaminu 

rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego (por. K. Kohutek, Kontrola…, s. 35; E. Łętowska, Prawo…, s. 341; 

E. Łętowska, Ochrona…, s. 102; Cz. Żuławska, Komentarz…,  s. 134-135; M. Bednarek, Wzorce…, s. 184;                       

M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:]                                      

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-

225). 
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5. Następstwa abuzywności postanowień umowy oraz wzorca umów 

 

Gdy poddane kontroli postanowienie umowy jest niedozwolone, staje się ono ipso iure 

bezskuteczne względem konsumenta, a na jego miejsce wchodzą przepisy dyspozytywne, 

regulujące kontrowersyjną treść415. Okoliczność, że interesujące nas postanowienie nosi cechy 

abuzywnego powoduje skutki ex tunc416. A zatem, jeśli dotyczy to postanowienia, co do którego 

konsument pierwotnie wyraził aprobatę, wiążąc się z profesjonalistą umową, w której 

postanowienie to występuje, nie wiąże ono konsumenta już od chwili, kiedy rzeczywiście 

pomiędzy nimi powstał stosunek. Przepisy dyspozytywne wypełniają natomiast „lukę” po 

postanowieniu, które przestało wiązać. Skutki te dotyczą konkretnego postanowienia, a nie 

umowy jako całości417. Pamiętać przy tym trzeba, że konsument decydując się na zawarcie 

 
415Już w tym miejscu wskazać trzeba, że w orzecznictwie istnieją rozbieżne stanowiska, co do skutków uznania 

klauzuli za abuzywną, w kontekście dalszego bytu stosunku, który wiąże strony (por. I. Karasek-Wojciechowicz, 

Wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli na związanie stron umową, TPP 2018, nr 2/2018, s. 45-71). 

416Tak postawiona teza nie wszystkim wydała się słuszna. Dlatego też wykreowano trzy rozbieżne podejścia do 

tej kwestii. W pierwszej kolejności pokreślić należy, iż część linii orzeczniczej stoi na stanowisku, że klauzula 

niedozwolona nie obowiązuje, a jej miejsce pozostaje „puste”. Wedle drugiego stanowiska, abuzywny charakter 

klauzuli i brak związania nią stron, ma w końcowym efekcie powodować, iż cały stosunek zobowiązaniowy nie 

wiąże jego stron. Trzecia z koncepcji - najbardziej słuszna - zakłada, że w miejsce klauzuli abuzywnej 

zastosowanie znajdzie norma przepisu dyspozytywnego. Jeśli abuzywna klauzula nie obejmowała świadczenia 

głównego, to zawarta między stronami umowa powinna je wiązać, a w miejsce klauzuli niedozwolonej winno się 

stosować odpowiedni przepis (por. I. Karasek-Wojciechowicz, Wpływ..., s. 45-71). 

417W sytuacji, kiedy cała umowa pożyczki (kredytu) zostałaby unieważniona wobec stwierdzenia w niej 

postanowienia abuzywnego, wówczas obie strony zobowiązane byłyby względem siebie do zwrotu wzajemnie 

spełnionych świadczeń. Konsument, który otrzymał świadczenie i przeznaczył je na określony cel, poniósłby 

szkodę zwracając profesjonaliście całą uzyskaną kwotę. Słuszne jest zatem stanowisko, aby w razie stwierdzenia 

abuzywności konkretnego postanowienia umowy, pozostałą część umowy zachować w obrocie. Mowa jest o tzw. 

redukcji utrzymującej skuteczność (por. M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 701; E. Rutkowska, Ochrona konsumenta 

usług bankowych przed nieuczciwymi klauzulami w świetle ostatniej nowelizacji kodeksu cywilnego, PB 2000, nr 

4, s. 80; M. Śmigiel, Wzorce…[w:] E. Gniewek, O źródłach…, s. 361; M. Lemkowski, Materialna…, s. 86, 89;               

E. Łętowska, Prawo…, s. 343; M. Pecyna, Prorogacja sądu w obrocie konsumenckim, KPP 2003, nr 4, s. 869;               

E. Wieczorek, Prawo… [w:] A. Brodecka, Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo…, s. 120, 343; M. Bednarek, Wzorce…, 

s. 185; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Gutowski,                           

Z. Radwański, Nieważność… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 543-561, 562-565; M. Gutowski,                 

Z. Radwański, Wadliwość… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 568-586; M. Safjan, Zobowiązania… 

[w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274              

i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-225). 
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określonej umowy, ma w tym swój cel. Unieważnienie całej umowy z kolei pozbawiłoby go 

możliwości realizacji tego celu418. Stanowi o tym przepis art. 3851 § 2 k.c., zgodnie z którym: 

jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową                

w pozostałym zakresie. Przepis ten, ustanawia zasadę „trwałości umowy”. Zasada ta, ma za 

zadanie utrzymać w obrocie prawnym stosunek zobowiązaniowy, którego tylko jeden element 

uznany został za niedozwolony – sprzeczny z dobrymi obyczajami, jaskrawo naruszający 

interesy konsumenta419. 

Powyższe rozważania przenieść można na wydany w dniu 3 października 2019 r. wyrok 

TSUE w sprawie Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International 

AG (sygn. akt C-260/18). W wyroku tym odnosząc się do postanowień umowy kredytu                         

w walucie obcej, stwierdzono, iż art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 

1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować 

w ten sposób, że: 1) art. 6 ust. 1 Dyrektywy nieucz. war. um. nie stoi na przeszkodzie temu, aby 

sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu 

indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio 

powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta 

umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie 

spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy; 2) z jednej strony skutki dla 

sytuacji konsumenta wynikające z unieważnienia całości umowy, takie jak te, o których mowa 

w wyroku z dnia 30 kwietnia 2014 r., Kásler i Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), 

należy oceniać w świetle okoliczności istniejących lub możliwych do przewidzenia w chwili 

 
418Por. M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 701; E. Rutkowska, Ochrona..., s. 80; M. Śmigiel, Wzorce…[w:]                          

E. Gniewek, O źródłach…, s. 361; M. Lemkowski, Materialna…, s. 86, 89; E. Łętowska, Prawo…, s. 343;                    

M. Pecyna, ..., s. 869; E. Wieczorek, Prawo… [w:] A. Brodecka, Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo…, s. 120, 343;            

M. Bednarek, Wzorce…, s. 185; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730            

i n.; M. Gutowski, Z. Radwański, Nieważność… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 543-561, 562-

565; M. Gutowski, Z. Radwański, Wadliwość… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 568-586;                       

M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:]                               

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; W. Popiołek, Przedsiębiorcy… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 190-

225.  

419Regulacje ochronne z art. 3851 – 3853 k.c. dotyczą wyłącznie spraw poddanych pod jurysdykcję sądów polskich. 

Jest to efektem, nie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego art. 6.2 Dyrektywy nieucz. war. um. (por.               

M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:]                                

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.; J. Kudła, Jurysdykcja krajowa w sprawach dotyczących umów 

konsumenckich w świetle europejskich norm jurysdykcyjnych, PPC 2016/2, s. 246-289). 
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zaistnienia sporu, a z drugiej strony, do celów tej oceny decydująca jest wola wyrażona przez 

konsumenta w tym względzie; 3) art. 6 ust. 1 Dyrektywy nieucz. war. um. stoi 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 przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, jeżeli strony 

umowy wyrażą na to zgodę; 4) art. 6 ust. 1 Dyrektywy nieucz. war. um. stoi na przeszkodzie 

utrzymywaniu w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do 

unieważnienia tej umowy, a sąd stoi na stanowisku, że takie unieważnienie wywołałoby 

niekorzystne skutki dla konsumenta, gdyby ten ostatni nie wyraził zgody na takie utrzymanie 

w mocy420. 

W przypadku stwierdzenia abuzywności postanowienia wzorca, jego skutki wyglądają 

inaczej. Skuteczność orzeczenia stwierdzającego, iż kontrolowane postanowienie jest 

niedozwolone, następuje z chwilą wpisania postanowienia do rejestru klauzul. Dopiero od tej 

chwili postanowienie wzorca zaczyna wywierać skutki erga omnes. Nie zmienia to jednak 

sytuacji prawnej konsumenta421. 

 
420Por. wyrok TSUE z dnia 03.10.19 r. w sprawie Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank 

International AG z siedzibą w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział                

w Polsce, dawniej Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie (sygn. akt C-260/18), LEX nr 2723333; T. 

Pffeifer, Glosa do wyroku TSUE z dnia 03.10.19 r. w sprawie Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko 

Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International 

AG Oddział w Polsce, dawniej Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie (sygn. akt C-260/18), Fachdienst 

Zivilrecht – LMK 2019, nr 424169; R. Bujalski, Frankowicze wygrywają przed TSUE. Omówienie wyroku TS z 

dnia 3 października 2019 r., C-260/18 (Dziubak), Warszawa 2019 [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl 

(dostęp: 24.05.20 r.); M. Konopacka, M. Replin, Wyrok TSUE w sprawie Dziubak oraz jego konsekwencje prawne 

i ekonomiczne, Warszawa 2019 [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 24.05.20 r.); B. Wyżykowski, 

Dalsze obowiązywanie umowy po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru jej postanowienia lub postanowień. 

Glosa do wyroku TS z dnia 3 października 2019 r., C-260/18, EPS 2020, nr 3, s. 35-47; E. Łętowska, Co ujawnia 

dyskurs o kredytach frankowych, czyli o świadomym i nieświadomym uwikłaniu prawników, EPS 2020, nr 4, s. 4-

14. 

421Obecnie, ze względu na zmianę modelu kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców z sądowej na 

administracyjno-sądową realizowaną przez Prezesa UOKiK, do rejestru trafiają klauzule tylko w tych sprawach, 

w których wniesiono pozwy do SOKiK przed dniem 17 kwietnia 2016 roku. W nowych sprawach, rozstrzygnięcia 

wynikają z decyzji Prezesa UOKiK i publikowane są w bazie decyzji na stronie internetowej Urzędu (por. 

informacja ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
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Jak już wspomniano, skutkiem abuzywności postanowienia umowy jest jego 

nieważność. Niemniej jednak nieważność ta nie może być mylona z nieważnością, o której 

stanowi przepis art. 58 k.c. (nieważność bezwzględna). Różnica w wadze sankcji 

„nieważności” polega na tym, iż klauzula uznana za abuzywną nie jest sprzeczna z ustawą ani 

nie ma na celu obejścia prawa. Abuzywność klauzuli została stwierdzona, albowiem jest ona 

sprzeczna z dobrymi obyczajami, przez co rażąco narusza interesy konsumentów. Co więcej, 

nieważność z art. 3851 § 1 k.c., nie jest tożsama również z nieważnością wskazaną w art. 58 § 

2 k.c., gdzie unormowano skutki prawne czynności, która jest sprzeczna z zasadami współżycia 

społecznego. Rozważania te można podsumować w ten sposób, iż art. 3851 § 1 k.c. jest 

przepisem szczególnym w stosunku do art. 58 k.c. W sytuacji, kiedy podlegające kontroli 

postanowienie, tak umowy, jak i wzorca, będzie nie tylko abuzywne, ale także sprzeczne                        

z ustawą, wówczas art. 58 k.c. zyskuje pierwszeństwo względem art. 3851 k.c. Skutkiem tego 

może być sytuacja, w której cała czynność będzie obarczona nieważnością. Jak unormował to 

bowiem ustawodawca w art. 58 § 3 k.c.: jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności 

prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba, że z okoliczności wynika, 

iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Zatem skutki 

nieważności stypizowanej w art. 58 k.c. są skutkami dalej idącymi niż skutki nieważności 

unormowanej w przepisie art. 3851 k.c.422. 

 

6. Skutki uznania postanowień umowy za niedozwolone w świetle uregulowań unijnych 

 

 Uznanie postanowień umowy czy wzorca za niedozwolone wywiera skutki, nie tylko               

w świetle prawa krajowego, ale także w zakresie regulacji unijnych. Na tym tle, kluczowe 

znaczenie odgrywa art. 6 Dyrektywy nieucz. war. um. Zgodnie z jego uregulowaniem: 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 warunków423. 

 
https://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php; M. Bednarek, Wzorce…, s. 186; E. Rutkowska, 

Ochrona…, s. 65; B. Wyżykowski, Dalsze…, s. 35-47).  

422Por. M. Lemkowski, Materialna…, s. 86-90; M. Bednarek, Wzorce…, s. 186-187; M. Safjan, Zobowiązania… 

[w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n. 

423W kontekście ochrony konsumentów pamiętać trzeba także o art. 7 i art. 24 Dyrektywy. Pierwszy z przepisów 

nakazuje państwom członkowskim, aby w interesie nieprofesjonalistów, zapewniały należyte i skuteczne środki, 
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Założenia, zarówno art. 6, 7, jak i 24 Dyrektywy są obecnie realizowane w krajowym 

porządku prawnym. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż działania zmierzające do wyposażenia 

organów oraz sądów w narzędzia, dzięki którym będą mogły chronić i dbać o interesy 

„słabszych stron” stosunku, odpowiadają strategii prokonsumenckiej. Dla europejskiej praktyki 

oraz uregulowań obejmujących skutki abuzywności postanowień umów, duże znaczenie mają 

również orzeczenia unijnych organów. Zasady wynikające z orzeczenia TSUE w sprawie                    

C-618/10, Banco Espanol de Credito S.A, znalazły także odzwierciedlenie w kolejnych 

wyrokach takich, jak: orzeczenie TSUE w sprawie C-488/11, Asbeek Brusse, a także orzeczenie 

TSUE w sprawach połączonych C-240/98 do C-244/98, Oceano Grupo Editorial et Salvat 

Editores, orzeczenie TSUE w sprawie C-453/10, Perenic, orzeczenie TSUE w spawie                          

C-119/15, Biuro Podróży "Partner" sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej przeciwko Prezesowi 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów424, oraz w orzeczeniu TSUE w sprawie C-260/18, 

Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG425. 

 
które na celu będą miały zapobieganie nieuczciwym postanowieniom umów/wzorców. Drugi stanowi, że sądy 

państw członkowskich muszą dysponować odpowiednimi narzędziami, aby chronić takich interesariuszy (por.                 

E. Skotnicka, Zasada…, s. 11-18; wyrok TSUE z dnia 30.05.13 roku w sprawie Dirk Frederik Asbeek Brusse, 

Katarina de Man Garabito przeciwko Jahani BV (sygn. akt C-488/11); LEX nr 1315834; J. Pisuliński, Sankcja 

zamieszczenia w umowie niedozwolonego postanowienia w świetle dyrektywy 93/13/EWG i orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości UE [w:] M. Romanowski, Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia 

za nieuczciwe na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2017, s. 91-93). 

424M. Namysłowska zwraca uwagę na ograniczone znaczenie tego orzeczenia w świetle reform dotyczących 

rejestru klauzul niedozwolonych (por. M. Namysłowska, Glosa do wyroku TSUE z dnia 21.12.16 r., C-119/15 w 

sprawie Biuro Podróży "Partner" sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, EuZW 2017, z. 5, str. 194 i n.). 

425Por. J. Pisuliński, Sankcja... [w:] M. Romanowski, Życie..., s. 91-108; E. Bagińska, Odpowiedzialność Skarbu 

Państwa za skutki decyzji Prezesa UOKiK o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę za stosowanie klauzul 

niedozwolonych o treści tożsamej z klauzulami uznanymi za niedozwolone we wzorcach umowy innego 

przedsiębiorcy w świetle wyr. TSUE z 21.12.2016 r., C-119/15, Biuro podróży „Partner” sp. z o.o. p. Prezesowi 

UOKiK [w:] M. Romanowski, Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2017, s. 147-164. Wyżykowski, Skuteczna ochrona 

konsumentów a gwarancje procesowe przedsiębiorców; Glosa do wyroku TSUE z dnia 21 grudnia 2016 r. 

wydanego w sprawie C-119/15, Biuro Podróży "Partner" sp. z o.o. sp. k. w Dąbrowie Górniczej przeciwko 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, IKAR 2018, nr 5/2018, s. 107-122; R. Bujalski, 

Frankowicze… [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 24.05.20 r.); M. Konopacka, M. Replin, 

Wyrok… [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 24.05.20 r.); E. Łętowska, Co ujawnia…, s. 4-14. 
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Równie istotne orzeczenie w zakresie skutków abuzywności postanowienia umowy 

zapadło w 3 października 2019 r. przed TSUE. Trybunał wskazał tam, iż m.in.: „Artykuł 6 ust. 

1 dyrektywy 93/13 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 

przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, jeżeli strony umowy wyrażą 

na to zgodę”.426 To kolejna już, istotna interpretacja konkretnego stosunku umownego                           

w odniesienie do obowiązującej polityki prokonsumenckiej w ochronie przed nieuczciwymi 

klauzulami umownymi.  

 Tym samym, zawarta w art. 6 Dyrektywy sankcja znajduje swoje zastosowanie ex lege. 

Sądy państw członkowskich powinny z urzędu badać abuzywność postanowienia. 

Przewidziano, że wewnątrzkrajowe uregulowania mogą dyspozycję tę ograniczyć, a to z uwagi 

na brak aktywności procesowej konsumenta. Tym samym, sądy mają obowiązek 

poinformowania nieprofesjonalistę o niedozwolonym charakterze postanowienia umownego, 

jednakże same nie mogą go modyfikować tak, by na skutek ingerencji sądu, postanowienie to 

mogło stać się wiążące. Jak określił to M. Romanowski, niedozwolona jest tzw. „redukcja 

utrzymująca skuteczność”427. 

 
426Co więcej, jak słusznie wskazał TSUE: „Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, 

że stoi on na przeszkodzie utrzymywaniu w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do 

unieważnienia tej umowy, a sąd stoi na stanowisku, że takie unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla 

konsumenta, gdyby ten ostatni nie wyraził zgody na takie utrzymanie w mocy” (por. opinia Rzecznika Generalnego 

Giovanniego Pitruzzelli z dnia 14 maja 2019 r., w sprawie C-260/18 Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko 

Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International 

AG Oddział w Polsce, dawniej Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, LEX nr 2712694; wyrok 

TSUE z dnia 03.10.19 r. w sprawie Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG 

(sygn. akt C-260/18), LEX nr 2723333; R. Bujalski, Frankowicze… [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl 

(dostęp: 24.05.20 r.); M. Konopacka, M. Replin, Wyrok… [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 

24.05.20 r.); B. Wyżykowski, Dalsze…, s. 35-47. 

427Por. J. Pisuliński, Sankcja... [w:] M. Romanowski, Życie..., s. 91-108; A. Michór, Sądowa kontrola kosztów 

usług finansowych, PUG 2019, nr 8, s. 32-38; B. Sieńko-Kowalska, Obowiązek badania przez sąd krajowy z urzędu 

abuzywności klauzuli umownej, a gwarancja skutecznej ochrony interesów konsumenta, iKAR 2019, 8(8), s. 36-

48; wyrok TSUE z dnia 26.06.19 r. w sprawie Aleš Kuhar, Jožef Kuhar przeciwko Addiko Bank d.d. (sygn. akt 

C-407/18); LEX nr 2685669; wyrok TSUE z dnia 11.03.20 r. w sprawie Györgyné Lintner przeciwko UniCredit 

Bank Hungary Zrt. (sygn. akt C-511/17); LEX nr 2814636. 
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7. Idea tkwiąca u podstaw listy klauzul niedozwolonych z art. 3853 k.c. 

 

Lista klauzul niedozwolonych, o której stanowi przepis art. 3853 k.c. pełni funkcję 

pomocniczą przy ocenie, czy kontrolowana klauzula umowy bądź wzorca para się cechami 

abuzywnymi. Uwzględnione tam klauzule wzorowane są na liście zamieszczonej w Dyrektywie 

nieucz. war. um. i obejmują te postanowienia, co do których dostrzeżono w obrocie, iż są często 

wykorzystywane jako środki służące do wzmocnienia pozycji profesjonalisty. Wśród 

przedstawicieli doktryny, lista ta zwana jest listą „klauzul szarych”. W przeciwieństwie do listy 

„klauzul czarnych”, stanowi ona regułę interpretacyjną, niezwykle pomocną przy ocenie, czy 

„kontrolowane” postanowienia umowy bądź wzorca wchodzą w zakres którejś ze wskazanych 

klauzul, naruszających tym samym dobre obyczaje i interesy konsumenta428. 

Możliwość korzystania z listy klauzul, o której stanowi art. 3853 k.c., pojawia się 

wówczas, gdy w trakcie kontroli i oceny postanowienia umowy bądź wzorca pojawi się 

wątpliwość interpretacyjna, co do jego abuzywności. Okoliczność dająca sposobność 

korzystania z listy klauzul, wynika ze stwierdzenia, iż: w razie wątpliwości uważa się, że 

niedozwolonymi postanowieniami umownymi są (...)429. 

Samo stwierdzenie, iż kontrolowane postanowienie wyczerpuje jedną z klauzul z art. 

3853 k.c., nie przesądza o tym, że zostanie ono uznane za abuzywne. Oceniając konkretne 

postanowienie, ocena winna przebiegać in concreto430. Jest to kolejny przykład, potwierdzający 

 
428Por. E. Łętowska, Prawo…, s. 345; E. Rutkowska, Bankowe…, s. 70; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 137;                  

E. Wieczorek, Prawo… [w:] A. Brodecka, Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo…, s. 130; M. Bednarek, Wzorce…,                    

s. 188; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n. 

429Por. Z. Radwański, Zobowiązania..., s. 154-155; M. Lemkowski, Materialna..., s. 90-91; M. Jagielska, 

Nowelizacja..., s. 701; E. Łętowska, Prawo..., s. 338, 343; M. Pecyna, Prorogacje..., s. 859-860; Cz. Żuławska, 

Komentarz..., s. 136-137; E. Wieczorek, Prawo… [w:] A. Brodecka, Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo…, s. 130;                

K. Zagrobelny, Ogólne… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… 

[w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274              

i n. 

430Wskazana w art. 3853 k.c. lista klauzul w zestawieniu z innymi regulacjami kodeksowymi nie stanowi ani 

wyjątku, ani nie jest z nimi sprzeczna. Jednym z celów listy jest ocena czy sposób wprowadzenia określonych 

środków prawnych do umów bądź wzorców jest lege artis (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 

18 marca 2004 roku, sygn. akt VI ACa 743/03, niepubl.) - (por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 189-191; Z. Radwański, 

Zobowiązania..., s. 154-155; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.;                             

W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.).   
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tezę, iż wprowadzenie listy klauzul, miało na celu wspomożenie kontrolującego poprzez 

przekazanie mu kilku wzorów w procesie kontroli431. 

Dostrzegalny jest również edukacyjny cel listy klauzul niedozwolonych. Powoduje on, 

że zainteresowani kontrahenci, którzy wchodzą na rynek konsumencki, po zapoznaniu się                     

z klauzulami, będą mogli w sposób zgodny z dobrymi obyczajami oraz nie naruszając interesów 

konsumentów, ukształtować konkretne stosunki zobowiązaniowe432. 

Zarzut, iż lista ta nie jest ścisła pod względem konstrukcyjnym czy terminologicznym, 

spowodowany jest jej ogólnym charakterem, w którego założeniu leży przede wszystkim 

ukierunkowanie myślenia na temat abuzywności kontrolowanych postanowień, wprowadzenie 

do listy klauzul obcych dla polskich praktyków, ale „popularnych” w obrocie zagranicznym, 

stanowi swego rodzaju „wyczulenie” polskiego ustawodawcy na zmiany kierunku obrotu 

konsumenckiego. Na aprobatę zasługuje tak elastyczne stanowisko polskiego prawodawcy, 

który zdając sobie sprawę z przemian społeczno-gospodarczych, nie tylko wprowadza klauzule                                

o znamionach zagranicznych, ale także tworząc listę, nie zamyka jej katalogu i normuje 

przedmiotową instytucję w taki sposób, aby dać kontrolującemu możliwość przeanalizowania 

badanej klauzuli z uwzględnieniem przykładowych niedozwolonych klauzul433. 

 

 

 

 
431Nawet jeśli kontrolowane postanowienie będzie tożsame z jedną z klauzul wskazaną w art. 3853 k.c., nie zostanie 

uznane za abuzywne w sytuacji, gdy było indywidualnie uzgodnione między stronami stosunku 

zobowiązaniowego. Dlatego, w przypadku postanowień indywidualnie uzgodnionych, nie można mówić o ich 

abuzywności, skoro strony wprowadziły je do stosunku zobowiązaniowego wolą swoich swobodnych decyzji. 

Instytucja klauzul niedozwolonych ma na celu zrekompensowanie braku realnego konsensusu, co do zawartości 

umowy będącej efektem zawiązania stosunku zobowiązaniowego (por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 189-191;                    

Z. Radwański, Zobowiązania..., s. 154-155; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115                 

i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.).   

432Praktyczne obserwacje w obrocie konsumenckim, przeprowadzone nie tylko przez polskich, ale także 

zagranicznych obserwatorów, doprowadziły do stworzenia listy klauzul w takim kształcie, jaki unormowany został 

w art. 3853 k.c.  (por. M. Lemkowski, Materialna..., s. 92; M. Bednarek, Wzorce..., s. 190-191). 

433Otwarty i przykładowy charakter listy daje możliwość oceny przypadku in concreto w oparciu                                             

o wskazane w art. 3853 k.c. postanowienia. Co więcej, katalog ten będzie podlegał modyfikacjom w oparciu m.in. 

o rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Prezesa UOKiK oraz o znaczenie bazy CLAB, obejmującej 

przykłady z orzecznictwa europejskiego (por.  Z. Radwański, Zobowiązania..., s. 155; E. Łętowska, Ochrona...,     

s. 106; Cz. Żuławska, Komentarz..., s. 137; M. Bednarek, Wzorce..., s. 189-191; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] 

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.). 
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7.1. Wykładnia treści klauzul niedozwolonych (art. 3853 k.c.) 

 

Lista klauzul niedozwolonych stypizowana w art. 3853 k.c. stanowi w polskim systemie 

prawa przykładowy katalog postanowień, które uznane zostały za abuzywne i które nie mogą 

być wykorzystywane w zawieranych umowach, czy powstających wzorcach umów. Pomoc ta 

nie będzie polegać wszelako na idealnym dopasowaniu treści badanego postanowienia do 

konkretnej klauzuli wymienionej w art. 3853 k.c.434. W procesie wykładni koniecznym jest 

wskazanie na te klauzule, które naruszać będą dobre obyczaje oraz interesy konsumentów. 

Wśród nich znajdują się te, które: ograniczają, lub wyłączają odpowiedzialność profesjonalisty 

z tytułu szkód na osobie bądź z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania, pozbawiają konsumenta praw wynikających bezpośrednio z przepisów prawa, 

obarczają nadmiernymi i nieusprawiedliwionymi kosztami (wygórowane kary umowne czy 

odpłatności związane z zawarciem umowy), wprowadzają nierówny podział praw                                     

i obowiązków, przyznają profesjonalistom prawo do jednostronnego intepretowania czy 

wykonywania postanowień umowy, a także zacierają sens faktycznego konsensusu pomiędzy 

stronami czy uniemożliwiają konsumentowi obronę swych praw na drodze sądowej435. 

 Wspomniany katalog otwiera postanowienie statuujące domniemanie, że 

niedozwolonym postanowieniem umownym jest takie, które ogranicza bądź wyłącza 

odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta. Wskazać trzeba, iż instytucja 

odpowiedzialności może być deliktowa bądź kontraktowa. Odpowiedzialność deliktowa wiąże 

się z popełnieniem czynu niedozwolonego, z kolei odpowiedzialność kontraktowa wynika                     

z niewykonania ciążącego na stronie umowy konkretnego zobowiązania. Istotnym jest także 

wskazanie, iż odpowiedzialność cywilna opiera się na trzech fundamentalnych zasadach: winy, 

ryzyka bądź słuszności. 

Profesjonaliści, w proponowanych umowach, bardzo często ograniczają swoją 

odpowiedzialność kontraktową wobec konsumenta bądź całkowicie ją wyłączają.                   

 
434Ocena postanowień umów czy wzorców dokonywana powinna być z uwzględnieniem m.in. zasady 

sprawiedliwości kontraktowej oraz szeregu innych, powszechnie obowiązujących w polskim systemie prawa (por. 

M. Bednarek, Wzorce…, s. 192). 

435Por. M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 701; E. Łętowska, Prawo…, s. 348-354; E. Łętowska, Ochrona…, s. 108-

112; E. Łętowska, K. Osajda, Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich, Warszawa 2005, s. 18-24;                     

Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 137-144; M. Bednarek, Wzorce…, s. 193; I. Wesołowska, Niedozwolone..., [w:]  

C. Banasiński, Standardy…, s. 182 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; 

W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.).  



132 | S t r o n a  
 

Takie zabiegi stosowane przez przedsiębiorców są powszechne i spotkać je można na każdym 

kroku, korzystając z różnego asortymentu usług, od czyszczenia odzieży, po pożyczki, 

kredyty436. Potwierdzeniem niedozwolonych praktyk przez przedsiębiorców w obrocie 

konsumenckim, jest bogata „linia orzecznicza”, m.in. Sądu Antymonopolowego oraz Sądu 

Ochrony Konkurencji oraz Konsumentów437. 

 Kolejne klauzule, noszące cechy abuzywności, to takie, które uniemożliwiają 

konsumentowi korzystanie z praw przysługujących mu z ustawy, wymuszające zawieranie 

dodatkowych umów czy wymuszające przedłużenie trwania określonego stosunku 

zobowiązaniowego. Przykładem wyłączenia przez przedsiębiorcę możliwości korzystania                    

z uprawnień, przysługujących nieprofesjonaliście ex lege mogą być klauzule, zakazujące 

konsumentom dokonywania potrąceń względem wierzytelności przedsiębiorców bądź takie, 

które uniemożliwiają wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy.438 Zakazane (abuzywne), 

będą również te klauzule, które prowadzą do automatycznego przedłużenia stosunku 

umownego (wielokrotnie przedsiębiorcy zastrzegają terminy, w których konsumenci mogą 

ewentualnie nie wyrazić zgody na przedłużenie umowy – terminy te jednak są zbyt krótkie)439. 

 Jeszcze inną, niedozwoloną praktyką profesjonalistów są tzw. umowy wiązane440. 

Instytucja ta rozumiana może być jako umowy o charakterze pobocznym względem umowy 

głównej. Umowy tego typu, w praktyce konsumenckiej wywierają na konsumencie przymus, 

polegający na zawarciu – obok umowy głównej – umowy, na podstawie której konsument 

 
436Por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 193-194. 

437Por. wyrok SOKiK z dnia 14.04.03 r., sygn. akt XVII Amc 14/03, LEX nr 205241; wyrok SAnt. z dnia 27.03.02 

r., sygn. akt XVII Amc 41/01, LEX nr 204529; wyrok SAnt. z dnia 17.04.02 r., sygn. akt XVII Amc 21/01, LEX 

nr 204537; wyrok SAnt z dnia 16.01.02 r., sygn. akt XVII Amc 7/00, LEX nr 204515; wyrok SOKiK z dnia 

19.03.03 r., sygn. akt XVII Amc 55/02, LEX nr 204535; wyrok SOKiK z dnia 27.06.03 r., sygn. akt XVII Amc 

50/01, LEX nr 204691; M. Bednarek, Wzorce…, s. 193-194. 

438O potrąceniach, o których mowa w powyższym akapicie stanowi przepis art. 498 § 1 k.c. Zgodnie z jego 

dyspozycją Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może 

potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze 

lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być 

dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Dlatego też ustanowienie bezwzględnego 

zakazu potrąceń po stronie konsumenta narusza jego pozycję kontraktową względem przedsiębiorcy. Podobnie, 

jak ograniczenie zakresu potrąceń do szczegółowo opisanych świadczeń (por. K. Kaczmarska, Postanowienia 

niedozwolone – przeczytaj zanim podpiszesz umowę, UOKiK, Warszawa 2011, s. 22, 33).   

439Por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 195-196 . wskazaną. 

440Por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 196-197 i n. 
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otrzymuje dodatkową usługę/świadczenie, nie zawsze mające jakikolwiek związek z umową 

początkową. Przykładem takiej umowy, może być umowa ubezpieczenia pożyczki441. 

 Istotne, z punktu widzenia konsumenta, którego głównym celem jest uzyskanie 

świadczenia pieniężnego w postaci pożyczki czy kredytu, są klauzule, na mocy których 

przedsiębiorcy nakładają wygórowane i nadmierne koszty – „kary pieniężne” czy koszty 

administracyjne związane z zawarciem umowy442. Do tych klauzul zaliczają się te, które 

wyłączają możliwość żądania zwrotu spełnionego świadczenia albo ograniczają zwrot                            

o wysokość potrącenia dokonanego przez przedsiębiorcę443.  

 Poza tzw. karami umownymi, profesjonaliści, wprowadzają do umów również inne 

opłaty, takie jak za każdorazową wypłatę z konta osobistego czy za zastrzeżenie karty 

płatniczej. Koszty te są natomiast oceniane in concreto i nie zawsze stanowią klauzule 

niedozwolone444. 

 
441Konsumenci decydując się na zaciągnięcie świadczenia (umowa podstawowa), zawierają również umowę 

ubezpieczenia na życie, która pełnić ma funkcję zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania. W rzeczywistości 

jest jednak całkiem inaczej (por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 196-197; wyrok SAnt z dnia 12.08.02 r., sygn. akt 

XVII Amc 43/01, LEX nr 204521).   

442W obrocie konsumenckim przedsiębiorcy do umów zawieranych z konsumentami wprowadzają kary umowne, 

związane z odstąpieniem od umowy przed terminem jej zakończenia czy z uwagi na niewykonanie określonego 

świadczenia. W sytuacji, kiedy kary te ustalane są w wysokości 30, 40 a nawet 50 procent świadczenia objętego 

umową, to nie sposób, nie zakwalifikować ich jako postanowień abuzywnych. Przykładem postanowienia 

nakładającego na nieprofesjonalistę nieuzasadnioną karę finansową jest takie postanowienie, jak : w przypadku, 

gdy Pośrednik otrzyma od Pożyczkobiorcy płatność, której nie można zidentyfikować, taka płatność nie zostanie 

uznana za otrzymaną do momentu jej zidentyfikowania, a Pożyczkodawca ma prawo do zastosowania kary 

umownej wobec Pożyczkobiorcy zgodnie z Umową Pożyczki (por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 197-200).  

443Przykładem może być umowa, na podstawie której konsument zdecydował się wpłacić na określony cel, za 

określoną usługę, wskazaną kwotę i zwrotu kwoty tej mimo rezygnacji z umowy, nie otrzyma. Zdarza się również 

w praktyce, że przedsiębiorcy wobec rezygnacji nieprofesjonalisty z określonej umowy, zastrzegają sobie prawo 

do dokonania potrącenia określonej kwoty ( 5% świadczenia wpłaconego). Co więcej, niedozwoloną jest również 

taka klauzula, która uzależnienia zwrot świadczenia od spełnienia przez osoby trzecie określonych warunków (por. 

wyrok SAnt. z dnia 11.03.2002 r., sygn. akt XVII Amc 30/01, LEX nr 204507; wyrok SAnt. z dnia 27.02.2002 r., 

sygn. akt XVII Amc 27/01, LEX nr 204527; wyrok SAnt. z dnia 27.03.2002 r., sygn. akt XVII Amc 41/01, LEX 

nr 204529; wyrok SAnt. z dnia 17.04.2002 r., sygn. akt XVII Amc 21/01, LEX nr 204537; wyrok SAnt. z dnia 

12.08.2002 r., sygn. akt XVII Amc 43/01, LEX nr 204521; wyrok SAnt. z dnia 19.06.2003 r., sygn. akt XVII Amc 

34/01, LEX nr 82249; wyrok SAnt. z dnia 27.06.2003 r., sygn. akt XVII Amc 50/01, LEX nr 204691; wyrok 

SOKiK z dnia 15.03.2004 r., sygn. akt XVII Amc 70/03, LEX nr 204736).   

444Sąd Antymonopolowy stwierdził, że zastrzeganie przez bank należności za wypłatę środków z konta, stanowi 

klauzulę abuzywną. W innej z kolei sprawie Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że zastrzeżenie to nie 
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 Dalsza grupa klauzul uznanych za abuzywne, których miejsce znalazło się na liście 

uregulowanej przez polskiego ustawodawcę w przepisie art. 3853 k.c., obejmuje te 

postanowienia, które godzą w zasadę równowagi stron. Mowa tu o klauzulach, zezwalających 

przedsiębiorcom na podejmowanie arbitralnych, jednostronnych decyzji w zakresie stosunku 

zobowiązaniowego, którego drugą stroną jest konsument. Nie można zająć w tym miejscu 

innego stanowiska, niż takie, które stwierdza, że wskazane działania kontrahentów uderzają 

bezpośrednio w podstawową zasadę obrotu konsumenckiego – zasadę równości445. 

Doprowadzenie do takiej różnicy w prawach stron, powoduje, iż dochodzi do jawnego 

naruszenia interesów konsumentów. W praktyce obrotu zdarza się, że postanowienia umowy 

czy wzorca uregulowane zostały z poszanowaniem zasady równowagi stron i dopiero w czasie 

trwania stosunku ujawniają się rozbieżności w zakresie uprawnień przedsiębiorców względem 

konsumentów446.  

 Jednocześnie, z wyjątkiem podstawowej zasady, jaką jest zasada równowagi stron, 

kluczowe znaczenie ma zasada transparentności postanowień umowy i wzorca. Jasność oraz 

zrozumiały charakter postanowień, z punktu widzenia konsumenta, ma znaczenie w tym sensie, 

że konsument może swobodnie zapoznać się ze wszystkimi prawami oraz obowiązkami, jakie 

wynikają z łączącego go stosunku zobowiązaniowego, a w przypadku niejasności, 

 
stanowi rażącego naruszenia interesu konsumenta i nie ma charakteru niedozwolonego. Podobne stanowisko Sąd 

ten zajął odnośnie do opłaty za zastrzeżenie karty płatniczej (por. wyrok SAnt. z dnia 13.05.2002 r., sygn. akt 

XVII Amc 39/01, LEX nr 52984; wyrok SA w Warszawie z dnia 22.09.2004 r., sygn. akt VI ACa 529/04, niepubl., 

LEX nr 1680797; wyrok SA w Warszawie z dnia 30.03.2004 r., sygn. akt VI ACa 772/03, niepubl., LEX nr 

146624). 

445Brak równowagi stron stosunku konsumenckiego uwidacznia się również w sytuacji, kiedy to przedsiębiorca 

ma „przywilej” kosztem konsumenta, polegający na możliwości jednostronnej modyfikacji treści zawartej już 

umowy lub wzorca bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie. Pamiętać przy tym należy, iż zgodną z dobrymi 

obyczajami praktyką jest poinformowanie konsumenta o możliwości zmiany treści wiążącej go umowy, a także 

wyznaczenie mu terminu, w którym może on wyrazić aprobatę dla proponowanych zmian, bądź da profesjonaliście 

do zrozumienia, iż nie akceptuje zmian (por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 203-204; wyrok SAnt. z dnia 10.04.2003 

r., sygn. akt XVII Amc 17/01, LEX nr 204545; wyrok SAnt. z dnia 04.02.2003 r., sygn. akt XVII Amc 8/01, LEX 

nr 204543). 

446Ważnym jest to, aby wszelkie modyfikacje stosunku podstawowego nie następowały obok konsumenta, ale                    

z jego udziałem (por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 203-204; wyrok SAnt. z dnia 10.04.2003 r., sygn. akt XVII Amc 

17/01, LEX nr 204545; wyrok SAnt. z dnia 04.02.2003 r., sygn. akt XVII Amc 8/01, LEX nr 204543). 
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niedopuszczalna jest praktyka zakładająca, że to przedsiębiorca ma wyłączne prawo 

dokonywania interpretacji postanowienia447. 

 W prawie cywilnym, w zakresie obrotu konsumenckiego, wprowadzono instytucję, 

która z pozoru ma chronić interesy profesjonalisty przed kierowanymi w jego stronę zarzutami 

arbitralności. Instytucja ta to tzw. klauzula modyfikacyjna448. Pozór jej ochrony polega na tym, 

iż w sytuacji, kiedy jej treść nie została sformułowana w sposób transparenty i jasny dla 

konsumenta, to jej zastosowanie może zostać wyłączone. Klauzula ta daje uprawnienie 

przedsiębiorcy do jednostronnej modyfikacji obowiązującego już stosunku zobowiązaniowego, 

ale tylko w sytuacji, jeśli konsument wiedział o istnieniu takiej klauzuli i rzeczywiście in 

concreto istniały okoliczności, które zezwoliły przedsiębiorcy na modyfikację umowy za 

pomocą jednostronnej czynności prawnej449. 

 Wskazane klauzule oraz ich wykładnia nie są jedynymi, które obowiązują w polskim                  

i europejskim obrocie konsumenckim. Do pozostałych zaliczyć można choćby te, które 

„markują” konsensus, wyłączając jurysdykcję sądów polskich czy stanowią tak zwane 

„klauzule salwatoryjne”. Pierwsze klauzul bezpośrednio uderzają w równorzędność praw                       

i obowiązków stron stosunku zobowiązaniowego. „Udawany konsensus” to nic innego, jak 

mylne poczucie konsumenta o obustronnych ustaleniach w zakresie wykreowania konkretnej 

 
447Por. E. Rutkowska, Niedozwolone…, s. 69; M. Bednarek, Wzorce…, s. 200-202; E. Rutkowska, Ochrona…,               

s. 80. 

448Na tym właśnie tle pojawiło się zagadnienie „zastrzegania zmiennej stopy oprocentowania kredytów”.                          

Wśród przedstawicieli doktryny cywilistycznej w tym zakresie pojawiły się trzy stanowiska. Według pierwszego 

z nich, stopa oprocentowania kredytu jak i odsetki kredytowe pobierane przez bank uznane zostały za 

wynagrodzenie banku. Przedstawiciele drugiego stanowiska twierdzą z kolei, że doprowadzenie do zmiany 

oprocentowania kredytu możliwe jest wyłączenie za pomocą klauzuli modyfikacyjnej, która jednocześnie musi 

precyzyjnie wskazywać sytuacje, w których zmiana będzie dopuszczalna. Stanowisko trzecie uznało z kolei, że 

zmiana oprocentowania doprowadzi do zmiany oznaczenia świadczenia, a nie do podwyższenia wynagrodzenia 

banku. To stanowisko zostało jednak poddane krytyce, albowiem wskazano, że oprocentowanie nie może być 

uznane jako oznaczenie świadczenia (por. M. Olczyk, Zmiana treści umowy w czasie trwania stosunku umownego 

między bankiem a jego klientem na przykładzie zmiany stóp oprocentowania, cz. I, PB 2001, nr 1, s. 67, 73, 76, 

89; E. Rutkowska, Bankowe…, s. 78 i n.; J. Pisuliński (red.), D. Rogoń, M. Rusinek, K. Włodarska, Ustawa…,                  

s. 163-164; M. Bednarek, Wzorce…, s. 204-205).     

449Ostatecznie aprobatę zyskało drugie z omówionych uprzednio stanowisk. Na uzasadnienie tego wyboru, 

podano, iż zmiana oprocentowania zmierza do zmiany treści stosunku prawnego i tym samym podlegać będzie 

kontroli (por.  M. Olczyk, Zmiana..., s. 67, 73, 76, 89; E. Rutkowska, Bankowe…, s. 78 i n.; J. Pisuliński (red.),  

D. Rogoń, M. Rusinek, K. Włodarska, Ustawa..., s. 163-164; M. Bednarek, Wzorce…, s. 204-205.).     
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umowy450. Ale to także śmiałe działania przedsiębiorcy, który swoim sprytem oraz 

doświadczeniem, wykorzystując słabszą pozycję konsumenta, doprowadza go do takiego 

właśnie przekonania451. 

 Kolejne ze wskazanych klauzul mają za cel wprowadzenie ograniczenia dostępu 

konsumentów do dochodzenia ochrony swych praw przed sądami polskimi.                

Abuzywność takiej klauzuli oceniać należy w kontekście odległości, jaką konsument 

zobowiązany będzie pokonać, aby dotrzeć do sądu państwa obcego, kosztów z tym związanych, 

nieznanej obcej procedury czy choćby barier językowych, w szczególności mając na uwadze 

specjalistyczne słownictwo prawnicze. Prócz wskazanych przykładów, stanowiących 

jednocześnie uzasadnienie dla abuzywności klauzuli, podać można również taki, iż prawo 

państwa obcego, pod którego jurysdykcję poddano określone sprawy, może przewidywać 

niższe standardy ochrony konsumentów. Ostatnie już z prezentowanych klauzul, mających 

charakter abuzywny, to tzw. klauzule salwatoryjne. Ich zadaniem jest utrzymanie w mocy 

wszystkich wadliwych postanowień umowy i wzorca. Stoją one w jawnej sprzeczności                          

z regulacjami art. 3851 oraz 3853.452 

 
450Przykładem tego typu działań profesjonalistów są nagminne zmiany podmiotowe po stronie przedsiębiorców. 

Praktyka ta spotykana jest bardzo często w obrocie konsumenckim, obejmującym wszelkiego rodzaju umowy 

pożyczek czy kredytów. Nie chodzi tu jednak o możliwość całkowitego wyłączenia spod regulacji zmian 

podmiotowych, ale o zaniechanie przez przedsiębiorców wprowadzania do umów bądź wzorców, klauzul, które 

takie uprawienia do zmian podmiotowych dają profesjonalistom już na etapie początkowym. Pamiętać 

jednocześnie należy, że zmiana może być również niekorzystna dla samego konsumenta, choćby z ekonomicznego 

punktu widzenia. Abuzywną będzie także praktyka, która zakłada udzielenie przez konsumenta profesjonaliście, 

na wstępnym etapie, nieodwołanego pełnomocnictwa (por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 205-206.). 

451Takie działania prima facie uznawane są za niedozwolone, albowiem dają przedsiębiorcom możliwość do 

swobodnego, dowolnego i pozbawionego kontroli działania. W kwestii tej wypowiedział się również Sąd 

Antymonopolowy, który odniósł się do „fikcji konsensusu” w wyroku z dnia 27 marca 2002 r., sygn. akt XVII 

41/01. Na jego podstawie do rejestru klauzul wpisano klauzulę, która stanowi, iż: przez zakup biletu pasażer 

zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 205-206.). 

452Wśród niedozwolonych klauzul wyłączających spod jurysdykcji polskie sądownictwo, znaleźć można także te, 

które wprowadzają poddanie spraw spornych wyłącznie pod rozwagę sądów polubownych, które jednocześnie nie 

będą związane konkretnymi przepisami prawa. Kwestia ta uregulowana została w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12.10.2012 r. Jak wskazała J. Zatorska, cyt.: „Zgodnie z dyspozycją 

ustępu pierwszego rozporządzenie znajduje zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, natomiast                        

w ustępie drugim wskazano kategorie spraw cywilnych i handlowych, które wyłączono spod zakresu zastosowania 

rozporządzenia”. Polski ustawodawca poszedł w tym zakresie w ślad za unijnym ustawodawcą, który 
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8. Sądowa kontrola wzorców – rodzaje kontroli 

 

Z praktycznego punktu widzenia, w polskim prawie istnieją dwa rodzaje kontroli umów. 

Pierwsza to kontrola incydentalna czy indywidualna.  Jej zadaniem jest badanie konkretnego 

przypadku umowy czy wzorca. Występuje wówczas, gdy pomiędzy konsumentem                                   

a profesjonalistą stwierdzona zostanie nieścisłość dająca swój wyraz w konkretnym 

postanowieniu, które narusza dobre obyczaje oraz interesy. Drugi z prezentowanych rodzajów 

kontroli, to kontrola abstrakcyjna. Jej zadaniem jest kontrola treści wzorców w całkowitym 

oderwaniu od konkretnego stosunku zobowiązaniowego, aby na przyszłość uchronić 

konsumentów przed klauzulami, co do których stwierdzona zostanie abuzywność.  Wskazane 

sądowe kontrole mają na celu ochronę interesów nieprofesjonalistów453. 

Instytucja sądowej kontroli wzorców w obrocie konsumenckim została zmodyfikowana 

na przestrzeni ostatnich lat. Zmiany te przyniósł rok 2016454, kiedy procedura kontroli wzorców 

przeniesiona została z Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Prezesa UOKiK455. 

Analizując istotę kontroli postanowień umownych, na szczególną uwagę zasługuje 

również uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r.456, z której wynika, 

że: Oceny czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c.), dokonuje się 

według stanu z chwili zawarcia umowy. Teza postawiona przez Sąd Najwyższy swym 

zasięgiem obejmuje zarówno kontrolę incydentalną, jak i abstrakcyjną, realizowaną przez 

Prezesa UOKiK. Oznacza to, że kontrola dotyczyć będzie postanowień nieuzgodnionych 

indywidualnie z konsumentem w ramach konkretnego stosunku, jak i postanowień, które nie 

 
problematykę tę roztrząsał na etapie regulowania Dyrektywy nieucz. war. um. Co więcej, klauzula, która zmienia 

właściwość sądu polskiego uznana będzie za niedozwoloną, jeśli zmiana ta powoduje utrudnienia po stronie 

konsumenta (por. E. Łętowska, Prawo…, s. 353; Cz. Żuławska, Komentarz…, s. 143; M. Bednarek, Wzorce…,                

s. 206-208, J. Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 

sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Warszawa 2015, [online]. Dostępny w 

internecie.sip.lex.pl (dostęp: 19.02.2020 r.); J. Kudła, Jurysdykcja…, s. 246-289).   

453Polskie sądy nie poprzestają w swym orzekaniu wyłącznie na obowiązujących powszechnie przepisach prawa, 

ale sięgają także do klauzul generalnych. Dobitnie ukazuje to wyrok SN z dnia 13 sierpnia 2015 r., I CSK 611/14, 

LEX nr 1771389 (por. Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 156; M. Lemkowski, Materialna…, s. 93-94;                               

M. Bednarek, Wzorce…, s. 209, 213.). 

454Mowa tu o nowelizacji przepisów w ustawie o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634). 

455Por. I. Szczepańska – Kulik, Nowy model abstrakcyjnej kontroli wzorców umów, EP 2017, nr 2, str. 3. 

456Por. uchwała SN z dnia 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, LEX nr 2504739. 
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były jeszcze wykorzystane przez przedsiębiorcę przy zawarciu umowy457. Jak wskazał 

Rzecznik Finansowy: konsument w indywidualnej sprawie będzie musiał wykazać przed sądem 

tylko sam fakt wpisania do umowy klauzuli pozwalającej instytucji finansowej określać 

obowiązki klienta, w oparciu o nieprecyzyjne, niejednoznaczne i nieweryfikowalne dla niego 

kryteria. Nie będzie musiał wykazywać, że sporne postanowienie w praktyce wykonywane było 

na jego niekorzyść458. Taka praktyka zdecydowanie poprawi sytuację prawną konsumentów                   

w odniesieniu do spraw, w trakcie których przyjdzie im bronić swoich słusznych praw. 

 

8.1. Indywidualna kontrola wzorców 

 

Indywidualna kontrola wzorców umów to szczególny rodzaj środka ochrony interesów 

konsumentów. Jej ogólny zarys sprowadza się do „zbadania” przez organ kontrolujący 

konkretnego postanowienia umowy bądź wzorca, co do którego zachodzą podejrzenia, iż może 

on nosić cechy abuzywne. Stronami postępowania będą przedsiębiorca oraz konsument,                       

a postępowanie obejmować będzie postanowienie, którym nieprofesjonalista został 

„obciążony” wbrew jego woli oraz wiedzy. Do wszczęcia postępowania może dojść w dwóch 

sytuacjach. Po pierwsze, kiedy pomiędzy stronami powstał już spór i w jego trakcie konsument 

podnosi zarzut bezskuteczności klauzuli, powołując się przy tym na jej niedozwolony 

charakter. Po drugie – wszczęcie przez świadczeniobiorcę postępowania zmierzającego 

wyłącznie do stwierdzenia abuzywności danego postanowienia459. 

 
457Na szczególną uwagę zasługuje również wyrok TSUE z dnia 20.09.18 r., C-51/17, gdzie stwierdzono, iż: 

„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.” Co więcej, w powyższym orzeczeniu wskazano ponadto, że: 

„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.” (por. wyrok TSUE z dnia 20.09.18 r. 

OTP Bank Nyrt. i OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt przeciwko Teréz Ilyés i Emil Kiss, sygn. akt C-51/17;                   

M. Grochowski, Niedozwolone postanowienia w umowach konsumenckich: podstawy kontroli i jej granice                         

w czasie, MP 2019, nr 3/2019. 

458Por. stanowisko Rzecznika Finansowego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwały 7 sędziów SN z dnia 20 

czerwca 2018 r., III CZP 29/17 (źródło: https://rf.gov.pl/sprawy-

biezace/20_uchwala_Sadu_Najwyzszego_na_wniosek_Rzecznika_Finansowego__22821). 

459Por. E. Łętowska, Prawo…, s. 338; A. Kadzik, Postępowanie…, s. 52; M. Bednarek, Wzorce…, s. 209-210;                 

B. Wyżykowski, Dalsze…, s. 35-47. 
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 Charakter prezentowanego rodzaju kontroli zbliżony jest do powództwa o ustalenie. 

Powództwa, które wobec obowiązywania innych narzędzi ochronnych ( art. 5 k.c., 58 k.c., czy 

3851 k.c.) swoje zastosowanie znajdzie w ostatniej kolejności. W pierwszej kolejności zwrócić 

należy uwagę, iż dyspozycja art. 3851 § 1 k.c. wskazuje, że: postanowienia umowy zawieranej 

z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa                             

i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy 

(niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne 

świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób 

jednoznaczny. Wobec powyższego, postanowienie takie staje się bezskuteczne, a co ważne, 

bezskuteczność ta następuje ex tunc. Rola sądu sprowadzać się będzie przede wszystkim do 

„ustalenia”, czy podważane postanowienie nosi cechy niedozwolonego, czy też nie. Kolejnym 

argumentem będzie fakt, iż aktualnie nie jest niezbędnym uzyskanie orzeczenia sądu460,                       

w którym dojdzie do stwierdzenia, czy klauzula jest abuzywna. Ostatni z argumentów 

przemawiający za zbliżeniem incydentalnej kontroli wzorców do powództwa o ustalenie, to 

okoliczność, że konsument występując z roszczeniem opartym na art. 189 k.p.c., nie będzie 

miał żadnych trudności z wykazaniem interesu prawnego, a to dlatego, że w regulacji art. 3851 

k.c. dokładnie sprecyzowano przesłanki zezwalające konsumentowi na jego zastosowanie                 

w praktyce461. 

 Znaczne wątpliwości w zakresie kontroli incydentalnej budziła właściwość sądu, do 

którego należało zwrócić się celem zbadania wątpliwego postanowienia. Przed nowelizacją 

przepisów, zgodnie z art. 4791 § 2 pkt 4 k.p.c., pojawiły się głosy, iż sądem właściwym będzie 

sąd gospodarczy. Pamiętać jednak należy, iż powyższa regulacja obejmowała przebieg i zakres 

kontroli abstrakcyjnej. I na tej właśnie podstawie pojawiło się przekonanie, że kontrola 

incydentalna winna być rozpoznawana przed sądami gospodarczymi. Przeważająca część 

przedstawicieli doktryny uważała, że sprawy o uznanie postanowienia za abuzywne w kontroli 

 
460Regulacja ta różni się od regulacji, jaka w tym zakresie wprowadzona została do Kodeksu cywilnego w latach 

90-tych. Z ówczesnej regulacji wynikało, że dopiero na podstawie orzeczenia sądu może dojść do stwierdzenia 

abuzywności postanowienia umowy bądź wzorca (por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 201.).   

461Por. E. Łętowska, Prawo…, s. 336; A. Kadzik, Postępowanie…, s. 53; E. Wieczorek, Prawo… [w:] A. Brodecka, 

Z. Brodecki, D. Fuchs, Prawo…, s. 121; M. Bednarek, Wzorce…, s. 210; K. Zagrobelny, Ogólne… [w:]                             

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 730 i n.; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, 

s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n. 
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incydentalnej winny być rozpatrywane przez sąd właściwości ogólnej, co potwierdziła 

nowelizacja462. 

 Wątpliwości wywołał również przedmiotowy zakres kontroli. Trzeba podkreślić, iż po 

myśli art. 321 § 1 k.p.c.: Sąd nie może wyrokować, co do przedmiotu, który nie był objęty 

żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie. Wątpliwości powstały wokół tego, czy sąd dokonując 

kontroli postanowienia umowy, czy wzorca ma również prawo dokonać badania prawidłowej 

inkorporacji treści wzorca do umowy, jeśli konsument nie składał w tym zakresie stosownego 

wniosku. W ślad za dyspozycją art. 321 § 1 k.p.c., nieuzasadnionym byłoby takie działanie 

sądu, które wychodziłoby poza zakres żądania. Pamiętać należy, że stwierdzenie niewłaściwej 

inkorporacji powoduje daleko idące skutki w postaci nieważności całego wzorca. Tym samym, 

stwierdzenie abuzywności jednego tylko z postanowień wzorca byłoby po prostu 

bezprzedmiotowe. A zatem dokonanie kontroli poprawnej inkorporacji postanowień wzorca do 

umowy, w sytuacji wystąpienia przez konsumenta z powództwem o ustalenie, spowodowałyby 

skrócenie postępowania i uzyskanie orzeczenia, którego skutkiem mogłaby być nieważność 

 
462W miejscu tym wtrącić trzeba, iż w zakresie właściwości sądu rozpatrującego sprawy konsumencie 

wypowiedział się w dniu 3 kwietnia 2019 r. TSUE, który rozstrzygając sprawę Aqua Med sp. z o.o. przeciwko 

Irenie Skórze wydał dwudzieste szóste orzeczenie traktujące o dyrektywie 93/13/EWG. Wspomnieć tylko trzeba, 

iż pierwszym orzeczeniem mającym za przedmiot wskazaną dyrektywę było orzeczenie TSUE wydane w dniu 27 

czerwca 2000 r. w połączonych sprawach Océano Grupo Editorial SA przeciwko Roció Murciano Quintero (sygn. 

akt C-240/98), Salvat Editores SA przeciwko José M. Sánchez Alcón Prades (sygn. akt C-241/98), José Luis 

Copano Badillo (sygn. akt C-242/98), Mohammed Berroane (sygn. akt C-243/98) i Emilio Viñas Feliú (sygn. akt 

C-244/98) - por. Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 155; M. Jagielska, Nowelizacja…, s. 701; E. Łętowska, 

Prawo…, s. 336-337; A. Kadzik, Postępowanie…, s. 52-54; I. Wesołowska, Niedozwolone..., [w:] C. Banasiński, 

Standardy…, s. 200; M. Bednarek, Wzorce…, s. 210-211; wyrok TSUE z dnia 26.03.19 r. w sprawach połączonych 

Abanca Corporación Bancaria SA przeciwko Albertowi Garcíi Salamance Santosowi oraz Bankia SA przeciwko 

Alfonsowi Antoniowi Lau Mendozie, Verónice Yulianie Rodríguez Ramírez (sygn. akt C-70/17, C-179/17), LEX 

nr 2636811; wyrok TSUE z dnia 03.04.19 roku w sprawie Aqua Med. sp. z o.o. przeciwko Irenie Skórze (sygn. 

akt C-266/18); LEX nr 2640005; T. Pffeifer, Glosa do wyroku TSUE z dnia 03.04.19 roku w sprawie Aqua Med. 

sp. z o.o. przeciwko Irenie Skórze (sygn. akt C-266/18), Fachdienst Zivilrecht – LMK 2019, z. 6, nr 419011; J. 

Luzak, M. Junuzović, Blurred Lines: Between Formal and Substantive Transparency in Consumer Credit 

Contracts, EuCML 2019, 97, s. 1-21; wyrok TSUE z dnia 02.04.20 roku w sprawie AU przeciwko Reliantco 

Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti (sygn. akt C-500/18); LEX nr 

2891841. 
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całego wzorca463. Pomimo, że takie podejście do prezentowanego problemu może wydawać się 

słuszne, to niestety regulacja art. 321 § 1 k.p.c. zabrania orzekania ponad żądanie wyrażone 

przez stronę464. 

 W materii instytucji incydentalnej kontroli wzorców wskazać należy, że wydawane 

przez sąd orzeczenie ma charakter deklaratoryjny. Jego skutki mają charakter inter pares. 

Skuteczne będzie wyłączenie postanowienia pomiędzy stronami tego stosunku umownego465. 

 Fundamentalne znacznie, z perspektywy incydentalnej kontroli wzorca, odegrało 

również orzeczenie Sądu Najwyższego, zapadłe w dniu 14 maja 2015 r., gdzie sąd stanął na 

stanowisku, że: Uznanie postanowienia umowy kredytu bankowego przewidującego zmienną 

stopę oprocentowania kredytu za niedozwolone (art. 3851 § 2 k.c.) nie jest równoznaczne                         

z przyjęciem stałej stopy oprocentowania tego kredytu oraz, że: Eliminacja danej klauzuli 

umownej jako konsekwencja jej abuzywności nie może prowadzić do sytuacji, w której 

następowałaby zmiana prawnego charakteru stosunku obligacyjnego łączącego twórcę wzorca 

i kontrahenta466. Za każdym razem należy mieć na względzie sytuację, w jakiej może znaleźć 

się konsument, a co będzie realnym następstwem podjętej decyzji odnośnie do całokształtu 

stosunku obligacyjnego. 

 Orzeczenie to nie znalazło jednak aprobaty wśród przedstawicieli doktryny. I tak 

zarzucono mu, iż nie uwzględnia metodologii przyjętej w unijnym oraz krajowym procederze 

ochrony konsumentów. Uznano wręcz, iż stoi ono w jawnej sprzeczności z unijną Dyrektywą 

nieucz. war. um. a także wypracowanym stanowiskiem TSUE. W kontekście rozpatrywanej 

 
463Por. M Jagielska, Nowelizacja…, s. 701; K. Kohutek, Kontrola…, s. 26; E. Łętowska, Prawo…, s. 337;                         

E. Rutkowska, Bankowe…, s. 244; M. Bednarek, Wzorce…, s. 211-212; M. Safjan, Zobowiązania… [w:]                         

K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n. 

464Powyższe niezwalania jednak sądu i nie ogranicza jego możliwości, aby w trakcie kontroli wzorca umowy czy 

postanowienia umowy, dokonał on również ich kontroli z perspektywy ewentualnej sprzeczności z bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa (art. 58 k.c.). Skutkiem stwierdzenia sprzeczności będzie nie tylko nieważność 

postanowienia, ale również nieważność całej umowy wiążącej konsumenta i profesjonalistę (por. M Jagielska, 

Nowelizacja…, s. 701; K. Kohutek, Kontrola…, s. 26; E. Łętowska, Prawo…, s. 337; E. Rutkowska, Bankowe…, 

s. 244; M. Bednarek, Wzorce…, s. 211-212; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1115 

i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.).  

465Por. M. Bednarek, Wzorce…, s. 212; B. Wyżykowski, Skutki uznania abuzywności postanowienia umowy                     

w kontroli incydentalnej, IKAR 2017, nr 8/2017, s. 76 i n.  

466Por. wyrok SN z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II CSK 768/14, LEX nr 1751865; wyrok TSUE z dnia 03.03.20 

roku w sprawie Marc Gómez del Moral Guasch przeciwko Bankia SA (sygn. akt C-125/18); LEX nr 2814637. 
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sprawy zwrócono uwagę na okoliczność, iż Sąd Najwyższy w cytowanym orzeczeniu za 

ważniejszy uznał interes banku, a nie interes 1247 klientów tegoż banku467. 

 

8.2. Abstrakcyjna kontrola wzorców – przed i po nowelizacji przepisów 

 

 Istotę abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorca umowy oddaje stanowisko wyrażone 

przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 marca 2007 r. (sygn. akt II SK 21/06), gdzie organ 

orzekający podniósł, iż: „Ocena abuzywności postanowienia wzorca umownego w ramach 

kontroli abstrakcyjnej wymaga dokonania przez sąd weryfikacji "przyzwoitości" konkretnej 

klauzuli. Sąd musi zbadać, czy oceniane postanowienie wzorca jest sprzeczne z ogólnym 

wzorcem zachowań przedsiębiorców wobec konsumentów. Powinien ustalić, jak wyglądałyby 

prawa lub obowiązki konsumenta w braku takiej klauzuli. Jeżeli konsument byłby - na 

podstawie ogólnych przepisów - w lepszej sytuacji, gdyby konkretnego postanowienia wzorca 

nie było, należy przyjąć, że ma ono charakter abuzywny (…)468.” 

Do dnia 17 kwietnia 2016 roku, kiedy weszła w życie nowelizacja przepisów 

dotyczących kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorca umów, w polskim porządku prawnym 

obowiązywały art. 47936 - 47944 k.p.c.469. Wówczas model abstrakcyjny kontroli wzorca miał 

charakter czysto procesowy. Po zmianach, jego charakter stał się stricte administracyjny i toczy 

się w oparciu o inne regulacje470, które treściowo i przedmiotowo nie odstają od przepisów 

cywilistycznych471.  

Zmiana ta była konsekwencją niewydolności poprzedniego systemu kontroli wzorców. 

Niewydolność ta przejawiała się m.in. w przewlekłości postępowań. Administracyjnoprawno 

charakter kontroli ma tę zaletę, iż w postępowaniu przed Prezesem UOKiK nastąpiło skrócenie 

czasu rozpoznania sprawy i prowadzenia postępowania. Aktualnie abstrakcyjna kontrola 

 
467Por. A. Wiewiórowska-Domagalska, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r., II CSK 768/14 

(źródło: https://finanse.uokik.gov.pl/chf/kalendarium/glosa-do-wyroku-sadu-najwyzszego-w-sprawie-mbanku);          

J. Czabański, O klauzulach abuzywnych w tzw. kredytach walutowych. Glosa do wyroku SN z dnia 14 maja 2015 

r., II CSK 768/14, Palestra 2016, nr 1-2, s. 182-188; T. Czech, Odpowiedzialność banku za stosowanie abuzywnej 

klauzuli zmiennego oprocentowania. Glosa do wyroku SN z dnia 14 maja 2015 r., II CSK 768/14, MPB 2016, nr 

6, s. 56-65. 

468Por. wyrok SN z dnia 19.03.07 r., sygn. akt II SK 21/06, LEX nr 396113. 

469Por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 213. 

470Por. ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.  

471Por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 213. 
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wzorców umów nie może trwać dłużej niż 4 miesiące. Równie istotne stało się także 

przeniesienie punktu ciężkości postępowania z ochrony interesu prywatnego na ochronę 

interesu prywatnego. Przy czym zważyć należy, że wzmożona ochrona interesu publicznego 

korzystnie wpłynie także na ochronę interesu prywatnego. Co więcej, zasadnicza zmiana objęła 

także obowiązek gromadzenia materiału dowodowego, która to powinność spoczywa aktualnie 

na Prezesie UOKiK a nie, jak miało to miejsce pod rządami regulacji art. 47936 - 47944 k.p.c. 

na przedsiębiorcy. Organ stał się bowiem „gospodarzem” abstrakcyjnej kontroli wzorców, 

posiadającym szereg narzędzi umożliwiających mu pełną swobodę w procesie weryfikacji 

postanowień472. 

 Podstawową regułą kontroli abstrakcyjnej jest to, że kontrolowane jest postanowienie 

wzorca, który teoretycznie mógłby być wykorzystany w obrocie społeczno-gospodarczym                    

z udziałem konsumenta. Kontrola ta oderwana jest od konkretnego przypadku, w którym doszło 

już do naruszenia praw i interesów konsumenta. Celem kontroli jest zapobieżenie negatywnym 

skutkom, które mogłyby powstać po stronie konsumenta, który wiąże się stosunkiem 

zobowiązaniowym z przedsiębiorcą, zamierzającym wykorzystać dany wzorzec473. 

  Pod rządami dawniejszych przepisów, wyłącznym sądem właściwym do rozpoznania 

spraw objętych kontrolą abstrakcyjną był Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. Celem tego typu postępowania zarówno pod porządkiem 

prawnym Kodeksu postępowania cywilnego, jak i przepisów obecnie obowiązujących jest 

ochrona zbiorowego interesu konsumentów474. Kontrola ta jako niemająca incydentalnego 

charakteru, swym zasięgiem obejmuje nie jeden konkretny, ale kilka interesów i praw, które 

mogłyby zostać naruszone w przyszłości475. 

 Koronnym założeniem kontroli jest przeprowadzenie postępowania dowodowego. Nie 

jest możliwe wydanie rozstrzygnięcia opartego albo na uznaniu powództwa, albo na zawarciu 

 
472Por. A. Dobaczewska, Administracyjnoprawna…, s. 11-21. 

473Kontrola ta obejmuje swoim zakresem tylko treść postanowienia wzorca podlegającego kontroli, z pominięciem 

jego relacji gospodarczo - finansowej oraz skutków jego zastosowania w obrocie z konsumentem (por.                       

Z. Radwański, Zobowiązania..., s. 156; M. Lemkowski, Materialna..., s. 93-94; E. Łętowska, Prawo..., s. 355;                

M. Bednarek, Wzorce..., s. 213 i n.). 

474Ten globalny charakter kontroli wzorców spowodował, iż ustawodawca wprowadzając regulacje 

cywilnoprocesowe, postanowił zastosować kilka norm o charakterze wyjątkowym (por. E. Łętowska, K. Osajda, 

Nieuczciwe..., s. 37-42; M. Bednarek, Wzorce..., s. 214-215.).  

475Polski normodawca odciążył konsumentów od przedstawienia twierdzeń i dowodów na poparcie swojego 

stanowiska (por. E. Łętowska, K. Osajda, Nieuczciwe..., s. 37-42; M. Bednarek, Wzorce..., s. 214-215.).   
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ugody476. W przeciwnym przypadku, kontrola ta nie miałaby sensu, a kwestionowane 

postanowienie, nadal mogłoby funkcjonować477. Samo wydane orzeczenie, co do zasady, ma 

charakter deklaratoryjny, gdyż stwierdza, że określone postanowienie wzorca jest, bądź nie jest 

abuzywne. Niemniej jednak, charakterystycznym dla tego postępowania jest to, że orzeczenie 

wydane w trakcie kontroli abstrakcyjnej będzie miało również charakter konstytutywny, 

albowiem będzie wywoływało skutki erga omnes w przyszłości. W sytuacji tej bardzo ważną 

rolę odegra rejestr klauzul niedozwolonych478. 

 Mowa jest tutaj o tzw. rozszerzonej skuteczności wydanego orzeczenia. Skutki te 

obejmują te wyroki, które uwzględniały powództwo oparte na kontroli abstrakcyjnej. 

Wszystkie tego typu wyroki obejmowały uzasadnienie wydanego rozstrzygnięcia, w którym 

podawano przede wszystkim przesłanki uznania postanowienia za niedozwolone oraz gdzie 

dochodziło do konkretyzacji klauzuli generalnej479. 

 Od kwietnia 2016 roku kompetencje SOKiK przejął Prezes UOKiK. Celem tej zmiany 

było wyeliminowanie wszelkich niedokładności, jakie miały pojawić się pod rządami Kodeksu 

 
476Legitymacje czynną do wytoczenia powództwa w sprawie kontroli abstrakcyjnej ma każdy, kto mógłby być 

stroną stosunku z przedsiębiorcą, organizacje konsumenckie czy społeczne, których głównym celem jest ochrona 

interesów konsumentów. Biernie legitymowanym będzie przedsiębiorca, w którego wzorcu znajduje się wątpliwe 

postanowienie bądź postanowienia (por. Z. Radwański, Zobowiązania..., s. 156; M. Lemkowski, Materialna...,                  

s. 94; E. Łętowska, Prawo..., s. 357-358; A. Kadzik, Postępowanie..., s. 56-57; M. Bednarek, Wzorce..., s. 215-

217.). 

477Por. Z. Radwański, Zobowiązania..., s. 156; M. Lemkowski, Materialna..., s. 94; E. Łętowska, Prawo..., s. 357-

358; A. Kadzik, Postępowanie..., s. 56-57; M. Bednarek, Wzorce..., s. 215-217. 

478Por. M. Lemkowski, Materialna..., s. 95; M. Jagielska, Nowelizacja..., s. 702; E. Łętowska, Prawo..., s. 359;                        

M. Bednarek, Wzorce..., s. 217-218; P. Gutkowski, M. Malaga, Rozszerzona skuteczność wyroków SOKiK                        

w sprawach dotyczących klauzul niedozwolonych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2014 r., 

sygn. akt III SK 18/13, IKAR 2014, nr 9/2014, s. 108 i n. 

479Skuteczność orzeczenia wydanego w ramach kontroli i w następstwie tego, wpisanie klauzuli do rejestru klauzul 

niedozwolonych, powoduje, że wszyscy przedsiębiorcy na rynku usług winni stosować się nie tylko do tego 

orzeczenia, ale także do listy klauzul. Potwierdzeniem tego stanowiska jest wyrok TSUE z dnia 21 grudnia 2016 

r. wydany w sprawie o sygn. akt C-119/15, Biuro Podróży "Partner" sp. z o.o. sp. k. w Dąbrowie Górniczej 

przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wyrok ten potwierdził, iż nie stanowi 

naruszenia prawa do sądu sytuacja, w której ukarany przedsiębiorca będzie kwestionował decyzję organu, o ile 

opiera się on na tożsamej klauzuli i wysokości kary. Takie stanowisko TSUE wprowadziło jednak swoistą 

niepewność choćby w zakresie linii orzeczniczej SN (por. M. Lemkowski, Materialna..., s. 95; M. Jagielska, 

Nowelizacja..., s. 702; E. Łętowska, Prawo..., s. 359; M. Bednarek, Wzorce..., s. 217-218; P. Gutkowski,                              

M. Malaga, Rozszerzona..., s. 108-120; E. Bagińska, Odpowiedzialność… [w:] M. Romanowski, Życie…, s. 147-

164B. Wyżykowski, Skuteczna…F, s. 107 i n.). 
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postępowania cywilnego. Po nowelizacji, cały proces został przeniesiony z cywilistycznej drogi 

procesowej na postępowanie administracyjne (art. 23a - 23d ustawy o ochronie konkurencji                   

i konsumentów, dalej: u.o.k.i.k. - Rozdział 2, Działu IIIA ustawy). Postępowanie to w tej chwili 

wszczynane jest wyłącznie z urzędu, przez samego Prezesa UOKiK. Wyjątkiem jest natomiast 

przepis art. 99a ustawy, który stanowi, że: Konsument, rzecznik konsumentów, Rzecznik 

Ubezpieczonych, organizacja konsumencka lub zagraniczna organizacja wpisana na listę 

organizacji uprawnionych w państwach Unii Europejskiej ma prawo do wszczęcia 

postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, opublikowaną                             

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli cel jej działania uzasadnia wystąpienie przez 

nią z takim zawiadomieniem dotyczącym wzorców umów stosowanych w Rzeczypospolitej 

Polskiej, zagrażających interesom konsumentów w państwie członkowskim, w którym 

organizacja ta ma swoją siedzibę, mogą zgłosić Prezesowi Urzędu na piśmie zawiadomienie 

dotyczące podejrzenia naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 23a480. Zabieg ten ma na celu 

zwiększenie ochrony konsumentów wśród organizacji i instytucji stojących na czele ochrony 

ich praw. 

 W przeciwieństwie do poprzedniego postępowania, obecnie wydana przez Prezesa 

UOKiK decyzja nie tylko stwierdza o abuzywności postanowienia wzorca, ale może także 

nakładać na przedsiębiorcę określone obowiązki481. Decyzja, podobnie jak miało to miejsce 

pod ówczesną regulacją, także i teraz, ma dualistyczny charakter deklaratoryjno-

konstytutywny482. 

 Różnice pomiędzy regulacjami obowiązującymi przed dniem 17 kwietnia 2016 roku 

oraz po tej dacie odnoszą się także do skutków wydanych początkowo przez SOKiK a obecnie 

Prezesa UOKiK, orzeczenia i decyzji o uznaniu postanowienia za niedozwolone. Wyrok 

 
480Podmioty, które zawiadomiły Prezesa UOKiK o istnieniu postanowienia, które może naruszać prawa i interesy 

konsumentów, nie zyskują statusu strony tego postępowania, a zawiadomienie to nie jest w żaden sposób wiążące 

dla Prezesa UOKiK. Zawiadomienie stanowi jedynie informację dla Prezesa UOKiK, który zdecydować będzie 

mógł, czy wszcząć postępowanie (por. M. Namysłowska, A. Piszcz, Ustawa o zmianie ustawy o ochronie 

konkurencji konsumentów z dnia 5 sierpnia 2015 r. Komentarz, Warszawa 2016, s. 21 i n., 109 i n.). 

481Ustawa wprost wymienia, jakie zobowiązania Prezes UOKiK może swoją decyzją nałożyć na przedsiębiorcę 

(art. 23b ust. 2 ustawy) a mianowicie: poinformowanie konsumentów, będących stronami umów zawartych na 

podstawie wzorca, o którym mowa w ust. 1, o uznaniu za niedozwolone postanowienia tego wzorca - w sposób 

określony w decyzji bądź złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej 

w decyzji (por. M. Namysłowska, A. Piszcz, Ustawa..., s. 21 i n.).  

482Por. M. Namysłowska, A. Piszcz, Ustawa..., s. 21 i n.  
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wydany w procesie cywilnym przez SOKiK miał skutki erga omnes483. Jednakże swym 

zakresem odnosił się do przyszłości, nie skutkując wobec tych, których prawa i interesy zostały 

już naruszone w przeszłości. Dlatego też nowe przepisy i forma orzekania w tych sprawach, 

miały na celu wyeliminowanie oraz zwiększenie pewności prawnej, co do zastosowanej 

uprzednio klauzuli, która uznana została za niedozwoloną484. Teoretycznie zatem, ale                               

i praktycznie, modyfikacja kontroli postanowień wzorców nie tylko doprowadziła do 

ulepszenia tej instytucji, ale jednocześnie wyeliminowała z porządku prawnego powstałe 

wątpliwości485. 

 

9. Ocena regulacji art. 47945 k.p.c. – rejestr klauzul niedozwolonych 

 

 Rejestr klauzul niedozwolonych został wprowadzony do polskiego porządku prawnego 

w dniu 1 lipca 2000 roku, w wyniku nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

Specyficzny charakter tej instytucji polega na tym, że rejestr przestanie istnieć w dniu 18 

kwietnia 2026 roku. Jest to pokłosie nowelizacji, która w dużej mierze weszła do polskiego 

porządku prawnego z dniem 17 kwietnia 2016 roku486. 

 Cechą charakterystyczną rejestru jest jego jawność. Dlatego też nie można powoływać 

się na nieznajomość treści wykorzystywanej klauzuli. Rejestr ten, pomimo ograniczonego 

okresu obowiązywania, stale się poszerza487. Prowadzi go Prezes UOKiK, a zamieszczane są 

w nim wszystkie prawomocne wyroki uwzględniające powództwa w zakresie uznania 

 
483Główna problematyka niedokładności ustawodawcy skupiła się wokół pojęcia „osoby trzeciej”. Sformułowanie 

„skutek wobec osób trzecich” było na tyle nieprecyzyjne, że trudno było skonkretyzować, o jakie dokładnie osoby 

może chodzić. Kwestia ta uszczegółowiona została w art. 23d ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (por. 

M. Namysłowska, A. Piszcz, Ustawa..., s. 21 i n.). 

484Ewentualne wątpliwości budzić może ograniczenie skuteczności decyzji tylko co do konkretnego 

przedsiębiorcy, który stosował bądź mógł stosować takie właśnie postanowienie. Być może rozszerzenie 

skuteczności decyzji nie tylko ułatwiłoby, ale też znacznie pogłębiło bogatą już ochronę praw i interesów 

konsumentów (por. M. Namysłowska, A. Piszcz, Ustawa..., s. 21 i n.). 

485M. Namysłowska, A. Piszcz, Ustawa..., s. 21 i n. 

486Por. T. Ereciński, Rejestr klauzul niedozwolonych [w:] T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz. Tom III. Postępowania rozpoznawcze, wyd. V, Warszawa 2016, s. 733 i n. 

487Por. T. Ereciński, Rejestr… [w:] T. Ereciński, Kodeks…, s. 733 i n. 
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postanowienia za niedozwolone. Sądy obligatoryjnie, w drodze zarządzenia, przekazują 

Prezesowi UOKiK odpisy wydanych rozstrzygnięć488. 

 Wykorzystanie w przyszłości, postanowienia, które zostało już wpisane do rejestru, 

prowadzi do tego, że przedsiębiorca posługuje się elementem umowy prawnie zakazanym.                  

W konsekwencji, czynność prawna bądź jej część mogą zostać uznane za bezwzględnie 

nieważne (art. 58 k.c.). Wpisanie postanowienia do rejestru wywiera skutek wobec wszystkich 

przedsiębiorców, którzy w przyszłości, zdecydują się na zawarcie postanowienia w treści 

stworzonego przez siebie wzorca umów489. 

 Po upływie dziesięcioletniego okresu obowiązywania art. 47945 k.p.c., Prezes UOKiK 

wydając w przyszłości decyzje w sprawie uznania postanowienia wzorca bądź umowy za 

postanowienie abuzywne, powinien uwzględniać te orzeczenia, które wpisane zostały do 

rejestru pod uprzednio obowiązującym porządkiem prawnym490. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
488Na marginesie wspomnieć także należy, że na zarządzenie SOKiK, każdy wyrok wydany w sprawie kontroli 

abstrakcyjnej - uwzględniający oraz oddalający powództwo mogły być publikowane w Monitorze Sądowym                        

i Gospodarczym (MSiG). W przypadku wyroków oddalających powództwa, sąd zobowiązany był do wyrzeczenia 

w sentencji postanowienia, co do którego nie stwierdzono abuzywności (por. M. Bednarek, Wzorce..., s. 219.). 

489Por. T. Ereciński, Rejestr… [w:] T. Ereciński, Kodeks…, s. 733 i n. 

490Por. M. Namysłowska, A. Piszcz, Ustawa..., s. 195-196. 
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ROZDZIAŁ IV 

Rola banków i instytucji parabankowych na przykładzie konsumenckich stosunków 

kredytowych i pożyczkowych 

 

I. Założenia działalności bankowej i czynności bankowych 

 

1. Problematyka stosunków konsumenckich na tle usług finansowych491 

 

 Po przedstawieniu zasadniczych, teoretycznych założeń, jakimi charakteryzuje się 

konsumencki stosunek zobowiązaniowy, należy podjąć próbę przeniesienia rozważań z części 

teoretycznej na praktykę, jaka występuje na rynku usług pożyczkowych i kredytowych                          

z udziałem konsumenta oraz banku i instytucji „parabankowej”. 

Treść niniejszego rozdziału poruszać będzie takie zagadnienia, jak choćby definicje 

umowy pożyczki oraz umowy kredytu, które zawierane są z konsumentem, tak przez banki, jak 

i przez instytucje parabankowe, które w ostatnich latach „zalewają” polski rynek usług 

finansowych ofertami, które mają na celu wykorzystanie słabszej pozycji konsumenta 

względem przedsiębiorcy. Poprzednie rozdziały traktowały o postanowieniach abuzywnych                    

i wzorcach umów, które znajdą odzwierciedlenie także w przedmiotowym rozdziale. 

Nieomalże wszystkie podmioty udzielające pożyczek i kredytów konsumenckich stosują 

przygotowane „pod siebie” wzorce umów, które bardzo często mieszczą w sobie klauzule 

 
491W obecnie obowiązujących przepisach prawa, polski ustawodawca nie wprowadził definicji legalnej „usług 

finansowych”. Nie oznacza to jednak, iż pojęcie to nadal pozostaje nie zdefiniowane. Jak wskazuje się                               

w literaturze, zgodnie z uregulowaniem art. 2 lit. b dyrektywy 2002/65 oraz art. 2 pkt 12 dyrektywy 2011/83, pod 

pojęciem „usług finansowych” rozumieć należy usługę o charakterze bankowym, kredytowym, 

ubezpieczeniowym, emerytalnym, inwestycyjnym lub płatniczym. Jednocześnie charakteryzując instytucję „usług 

finansowych” trzeba mieć na względzie definicję legalną tego pojęcia wprowadzoną do nieobowiązującej już 

ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę 

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W przepisie art. 16a zdefiniowano, iż usługami finansowymi są                    

w szczególności czynności bankowe, umowy kredytu konsumenckiego, czynności ubezpieczeniowe oraz umowy 

uczestnictwa w: funduszu inwestycyjnym otwartym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, 

funduszu inwestycyjnym zamkniętym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym i funduszu 

inwestycyjnym mieszanym (por. T. Czech, Prawa konsumenta. Komentarz, Warszawa 2017, s. 123 i n.; K. Osajda, 

Art. 4 Wyłączenie stosowania [w:] K. Osajda, Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, Warszawa 2019, 

[online]. Dostępny w Internecie. sip.legalis.pl (dostęp: 20.05.2019 r.)). 
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uznawane za niedozwolone, albowiem wykorzystujące gorsze, co do zasady, usytuowanie 

konsumenta, naruszające tym samym jego prawa i interesy. 

 Koniecznym jest poruszenie wątku konsumenckich produktów finansowych, jakimi są 

pożyczki i kredyty, wydaje się konieczne, ponieważ poza bankami492 profesjonalnie 

zajmującymi się obrotem instrumentami i produktami finansowym, na polskim rynku usług 

pojawiła się w ostatnich czasach niepokojąca ilość przedsiębiorców, oferujących 

„odformalizowane” udzielenie konsumentom pożyczek. Pożyczek udzielanych na 

specyficznych warunkach. Terminy ich spłaty budzą znaczne wątpliwości, a koszty związane 

z ich przyznaniem częstokroć przekraczają wysokość udzielonej kwoty o kilka, kilkadziesiąt 

bądź nawet kilkaset procent. Podmioty te nie rzadko narzucają oferty i usługi, które teoretycznie 

nie mają nic wspólnego z udzieloną pożyczką, a które pomnażają zobowiązania finansowe 

konsumenta do nieograniczoności. 

 Takie zjawisko związane jest z szybkimi i drastycznymi przemianami społeczno- 

gospodarczymi oraz rozwojem wolnego rynku. Ceny produktów niezbędnych do codziennej 

egzystencji wciąż rosną, odwrotnie proporcjonalnie do wynagrodzeń, oferowanych przez 

pracodawców względem pracowników świadczących na ich rzecz pracę. Cała ta sytuacja 

powoduje, że społeczeństwo merkantylne stale dążące do poprawy swojego bytu oraz 

egzystencji, coraz częściej decyduje się zaciągać kredyty i pożyczki – przeznaczając je na zakup 

dóbr materialnych, takich jak: domy, samochody, ale też na środki do codziennego życia, 

których nierzadko brakuje. Wszystko to otwiera drogę do powstawania coraz to nowych 

podmiotów świadczących „szybką pomoc finansową”. Konsumenci potrzebują coraz większej 

ilości pieniędzy, a banki nakładają konkretne wymogi udzielenia świadczenia finansowego, 

pozostawiając miejsce dla podmiotów udzielających pożyczek bez zwiększonych wymogów. 

Niestety, podmioty te przyczyniły się już nie raz do zupełnej upadłości konsumenta w szerokim 

tego słowa znaczeniu493. 

 
492Pamiętać przy tym trzeba, że działalność banków jest działalnością prawnie uregulowaną. Działalność ta została 

konkretnie opisana i obwarowana szeregiem warunków, które spełnić należy, aby móc świadczyć tego typu 

specyficzną oraz społecznie niezbędną działalność. Mowa tu przede wszystkim o ustawie - Prawo bankowe. 

493Opisany mechanizm powoduje pogłębianie się poziomu zadłużenia gospodarstw domowych konsumentów. 

Wpływ na to wywierają choćby takie okoliczności, jak postawy życiowe, stan zdrowia, sposób spędzania wolnego 

czasu, ale także wzrost cen za dobra konsumpcyjne, wzrost cen nieruchomości czy nawet powszechny kryzys 

gospodarczy. Co więcej, równie istotnym czynnikiem wpływającą na poziom zadłużenia gospodarstwa domowego 

jest także ograniczona wieloma warunkami dostępność do kredytu w instytucji bankowej oraz zdecydowanie 

łatwiejsza procedura uzyskania pożyczki w instytucji „parabankowej” (por. A. Wałęga, G. Wałęga, O badaniach 
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 Nie oznacza to jednak, że rozpędzona machina społeczno-gospodarcza może działać             

w sposób bezprawny i doprowadzać konsumentów do całkowitej ich niewypłacalności.             

Nie po to w polskim oraz europejskim porządku prawnym pojawiły się regulacje ograniczające 

działalność, która tak pośrednio, jak i bezpośrednio ingeruje w prawa i słuszne interesy 

konsumentów. 

 

2. Istota działalności bankowej - pojęcie i zakres 

 

 Problematyka pożyczek i kredytów ściśle powiązana jest z pojęciem oraz instytucją tzw. 

działalności bankowej. Pojęcie to z kolei związane jest z rynkiem usług finansowych,                              

w ramach, których banki494 świadczą swoje usługi, a ich przedmiotem są w szczególności 

pożyczki i kredyty. Przechodząc do meritum godzi się wskazać, iż pod pojęciem działalności 

bankowej, rozumieć należy tzw. czynności bankowe. Definicja ta została wyrażona w sposób 

pośredni w art. 5 u.p.b. Pojęciem tym, polski ustawodawca objął szereg czynności, które zostały 

zastrzeżone dla działalności banków. Pojęcie działalności bankowej nie zostało bezpośrednio 

wyrzeczone w ustawie Prawo bankowe czy innych ustawach szczególnych, regulujących 

działalność banków, ale według przeważającej części przedstawicieli doktryny jej definicja 

określana jest właśnie poprzez wymienienie wszystkich tych praktyk, które świadczą                        

 
zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Wiadomości Statystyczne, Warszawa 

2018, nr 9 (688), s. 22-24). 

494Bankiem, według ustawy - Prawo bankowe, jest osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, 

działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających 

ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym (art. 2 u.p.b.) – por. E. Łętowska, Obywatel-

przedsiębiorstwo: zagadnienia prawne świadczeń na rzecz konsumenta, Wrocław 1982, s. 5, 14 i n.; S. Szuster, 

[w:] Zoll (red.), Prawo bankowe. T. I. Komentarz do art. 1-92, Kraków 2005, s. 20; L. Mazur, Prawo bankowe. 

Komentarz, Warszawa 2008, s. 5; Z. Ofiarski, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013, s. 40-47; G. Sikorski, 

Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2015, s. 4-7; M. Paleczna, Nadzór publiczny nad działalnością bankową     

a bezpieczeństwo konsumentów [w] E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona klientów na rynku usług finansowych 

w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, Warszawa 2017, s. 141 i n.; M. Fedorowicz, System kontroli 

wewnętrznej w bankach a instytucja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, St.Pr.Pub. 

2018, nr 3(23), s. 51 i n. 
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i świadczyć mogą banki495. Czynności te, jak już wskazano powyżej, polski ustawodawca 

zawarł w art. 5 ust. 1 i 2 u.p.b.496  

 Do czynności bankowych zalicza się m.in.: przyjmowanie wkładów pieniężnych 

płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych 

wkładów; prowadzenie innych rachunków bankowych; udzielanie kredytów; udzielanie                       

i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw; emitowanie 

bankowych papierów wartościowych; przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych; 

wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach, 

udzielanie pożyczek pieniężnych; operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których 

przedmiotem są warranty; świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza 

elektronicznego497. 

 Z perspektywy analizowanego zagadnienia, znaczenie będą miały wyłącznie kredyty                

i pożyczki, których banki mogą udzielać wyłącznie konsumentom. Tym samym, dla autora 

dysertacji, najistotniejsze będą regulacje art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 1 u.p.b. 

 Działalność bankowa definiowana może być dwojako. Pierwszy sposób to podmiotowe 

określenie działalności bankowej. To wskazanie, jaki podmiot prawa może prowadzić 

 
495Bank jest zatem szczególnym podmiotem rynku usług finansowych. Jego działalność jest uregulowana 

szeregiem przepisów. Jednocześnie banki nie tylko świadczą usługi finansowe, ale także zapewniają gwarancję 

wykonywanych przez nie usług (por. E. Łętowska, Obywatel-przedsiębiorstwo..., s. 5, 14 i n.; B. Smykla, Prawo 

bankowe. Komentarz, Warszawa 2011, s. 6-8; S. Szuster, [w:] Zoll (red.), Prawo…, s. 20; E. Fojcik - Mastalska, 

M. Bączyk, L. Góral, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2007, s. 13, 15-18;                         

L. Mazur, Prawo…, s. 5; W. Srokosz, Instytucje parabankowe w Polsce, Warszawa 2011, s. 29; Z. Ofiarski, 

Prawo…, s. 40-47; G. Sikorski, Prawo…, s. 4-7; M. Paleczna, Nadzór... [w] E. Rutkowska-Tomaszewska, 

Ochrona..., s. 141 i n.; M. Fedorowicz, System..., s. 51 i n.; M. Bączyk, Umowy w zakresie czynności bankowych 

[w:] red. M. Stec, Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego, t. 5, wyd. 5, Kraków 2017, s. 1078-

1083). 

496Por. E. Łętowska, Obywatel-przedsiębiorstwo..., s. 5, 14 i n.; B. Smykla, Prawo..., s. 6-8; S. Szuster, [w:]                       

F. Zoll (red.), Prawo…, s. 20; E. Fojcik - Mastalska, M. Bączyk, L. Góral, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo..., s. 13, 

15-18; L. Mazur, Prawo…, s. 5; W. Srokosz, Instytucje..., s. 29; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 40-47; G. Sikorski, 

Prawo…, s. 4-7; M. Paleczna, Nadzór... [w] E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona..., s. 141 i n.;  M. Fedorowicz, 

System..., s. 51 i n.; M. Bączyk, Umowy… [w:] red. M. Stec, Prawo.., s. 1078-1083. 

497Por. E. Łętowska, Obywatel-przedsiębiorstwo..., s. 5, 14 i n.; B. Smykla, Prawo..., s. 6-8; S. Szuster, [w:]                       

F. Zoll (red.), Prawo…, s. 20; E. Fojcik - Mastalska, M. Bączyk, L. Góral, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo..., s. 13, 

15-18; L. Mazur, Prawo…, s. 5; W. Srokosz, Instytucje..., s. 29; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 40-47; G. Sikorski, 

Prawo…,  s. 4-7;  M. Paleczna, Nadzór... [w] E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona..., s. 141 i n.;  M. Fedorowicz, 

System..., s. 51 i n.; M. Bączyk, Umowy… [w:] red. M. Stec, Prawo.., s. 1078-1083. 
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działalność bankową, a precyzując, jakie czynności bankowe, o których mowa w art. 5 u.p.b., 

może wykonywać. Jaki podmiot spełnia funkcję i może być uznany za bank, określa art. 2 tejże 

ustawy. Drugi sposób zdefiniowania działalności bankowej, to sposób przedmiotowy. 

Wskazuje się tutaj nie na podmiot, ale na przedmiot działalności bankowej. Uregulowanie to 

zawarte jest w art. 5 oraz 6 u.p.b.498 Przepis ten, jak już wskazano powyżej, precyzuje, jakie 

czynności wykonuje bądź może wykonywać bank w ramach prowadzonej przez siebie 

działalności w sektorze usług finansowych. Wskazuje również inne czynności, poza 

czynnościami bankowymi. Pojęcia instytucji „działalności bankowej” mają znaczenie dla 

poprawnego jej zdefiniowania. Ujęcie podmiotowe jest węższe w swym zakresie niż ujęcie 

przedmiotowe. Wśród przedstawicieli doktryny pojawiły się zatem wątpliwości, które                          

z przedstawionych ujęć winno być decydującym przy próbie definiowania pojęcia działalności 

bankowej. Zasadnym wydaje się jednak zastosowanie ujęcia węższego, albowiem wskazuje 

ono, który podmiot prawa może świadczyć działalność bankową - tj. wykonywać czynności,                

o których mowa w art. 5 i 6 u.p.b. Wskazać można, iż w rzeczywistości, oba ujęcia wzajemnie 

się uzupełniają. A zatem pełna definicja „działalności bankowej” będzie oparta na elementach 

podmiotowo-przedmiotowych499. 

 Jednocześnie wśród przedstawicieli doktryny pojawiły się także wątpliwości, co do 

zakresu pojęciowego czynności bankowych oraz działalności bankowej500. Zaczęto rozważać, 

czy czynności bankowe tożsame są z działalnością bankową oraz czy działalność bankowa jest 

 
498Jednocześnie wskazać należy, iż poniekąd w zakres definicji „banku” wchodzić już będą czynności bankowe, 

które bank wykonuje lub może wykonywać w oparciu art. 5 i 6 u.p.b. (por. E. Łętowska, Obywatel-

przedsiębiorstwo..., s. 5, 14 i n.; W. Srokosz, Pojęcie "działalności bankowej" w polskim prawie, PUG 2006, nr 

58, s. 14-16; W. Srokosz, Instytucje..., s. 29-30; H. Gronkiewicz-Waltz, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 

2013, s. 3-94; M. Paleczna, Nadzór... [w] E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona..., s. 141 i n.; M. Fedorowicz, 

System..., s. 51 i n.). 

499Samo podanie definicji „działalności bankowej” poprzez wskazanie na wykonywane w tym sensie czynności 

bankowe nie powoduje, iż czynności te wykonywać będzie wyłącznie bank. Tym trafniejsza będzie definicja 

węższa - definicja podmiotowa (por. E. Łętowska, Obywatel-przedsiębiorstwo..., s. 5, 14 i n.; W. Srokosz, 

Pojęcie..., s. 14-16; W. Srokosz, Instytucje..., s. 29-30; H. Gronkiewicz-Waltz, Prawo..., s. 5 i n.; M. Paleczna, 

Nadzór... [w] E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona..., s. 141 i n.; M. Fedorowicz, System..., s. 51 i n.). 

500Wątpliwości te byłyby zbyteczne, gdyby nie fakt, iż w prawie niemieckim oraz prawie włoskim pojęcia te są ze 

sobą tożsame, co powoduje, iż nie ma tam takich wątpliwości interpretacyjnych jak w prawie polskim (por.                       

E. Łętowska, Obywatel-przedsiębiorstwo..., s. 5, 14 i n.; M. Spyra, Prywatne prawo bankowe we Włoszech, Pr. 

bank., 2003, nr 1, s. 83 i n.; W. Srokosz, Instytucje..., s. 30; H. Gronkiewicz-Waltz, Prawo..., s. 5 i n.; M. Paleczna, 

Nadzór... [w:] E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona..., s. 141 i n.; M. Fedorowicz, System..., s. 51 i n.). 
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tożsama z czynnościami bankowymi501. W polskim porządku prawnym ostatecznie przyjęło się 

stanowisko, które nie utożsamia pojęcia działalności bankowej z czynnościami bankowymi. 

Ostatecznie doszło do konkluzji, której założeniem było wypracowanie „złotego środka”, 

łączącego treści obu pojęć. I tak, w ostatecznym rozrachunku doszło do ustaleń, iż essentialia 

negotii działalności bankowej winna być tzw. „zwrotność powierzonych środków”502. 

 

3. Czynności bankowe świadczone przez jednostki organizacyjne inne niż bank  

 

 Prawo bankowe polega restrykcyjnej wykładni a niekonsekwencje prawodawcy 

„otwierają drzwi” dla usług zbliżonych do tych, o których stanowią przepisy prawa bankowego. 

Zdarzają się bowiem sytuacje, w których czynności bankowe określone w art. 5 u.p.b., 

wykonywane są przez jednostki organizacyjne inne niż bank. Podkreślić należy, iż przepisy art. 

5 i 6 u.p.b., wprowadzają szczególne zastrzeżenia, które uniemożliwiają wykonywanie 

wskazanych tam czynności bankowych innym niż banki podmiotom503. Jest to w zasadzie 

 
501To właśnie w tych europejskich systemach prawnych, pojęcie czynności bankowych utożsamiane jest                          

z pojęciem działalności bankowej. Wyraz temu dały tamtejsze przepisy (Gesetz uber das Kreditwesen - KGW, il 

Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - t.u.b) - por. E. Łętowska, Obywatel-przedsiębiorstwo..., 

s. 5, 14 i n.; M. Spyra, Prywatne prawo bankowe we Włoszech, Pr. bank., 2003, nr 1, s. 83 i n.; W. Srokosz, 

Instytucje..., s. 30; H. Gronkiewicz-Waltz, Prawo..., s. 5 i n.; M. Paleczna, Nadzór...[w:] E. Rutkowska-

Tomaszewska, Ochrona..., s. 141 i n.; M. Fedorowicz, System..., s. 51 i n.. 

502Wątpliwości interpretacyjne, związane z obojgiem pojęć, są znacznie bardziej rozbudowane, jednakże na 

potrzeby niniejszej dysertacji nie są koniecznym jego elementem (por. E. Łętowska, Obywatel-przedsiębiorstwo..., 

s. 5, 14 i n.; W. Srokosz, Pojęcie..., s. 14-15, 17; W. Srokosz, Instytucje..., s. 30-31; H. Gronkiewicz-Waltz, 

Prawo..., s. 5 i n.; M. Fedorowicz, System..., s. 51 i n.). 

503Dla przykładu, w art. 5 ust. pkt 1 u.p.b. uregulowano, że czynnością bankową jest przyjmowanie wkładów 

pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych 

wkładów. Całość tejże czynności zastrzeżona została wyłącznie dla banków, jednakże wystarczy, że określony 

podmiot, inny niż bank, będzie prowadził działalność polegającą na przyjmowaniu wkładów pieniężnych, ale bez 

prowadzenia rachunków tych wkładów, dzięki takiemu zabiegowi określona w prawie bankowym czynność, może 

być także wykonywana przez inne podmioty (por. J. Majewski, Odpowiedzialność karna za przestępstwo 

określone w art. 171 ust. 1 prawa bankowego, Pr. bank., 1998, nr 6, s. 99; W. Srokosz, Instytucje..., s. 72-73;                 

H. Gronkiewicz-Waltz, Prawo..., s. 5 i n.; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 95 i n.; G. Sikorski, Prawo…, s. 25-28;                         

M. Fedorowicz, System..., s. 51 i n.). 
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szczególne umocowanie wynikające ustawy. Niemniej jednak ograniczenia podmiotowe, 

wynikające z prawa bankowego mają swoje wyjątki504. 

 O ile banki są instytucjami wyłącznymi do udzielania kredytów, o tyle udzielanie 

pożyczek nie zostało już zastrzeżone do wyłącznej kompetencji banków. Ustęp 2 art. 5 u.p.b. 

wyraźnie stanowi, że: "czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są 

one wykonywane przez banki(...)"505. Stwierdzenie: „o ile są one wykonywane przez banki” 

rozumieć należy w ten sposób, że taką czynność jak udzielanie pożyczki, wykonywać może nie 

tylko bank, ale także inny podmiot nie będący bankiem. Stąd pojawienie się na rynku usług 

finansowych szeregu podmiotów świadczących pożyczki dla konsumentów. Podmioty te, 

opierając się na uregulowaniach ustawy - Prawo bankowe, dostrzegły dla siebie możliwość 

prowadzenia działalności pożyczkowej, która nie jest zastrzeżona wyłącznie dla banków506. 

Tym samym, przepis art. 5 ust. 2 wypada pojmować w ten sposób, że jeżeli, czynność 

polegająca na udzielaniu pożyczek wykonywana jest przez bank, to jest to czynność bankowa, 

natomiast, jeśli czynność tę wykonuje inny niż bank podmiot, to czynność taka nie jest już 

określana mianem „bankowej”. Stanowisko takie jest o tyle zrozumiałe, że mając na uwadze 

podmiotowo - przedmiotowy zakres pojęcia działalności bankowej, to działalnością taką nie 

może być działalność prowadzona przez inny podmiot niż bank507. 

 Znalazło to swój wyraz w uchwale Sądu Najwyższego wydanej w dniu 10 marca 2017 

r.508, gdzie w sentencji orzeczenia wskazano, iż: Sankcje cywilnoprawne związane                                 

z dokonaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1988), przez podmiot nieposiadający 

wymaganego przez prawo zezwolenia, określa art. 170 ust. 1 i 2 tej ustawy. Wydane przez Sąd 

 
504Por. J. Majewski, Odpowiedzialność..., s. 99; W. Srokosz, Instytucje..., s. 72-73; H. Gronkiewicz-Waltz, 

Prawo..., s. 3 i n.; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 95 i n.; G. Sikorski, Prawo…, s. 25-28; M. Fedorowicz, System..., s. 51 

i n. 

505Por. E. Łętowska, Obywatel-przedsiębiorstwo..., s. 5, 14 i n.; W. Srokosz, Instytucje..., s. 72-75;                                  

H. Gronkiewicz-Waltz, Prawo..., s. 3 i n.; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 95 i n.; G. Sikorski, Prawo…, s. 25-28;                          

M. Fedorowicz, System..., s. 51 i n. 

506Por. E. Łętowska, Obywatel-przedsiębiorstwo..., s. 5, 14 i n.; W. Srokosz, Instytucje..., s. 72-75;                                       

H. Gronkiewicz-Waltz, Prawo..., s. 3 i n.; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 95 i n.; G. Sikorski, Prawo…, s. 25-28;                         

M. Fedorowicz, System..., s. 51 i n. 

507Por. E. Łętowska, Obywatel-przedsiębiorstwo..., s. 5, 14 i n.; W. Srokosz, Instytucje..., s. 72-75;                                       

H. Gronkiewicz-Waltz, Prawo..., s. 3 i n.; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 95 i n.; G. Sikorski, Prawo…, s. 25-28;                          

M. Fedorowicz, System..., s. 51 i n. 

508Por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 109/16. 
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Najwyższy orzeczenie dotyczy bezpośrednio instytucji niepodlegających odpowiedniemu 

nadzorowi, dążąc tym samym, do wyeliminowania ich działalności z rynku usług 

finansowych509. Zagwarantowanie konsumentom konkretnych standardów świadczenia usług 

oraz stabilność rynku legły u podstaw wydanej uchwały. Wobec podmiotów świadczących 

usługi bankowe bez odpowiedniego zezwolenia, prawo przewiduje możliwość zastosowania 

konkretnych sankcji cywilnoprawnych. Do sankcji tych zaliczono: brak sposobności pobierania 

oprocentowania, prowizji, opłat ani innego wynagrodzenia. W sytuacji pobrania tych kosztów, 

podmiot, który dokonał ich pobrania, zobowiązany jest do ich zwrotu510. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
509Por. M. Domagalski, Umowa z parabankiem z sankcjami, Warszawa 2017, „Rzeczpospolita”, nr 03/2017;                   

W. Srokosz, Glosa do uchwały SN z dnia 10 marca 2017 r., III CZP 109/16, LEX nr 2241428 - glosa aprobująca; 

uchwała SN z dnia 10.03.17 r., sygn. akt III CZP 109/16; LEX nr 2241428; K. Martowłos, Sankcja za wykonywanie 

czynności bankowych bez zezwolenia - glosa do uchwały SN z 10 marca 2017 r. (III CZP 109/16), MPB 2018, nr 

01(86), s. 56-63. 

510Por. M. Domagalski, Umowa..., nr 03/2017; W. Srokosz, Glosa...; K. Martowłos, Sankcja..., s. 56-63. 
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II. Działalność parabanków 

 

1. Pojęcie instytucji parabankowych 

 

 Działalność bankowa oraz czynności bankowe511, to pojęcia nierozerwalnie związane           

z instytucjami pożyczek czy kredytów. Na krajowym rynku usług finansowych swoją 

działalność intensywnie zaczęły rozwijać tzw. parabanki512. Pomimo tego, definicja parabanku 

nie znalazła się w żadnym polskim akcie prawnym. Nie ma jednej, konkretnej, precyzyjnej 

definicji tego typu instytucji w polskim systemie prawa. Wszelkie próby zdefiniowania oraz 

określenia parabanku wywodzą się natomiast z doktryny513. 

 
511Już na wstępie wskazać należy na pojęciowe różnice pomiędzy „parabankiem” a „bankiem”. Pojęcia te różnią 

się między sobą tym, że jedne w sensie prawnym uznane zostały za parabanki a inne za banki. Główna różnica, na 

którą powołują się przedstawiciele doktryny prawa oraz praktyka orzecznicza, oparta jest o tzw. działalność 

depozytowo - kredytową. Działalność depozytowa przeznaczona jest wyłącznie dla banków, zgodnie z regulacjami 

ustawy - Prawo bankowe. Parabankami są podmiotami wykonującymi czynności bankowe, które nie są 

zakwalifikowane jako banki (por. W. Szpringer, Wpływ instytucji parabankowych na bezpieczeństwo i stabilność 

rynków finansowych, „Bezpieczny Bank” 1998, nr 4, s. 24; W. Srokosz, Instytucje..., s. 83-84; B. Domańska-

Szafruga, A. Rak, Wykluczenie kredytowe jako istotny czynnik rozwoju instytucji parabankowych, „Zarządzanie i 

Finanse” 2013, nr 1/2, s. 85-95; A. Jurkowska-Zeidler, Definicja parabanku, MBP 2013, nr 6, s. 22-35; K. 

Waliszewski, Instytucje parabankowe w Polsce - analiza SWOT ich działalności [w:] A. Zimny, Współczesne 

wyzwania rozwoju przedsiębiorstw i regionów, Konin 2014, s. 133-147; J. Koćwin, Sytuacja konsumenta na rynku 

szarej bankowości, Wrocław 2016, PNUE nr 451, s. 175-185; B. Gadecki, Parabanki - wybrane zagadnienia, 

„Studia Prawnoustrojowe”, Olsztyn 2017, nr 35, s. 51-66; M. Domagalski, Umowa...;  K. Chochowski, Dysfunkcje 

publicznego prawa gospodarczego w zakresie działalności „parabanków” [w:] E. Kruk, G. Lubeńczuk, M. Zdyb, 

Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2018, s. 351-363).  

512Por. W. Szpringer, Wpływ..., s. 24; W. Srokosz, Instytucje..., s. 83-84; B. Domańska-Szafruga, A. Rak, 

Wykluczenie..., s. 85-95; A. Jurkowska-Zeidler, Definicja..., s. 22-35; K. Waliszewski, Instytucje..., s. 133-147;           

J. Koćwin, Sytuacja…, s. 175-185; B. Gadecki, Parabanki..., s. 51-66; M. Domagalski, Umowa...; K. Chochowski, 

Dysfunkcje..., s. 351-363. 

513Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku działalności bankowej oraz czynności bankowych, mamy tu do 

czynienia z pojęciem instytucji parabankowych oraz pojęciem parabanku. Pojęcia te, jak wskazuje się                            

w literaturze oraz wśród przedstawicieli doktryny, mogą być używane zamiennie, jednakże pojęcie instytucji 

parabankowych jest pojęciem szerszym znaczeniowo, albowiem w jego zakres wchodzą te parabanki, które są 

jednostkami organizacyjnymi oraz te, które jednostkami tymi nie są (por. W. Szpringer, Wpływ…, s. 24; L. Góral, 

Quasi-bank (instytucja parabankowa) [w:] W. Pyzioł, Encyklopedia prawa bankowego, Warszawa 2000, s. 611; 

W. Srokosz, Instytucje..., s. 76-77; B. Domańska-Szafruga, A. Rak, Wykluczenie..., s. 85-95; A. Jurkowska-

Zeidler, Definicja..., s. 22-35; K. Waliszewski, Instytucje... [w:] A. Zimny, Współczesne..., s. 133-147; J. Koćwin, 



157 | S t r o n a  
 

 Pod pojęciem „parabanku” wśród przedstawicieli doktryny oraz w literaturze 

pojmowane są wszystkie te instytucje, które świadczą usługi zbliżone do usług bankowych514. 

Termin ten jest stosunkowo szeroki, albowiem obejmuje m.in. spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo - kredytowe, przedsiębiorstwa (podmioty) leasingowe, oferujące pożyczki, 

kredyty konsumenckie a nawet podmioty ubezpieczeniowe515. Wobec dualistycznego zakresu 

definicyjnego pojęcia „parabanku”, pojawiła się konieczność znalezienia „złotego środka”                             

w definiowaniu tego terminu. Tym samym, wśród przedstawicieli doktryny i w literaturze 

pojawiła się definicja „parabanku”, według której jest to instytucja, bądź podmiot, który 

działając na podstawie upoważnienia ustawowego, wykonuje czynności bankowe ściśle 

określone w art. 5 u.p.b. bądź nie posiadając stosownego upoważnienia ustawowego, wykonuje 

czynności bankowe w szerokim tego słowa znaczeniu - udzielając dla przykładu pożyczek. 

Podmiot ten swoją działalność wykonuje właśnie w ramach rynku usług finansowych. Tak 

więc, według wskazanej definicji, parabankiem będzie podmiot, który wykonuje czynności 

bankowe sensu stricte oraz sensu largo516. 

 
Sytuacja…, s. 175-185; B. Gadecki, Parabanki...,s. 51-66; M. Domagalski, Umowa...; K. Chochowski, 

Dysfunkcje... [w:] E. Kruk, G. Lubeńczuk, M. Zdyb, Dysfunkcje..., s. 351-363). 

514Por. W. Szpringer, Wpływ…, s. 24; L. Góral, Quasi-bank… [w:] W. Pyzioł, Encyklopedia…, s. 611; W. Srokosz, 

Instytucje..., s. 76-77; B. Domańska-Szafruga, A. Rak, Wykluczenie..., s. 85-95; A. Jurkowska-Zeidler, Definicja..., 

s. 22-35; K. Waliszewski, Instytucje... [w:] A. Zimny, Współczesne..., s. 133-147; J. Koćwin, Sytuacja…, s. 175-

185; B. Gadecki, Parabanki...,s. 51-66; M. Domagalski, Umowa...; K. Chochowski, Dysfunkcje... [w:] E. Kruk, 

G. Lubeńczuk, M. Zdyb, Dysfunkcje..., s. 351-363. 

515Według węższej definicji parabank to instytucja zajmująca się depozytami, udzielająca pożyczek oraz kredytów 

(por. L. Góral, Instytucje "parabankowe"  w ustawodawstwie wybranych krajów Unii Europejskiej i w Polsce, 

PUG 1997, nr 10, s. 7; J.A. Krzyżewski, Rozbieżności definicyjne prawa polskiego i europejskiego w sprawie 

działalności kredytowej i wynikłe stąd implikacje dla polityki pieniężnej i zakresu nadzorów na polskim rynku 

finansowym, „Bank i Kredyt” 1999, nr 7-8, s. 35; W. Srokosz, Instytucja..., s. 77-78; W. Szpringer, Problem 

parabanków na tle pojęcia banku jako instytucji kredytowej w Unii Europejskiej, „Prawo Bankowe” 2004, nr 11, 

s. 49; W. Szpringer, Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną, 

Warszawa 2009, s. 182-186; B. Domańska-Szafruga, A. Rak, Wykluczenie..., s. 85-95; A. Jurkowska-Zeidler, 

Definicja..., s. 22-35; K. Waliszewski, Instytucje... [w:] A. Zimny, Współczesne..., s. 133-147; J. Koćwin, 

Sytuacja…, s. 175-185; B. Gadecki, Parabanki..., s. 51-66; M. Domagalski, Umowa...; K. Chochowski, 

Dysfunkcje... [w:] E. Kruk, G. Lubeńczuk, M. Zdyb, Dysfunkcje..., s. 351-363). 

516Por. W. Srokosz, Czynności bankowe zastrzeżone dla banków, Bydgoszcz - Wrocław 2003, s. 62; W. Szpringer, 

Społeczna…, s. 182-186; M. Olczak, System bankowy oraz parabankowy w Polsce [w:] Finanse publiczne i prawo 

finansowe, Warszawa 2008, s. 228; W. Srokosz, Instytucja..., s. 77-78; B. Domańska-Szafruga, A. Rak, 

Wykluczenie..., s. 85-95; A. Jurkowska-Zeidler, Definicja..., s. 22-35; K. Waliszewski, Instytucje... [w:] A. Zimny, 

Współczesne..., s. 133-147; J. Koćwin, Sytuacja…, s. 175-185; B. Gadecki, Parabanki...,s. 51-66; M. Domagalski, 
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 Instytucje parabankowe, zwane powszechnie jako parabanki mogą świadczyć usługi                

o charakterze bankowym, o których stanowi przepis art. 5 u.p.b., w oparciu o ustęp 5 tegoż 

właśnie przepisu. Zgodnie z jego dyspozycją: Jednostki organizacyjne inne niż banki mogą 

wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je 

do tego. Przepis art. 5 ust. 5 u.p.b. stanowi definicję parabanku. Wskazuje na wąski jej zakres 

znaczeniowy, albowiem konkretnie w swej definicji odnosi się do czynności wskazanych                  

w ustawie - Prawo bankowe. A zatem aktualnie w prawie polskim nie występuje jedna definicja 

„parabanku”. Na samo pojęcie składa się bowiem wiele czynników, motywowanych tak 

warunkami wskazanymi w przepisach prawa bankowego, jak też warunkami, które 

wykreowały się w praktyce obrotu konsumenckiego. Definicję „parabanku” odnosić można do 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji kredytowych517, pożyczkowych, 

ubezpieczeniowych oraz sprzedających takie produkty finansowe jak fundusze inwestycyjne518. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Umowa...; K. Chochowski, Dysfunkcje... [w:] E. Kruk, G. Lubeńczuk, M. Zdyb, Dysfunkcje..., s. 351-363;                        

L. Góral, Instytucje…, nr 10, s. 7; J.A. Krzyżewski, Rozbieżności…, s. 35. 

517Instytucje kredytowe, to podmioty mające najczęściej swoją siedzibę na terenie innego niż Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej. Podmioty te będą klasyfikowane jako parabanki, chyba, że w Państwie 

macierzystym uznane zostały za banki. Istotne znaczenie dla poprawnej klasyfikacji określonego uczestnika rynku 

usług finansowych ma Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r.                     

w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (por. W. Srokosz, Instytucje...,              

s. 83; B. Domańska-Szafruga, A. Rak, Wykluczenie..., s. 85-95; A. Jurkowska-Zeidler, Definicja..., s. 22-35;                   

K. Waliszewski, Instytucje... [w:] A. Zimny, Współczesne..., s. 133-147; J. Koćwin, Sytuacja…, s. 175-185;                     

B. Gadecki, Parabanki...,s. 51-66; K. Chochowski, Dysfunkcje... [w:] E. Kruk, G. Lubeńczuk, M. Zdyb, 

Dysfunkcje..., s. 351-363). 

518Por. A. Jurkowska - Zeidler, Parabank [w:] A. Drwiłło, D. Maśniak, Leksykon prawa finansowego. 100 

podstawowych pojęć, Warszawa 2009, s. 271-272; W. Srokosz, Instytucje..., s. 79-81; A. Jurkowska-Zeidler, 

Definicja..., s. 22-35; K. Chochowski, Dysfunkcje... [w:] E. Kruk, G. Lubeńczuk, M. Zdyb, Dysfunkcje..., s. 351-

363.  
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2. Shadow banking, czyli „pozasystemowa” działalność finansowa 

 

 Rozprzestrzeniające się na rynku usług finansowych instytucje świadczące pomoc 

finansową dla konsumentów, którzy nie uzyskali pozytywnej decyzji kredytowej w trakcie 

badania zdolności kredytowej, doprowadziły do powstania zjawiska shadow banking519. 

Bankowość cienia staje się z roku na rok coraz bardziej popularna. Z usług oferowanych przez 

podmioty wchodzące w skład systemu shadow banking, korzystają głównie konsumenci, 

którym zależy na szybkim i odformalizowanym otrzymaniu gotówki. Niestety, z systemem 

shadow banking wiążą się także konkretne zagrożenia, których bezpośrednim adresatem są 

konsumenci520. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje pogłębiający się problem 

„nadmiernego zadłużenia”, z którym do czynienia ma co raz większa grupa konsumentów 

nieświadomych oraz o niskim poziomie wiedzy w tematyce rynku usług finansowych oraz 

działających na nim instytucji pozabankowych.521 

 
519Shadow banking - to w wolnym tego zwrotu tłumaczeniu, szara bankowość, bankowość cienia. To system, który 

w swych założeniach wykracza poza uregulowania tradycyjnego systemu bankowego. Należące do shadow 

banking instytucje - przedsiębiorstwa, świadczą usługi finansowe poza kontrolą takich organów, jak Komisja 

Nadzoru Finansowego. 

520Por. A. Huterska, R. Huterski, Porządkowanie funkcjonowania bankowości równoległej (shadow banking)                  

w Polsce i Unii Europejskiej, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2012, volume 1, issue 1; P. Łasak, 

Nowe regulacje shadow banking, „Bezpieczny Bank” 2012, nr 1(46), s. 104-136; P. Masiukiewicz, Regulacje                  

a ryzyko shadow banking w Polsce, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania” 2012, nr 4/2, s. 5-22; S. Kasiewicz, 

L. Kurkliński, Shadow banking - dylematy decyzyjne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 

2013, nr 62, s. 91-102; I. D. Czechowska, Niebankowe firmy pożyczkowe jako element shadow banking [w:]                       

K. Raczkowski, S. Wojciechowska-Filipek, Zarządzanie ryzykiem w gospodarce, Warszawa 2015, s. 15-27;            

A. Markiewicz, Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce w świetle projektowanych regulacji 

kształtujących bezpieczeństwo finansowe konsumentów [w:] K. Raczkowski, S. Wojciechowska-Filipek, 

Zarządzanie ryzykiem w gospodarce, Warszawa 2015, t. XVI, z. 8, cz. III s. 77-91.    

521Zagadnienie to poddane zostało także pod rozwagę przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, który 

w opinii z dnia 12 września 2014 r. w sprawie ochrony konsumentów i właściwego traktowania nadmiernego 

zadłużenia w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu (opinia rozpoznawcza), wskazał, iż koniecznym jest 

wprowadzenie uniwersalnej, legalnej definicji „nadmiernego zadłużenia”, tak aby w następstwie tego dostosować 

regulacje unijne i krajowe do potrzeb powstałego problemu społecznego. Co więcej, Komitet zwrócił uwagę, iż: 

„postępowanie w sytuacjach nadmiernego zadłużenia wymaga kształcenia, zapobiegania i odpowiednich 

procedur, które muszą prowadzić do ponownej integracji osób nadmiernie zadłużonych w normalnym życiu 

gospodarczym” (por. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 września 2014 r. 

w sprawie ochrony konsumentów i właściwego traktowania nadmiernego zadłużenia w celu zapobiegania 

wykluczeniu społecznemu (opinia rozpoznawcza), Dz.Urz.UE.C Nr 311, str. 38) 
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 Określany mianem systemu bankowości równoległej, shadow banking swój rozwój 

„zawdzięcza” również zwiększonym rygorom, jakie nałożyła Komisja Nadzoru Finansowego 

na banki w zakresie udzielanych przez nie pożyczek oraz kredytów. Nie mający wyboru 

konsumenci, zaczęli poszukiwać podmioty, które wspomogą ich finansowo, nie zważając na 

negatywne konsekwencje zaciągnięcia konkretnego zobowiązania finansowego522. 

Niebagatelny wpływ na rozwój shadow banking miały niewątpliwie parabanki, które 

konkurując z bankami, wyszły naprzeciw potrzebom i problemom, z jakimi zmagają się 

współcześnie konsumenci. Brak odpowiedniej kontroli podmiotów zaliczanych do grupy 

systemu bankowości równoległej spowodował, iż rozpiętość systemu jest na tyle pokaźna, że 

nie da się konkretnie określić charakteru działających w jego ramach instytucji523. 

 Z jeden strony otwartość rynku oraz liberalizacja działalności gospodarczej, a z drugiej 

zwiększony rygor kontroli banków w zakresie przyznawanych pożyczek i kredytów, wywarły 

wyraźny wpływ na negatywną sytuację, w jakiej znalazła się znaczna część społeczeństwa - 

konsumentów524. Z zagadnieniem tym związane są też konkretne ryzyka - kredytowe, 

operacyjne czy rynkowe525. 

 Dalsze funkcjonowanie systemu shadow banking oraz brak konkretnych regulacji 

normujących, nie tylko działanie systemu, ale przede wszystkim jego kontrolę, nie wpłynie 

korzystnie ani na sytuację ekonomiczno-majątkową konsumentów, ani na poprawne 

 
522Por. A. Huterska, R. Huterski, Porządkowanie..., issue 1; P. Łasak, Nowe..., s. 104-136; P. Masiukiewicz, 

Regulacje..., s. 5-22; S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Shadow..., s. 91-102; I. D. Czechowska, Niebankowe... [w:]              

K. Raczkowski, S. Wojciechowska-Filipek, Zarządzanie..., s. 15-27; A. Markiewicz, Rynek... [w:] K. Raczkowski, 

S. Wojciechowska-Filipek, Zarządzanie..., s. 77-91.    

523Por. A. Huterska, R. Huterski, Porządkowanie..., issue 1; P. Łasak, Nowe..., s. 104-136; P. Masiukiewicz, 

Regulacje..., s. 5-22; S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Shadow..., s. 91-102; I. D. Czechowska, Niebankowe... [w:]               

K. Raczkowski, S. Wojciechowska-Filipek, Zarządzanie..., s. 15-27; A. Markiewicz, Rynek... [w:] K. Raczkowski, 

S. Wojciechowska-Filipek, Zarządzanie..., s. 77-91.    

524Nasycenie rynku usług finansowych parabankami dostrzegalne jest nie tylko na obszarze Polski. System ten 

swoją „popularność” zyskał również na terenach Wielkiej Brytanii, Niemiec czy nawet Finlandii.                        

Związane jednak z systemem shadow banking ryzyko objawiać może się m.in. w defraudacji środków 

finansowych czy w bankructwie, tak podmiotu świadczącego konkretne usługi, jak i adresata tychże usług. (por. 

P. Masiukiewicz, Regulacje..., s. 5-22). 

525Zyskująca z roku na rok coraz większą popularność, upadłość konsumencka staje się „koszmarem” 

nieprofesjonalistów korzystających z ofert parabanków. Brak kontroli nad tego typu instytucjami prowadzi do 

sytuacji, w której nie jeden już konsument doprowadził do bankructwa własne gospodarstwo domowe (por.                     

P. Masiukiewicz, Regulacje..., s. 5-22).  
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funkcjonowanie rynku usług bankowych. Brak odpowiednich regulacji526 niejednokrotnie już 

doprowadził do sytuacji, w której instytucje świadczące pozabankowe usługi finansowe 

ogłaszały upadłość, pozostawiając jednocześnie nieprofesjonalistów w sytuacji bez wyjścia. 

Niestety, pomimo wielu raportów o pejoratywnym w skutkach działaniu parabanków, 

konsumenci nadal korzystają z ofert nowopowstających instytucji quasi-pożyczkowych527. 

 Począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX wieku system shadow banking rozwija się 

niebywale prężnie. System, który stanowił odpowiedź na potrzeby konsumentów, w obecnym 

kształcie stał się dla nich jawnym zagrożeniem a zaufanie do systemu nie maleje. Walor ten 

przerzucany jest jednak z parabanków na SKOK-i. W obliczu współczesnych przemian 

gospodarczych, konsumenci poszukują alternatywy dla rygorystycznego, działającego                        

w oparciu o konkretny normy, systemu bankowego. Ostatnie lata to właśnie wzrost zaufania 

społeczeństwa konsumenckiego do parabanków. Ma to bezpośredni związek z tzw. kryzysem 

finansowym „subprime”528. 

 Kryzys ten, choć jak początkowo zakładano, miał objąć wyłącznie gospodarkę 

amerykańską, rozprzestrzenił się na cały świat. Również Polska odczuła skutki „subprime”. 

Przejawiło się to nie tylko w spadku płynności na rynku międzybankowym, ale także we 

wzroście kosztów pozyskiwania kapitału. Wnioski z kryzysu szybko wyciągnęli tak 

konsumenci, jak i rozszerzające swoją działalność, parabanki529. Wśród konsumentów, którzy 

ograniczyli swoje zaufanie do działających banków, rozgorzała dyskusja na temat 

 
526Z wyłączeniem SKOK-ów, które działają w oparciu o ustawę regulującą zasady funkcjonowania. 

527Por. P. Masiukiewicz, Regulacje..., s. 5-22.  

528Kryzys finansowy „subprime” - to kryzys amerykańskiego rynku kredytów hipotecznych, mający miejsce                     

w latach 2007-2008. Początkowo zakładano, że kryzys obejmie wyłącznie rynek amerykański, jednak szybko 

okazało się, iż zasięg kryzysu ma wymiar międzynarodowy, ogólnoświatowy. W okresie tym, kiedy ceny 

nieruchomości na rynku amerykańskim rosły, a coraz większa część społeczeństwa popadała w zadłużenia, banki 

nie zwalniały tempa w zakresie świadczonych usług kredytowych. Kredyt otrzymywały również te osoby, które 

nie miały odpowiedniego źródła dochodu, by móc spłacić zaciągnięte zobowiązanie.  Doprowadziło to do sytuacji, 

w której instytucje kredytowe zaczęły przejmować nieruchomości zadłużonych konsumentów i sprzedawać je po 

cenach znacznie zaniżonych, z uwagi na zwiększony podaż. Niewłaściwa ocena zdolności kredytowej, nadmierna 

podwyżka cen nieruchomości a także zbyt niskie oprocentowanie bądź odroczenie spłaty rat zaciągniętego 

zobowiązania kredytowego, legły u podstaw kryzysu finansowego, określanego mianem „subprime” (por.                            

M. Zaleska, Rynek finansowania nieruchomości: Przyczyny i skutki kryzysu subprime w świetle stabilności systemu 

bankowego, „Finansowanie Nieruchomości”, Warszawa 2008, nr 2008/04-06, s. 42-45.).   

529Por. M. Zaleska, Rynek..., s. 42-45; I. D. Czechowska, Niebankowe... [w:] K. Raczkowski, S. Wojciechowska-

Filipek, Zarządzanie..., s. 15-27; A. Markiewicz, Rynek...[w:] K. Raczkowski, S. Wojciechowska-Filipek, 

Zarządzanie..., s. 77-91. 
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bezpieczeństwa tychże instytucji. Wykorzystując przejściowe załamanie gospodarki 

finansowej, parabanki stały się, jak początkowo uważano, korzystną alternatywą dla 

konsumentów, którzy decydowali się na zaciągnięcie konkretnego kapitału pożyczkowego. Nie 

zważając na konsekwencje konkurencyjnego rynku shadow banking, konsumenci nagminnie 

zaczęli korzystać z „dobrodziejstw” pozabankowego systemu wsparcia finansowego. Ten 

gospodarczo-konsumencki ruch dał solidny asumpt parabankom, które zaczęły pojawiać się na 

rynku usług finansowych w zatrważającym tempie530. 

 Budzący coraz większy niepokój, rynek shadow banking stał się przedmiotem analiz 

wielu międzynarodowych i krajowych organów oraz instytucji. Jedna z instytucji, Rada 

Stabilności Finansowej (FSB)531, po dokonaniu szeroko zakrojonych analiz, dostrzegła 

potrzebę regulacji alternatywnego rynku usług bankowych. Proces normalizacji oraz 

stabilizacji działalności instytucji shadow banking został podzielony na trzy, ściśle powiązane 

ze sobą etapy. Etap pierwszy to charakterystyka działających na rynku shadow banking 

instytucji. Aby wprowadzić konkretne unormowania, koniecznym jest ustalenie zakresu 

podmiotowo-przedmiotowego instytucji świadczących niebankowe usługi finansowe532.                

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy funkcji ekonomicznych parabanków działających na 

rynku usług finansowych, do każdej ze wskazanych funkcji należy dobrać odpowiednie 

narzędzie. Etap drugi to ustalenie zasad, które obligatoryjnie powinny być przestrzegane. 

Wśród nich wyróżnia się takie jak: koncentracja, proporcjonalność, przewidywalność, 

adaptacyjność oraz skuteczność. Ostatni z etapów, etap trzeci to wymiana informacji pomiędzy 

 
530Por. M. Zaleska, Rynek..., s. 42-45; I. D. Czechowska, Niebankowe... [w:] K. Raczkowski, S. Wojciechowska-

Filipek, Zarządzanie..., s. 15-27; A. Markiewicz, Rynek...[w:] K. Raczkowski, S. Wojciechowska-Filipek, 

Zarządzanie..., s. 77-91. 

531Financial Stability Board (FSB) - to powstała w 2009 r. instytucja, której nadrzędnym celem jest monitorowanie 

systemu finansowego w skali ogólnoświatowej. Instytucja ta koordynuje działanie finansowych władz krajowych, 

a także regulacje prawne, których priorytetowym zadaniem jest właściwe funkcjonowanie rynku usług 

finansowych. Działalność FSB została potwierdzona przez głowy państwa G20. Prowadzona przez FSB kontrola 

rynku finansów ma zwiększyć ich międzynarodową stabilność (por. S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Shadow..., s. 91-

102.). 

532Wśród ekonomicznych funkcji tychże instytucji, FSB wyróżniła pięć z nich, które powinny być brane pod 

uwagę w całym procesie. Zaliczono do nich: 1) zarządzanie środkami klientów, podatnymi na poważne straty,            

2) udzielanie pożyczek i kredytów w ramach krótkookresowego finansowania, 3) pośrednictwo finansowe 

uzależnione od krótkookresowego finansowania bądź zabezpieczone aktywami, 4) wspomaganie przeprowadzenia 

transakcji kredytowych, 5) sekurytyzacja i finansowanie jednostek finansowych (por. S. Kasiewicz, L. Kurkliński, 

Shadow..., s. 91-102.). 



163 | S t r o n a  
 

konkretnymi organami i instytucjami nadzorującymi alternatywny rynek usług finansowych. 

Dzięki temu zabiegowi, ustawodawca będzie miał realną możliwość wprowadzenia regulacji, 

które ograniczą zagrożenia wynikające z rynku shadow banking oraz zapewnią zwiększoną 

ochronę praw i interesów konsumentom533. 

 Znamiennym jest fakt, iż dynamiczny rozwój rynku shadow banking a także niezliczona 

ilość regulacji prawnych, spowodowały, iż koncepcja FSB nie nadąża za ciągłymi zmianami 

oraz pojawiającymi się, coraz to nowszymi instytucjami, świadczącymi kolejne, 

niestypizowane usługi finansowe. W efekcie, pomimo aprobaty efektywnych działań FSB,                 

w procesie przekształceń pozabankowej gospodarki finansowej, ujawniła się zbyt niska 

znajomość oraz brak elementarnej wiedzy o sektorze usług finansowych sensu largo, 

obejmującego swym zakresem również instytucje określane mianem parabanków534. 

  

3. Relacja działalności parabanków do czynności bankowych 

 

 Przepisy prawa bankowego jasno wskazują, które czynności zastrzeżone są wyłącznie 

dla banków, a które mają charakter czynności bankowych, o ile wykonywane są przez banki 

(przykładem mogą być pożyczki). Przepis art. 5 u.p.b., podzielony został, co do zasady, na dwie 

części. Część pierwsza art. 5 ust. 1 u.p.b. zawiera katalog czynności stricte bankowych - to jest 

takich, które wykonywać mogą wyłącznie banki, ustęp 2 art. 5 to katalog czynności, które 

wykonywać mogą również inne podmioty ( parabanki), a jeśli czynności te wykonują banki, to 

określa się je mianem czynności bankowych. Gdyby pozostawić taki podział i zróżnicowanie 

pomiędzy czynnościami bankowymi a czynnościami podmiotów nie będących bankami - 

parabanków, to po dokonaniu precyzyjnej wykładni prowadzonej działalności gospodarczej 

przez dany podmiot, można byłoby stwierdzić, czy podmiot ten zakwalifikowany będzie jako 

bank, czy jako parabank535. 

 Polski ustawodawca do przepisu art. 5 u.p.b. wprowadził ustęp 5, który normuje, iż: 

Jednostki organizacyjne inne niż banki mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, 

jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego. Przepis ten jest poniekąd pokłosiem ust. 

4 w/w artykułu. Norma stypizowana w ust. 4 stanowi, że: Działalność gospodarcza, której 

 
533Por. S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Shadow..., s. 91-102. 

534Por. S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Shadow..., s. 91-102. 

535Por. A. Jurkowska, Instytucje parabankowe w polskim systemie bankowym, GSP, t. VII, 2000, s. 230-233;                 

W. Srokosz, Instytucje..., s. 498-499.  
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przedmiotem są czynności, o których mowa w ust. 1, może być wykonywana wyłącznie przez 

banki, z zastrzeżeniem ust. 5. Dzięki takim normalizacjom, czynności przeznaczone prima facie 

wyłączenie do kompetencji banków mogą być także wykonywane przez inne podmioty rynku 

usług finansowych. Taki zabieg ustawodawcy wyposażył parabanki w możliwość świadczenia 

usług, początkowo, zgodnie z prawem bankowym, przeznaczonych tylko dla banków536. 

 Przedmiotem niniejszej dysertacji są umowy pożyczek oraz kredytów zawierane                

z udziałem konsumentów. Co do umów pożyczek, nie ma żadnych zwiększonych ograniczeń, 

które wyłączałyby możliwość ich udzielania przez parabanki. Szerszym wyjaśnieniom 

podlegać będzie umowa kredytu, w tym także umowa kredytu konsumenckiego zawierana 

przez parabank w ramach rynku usług finansowych537. 

 

4. Kompetencje parabanków w zakresie udzielania kredytów na przykładzie SKOKów 

(Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa) 

 

 Najpopularniejszym parabankiem, czynnie działającym na polskim rynku usług 

finansowych, jest spółdzielcza kasa oszczędnościowo - kredytowa, tzw. SKOK. Rola oraz 

procedura działania SKOK-ów uregulowane zostały w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku -         

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (dalej u.s.k.o.k.). Możliwość 

udzielania przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe pożyczek, kredytów oraz 

kredytów konsumenckich stypizowana została w art. 36 u.s.k.o.k538. Wobec jawnej delegacji, 

 
536Por. A. Jurkowska, Instytucje…, s. 230-233; W. Srokosz, Instytucje..., s. 498-499. 

537Por. A.M. Jurkowska, Instytucje…, s. 230-233; W. Srokosz, Instytucje..., s. 498-499. 

538Przepis ten w ustępach od 1 do 3 jasno wskazuje nie tylko na możliwość udzielania przez kasę kredytów, ale 

także konkretyzuje to uprawnienie, przywołując w treści normy, konkretne przepisy prawa bankowego czy ustawy 

o kredycie konsumenckim. Przepis ten reguluje kolejno, że: zasady udzielania pożyczek oraz ich spłaty określa 

statut kasy (ust. 1), do umów pożyczek zawieranych przez kasy stosuje się odpowiednio przepisy art. 75c ust. 1-5 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (ust. 1a), do umów kredytowych zawieranych przez kasy stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 69, 70, 74-78 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (ust. 2) a także, 

że: do umów o kredyt konsumencki zawieranych przez kasy stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r.                    

o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819) (ust. 3). Przepis artykułu 36 u.s.k.o.k. 

jest wyraźnym, ustawowym umocowaniem, na podstawie którego podmiot nie będący bankiem, może wykonywać 

czynności bankowe. Tym samym uprawnienie, o którym stanowi art. 5 ust. 5 u.p.b., po stronie kas stało się faktem 

(por. A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 

2008, s. 61; D. Rogoń, Zakres zastosowania regulacji prawa bankowego do działalności spółdzielczych kas 

oszczędnościowo - kredytowych, LEX dla banków, Warszawa 2010, s. 81; W. Srokosz, Instytucje..., s. 505-506). 
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umożliwiającej kasom udzielanie kredytów, mogą one korzystać ze wszystkich postanowień 

charakterystycznych dla umów kredytu, w tym z tzw. essentialia negotii. Do obligatoryjnych 

elementów takiej umowy zalicza się m.in.: termin spłaty zobowiązania finansowego, 

obowiązek oddania kredytobiorcy określonej kwoty przez bank, obowiązek jej zwrotu przez 

kredytobiorcę czy określenie celu, na który dany kredyt zostaje zaciągnięty539. 

 W przypadku kas, warunkiem koniecznym udzielenia kredytu jest pozostawanie 

potencjonalnego kredytobiorcę członkiem SKOK-u. Wcześniej przepis normujący tę kwestię 

miał węższy zakres, albowiem nie obejmował swoją normą organizacji pozarządowych, 

jednostek organizacyjnych kościołów, związków wyznaniowych, spółdzielni czy wspólnot 

mieszkaniowych540. Jednakże porównywalnie, jak ma to miejsce w przypadku banków, sam 

fakt pozostawania członkiem kasy i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych mogą 

okazać się niewystarczające dla uzyskania kredytu, albowiem kasy tak jak banki mają 

obowiązek dokonania weryfikacji tzw. zdolności kredytowej podmiotu ubiegającego się                        

o kredyt541. 

 Dla rozważań kluczowe znaczenie będą miały kredyty konsumenckie udzielane przez 

parabanki a pozostając w tematyce, spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe542. 

Uprawnienie do udzielania przez SKOK-i kredytów konsumenckich wynika z art. 2 ustawy                  

 
539Por. A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo…, s. 61; W. Srokosz, Instytucje..., s. 506-507. 

540Kwestia ta aktualnie regulowana jest przepisem art. 10 u.s.k.o.k. – por. W. Srokosz, Zmiany w systemie SKOK 

– nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009, MPB 2010, nr 1, s. 52-64;                    

K. Pietrzykowski, Charakterystyka nowych regulacji prawnych dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych [w:] J. Ossowski, Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych w Polsce, Sopot 2010, s. 33. 

541Zdolność kredytowa to obowiązek o charakterze publicznoprawnym. Obowiązek badania zdolności kredytowej 

ciąży na bankach, ale jeżeli określony podmiot wykonuje czynności zastrzeżone pierwotnie tylko dla banków, to 

również na nim ciążą związane z tymi czynnościami obowiązki. Tym samym, jeśli określony parabank para się 

udzielaniem kredytów, to jego obowiązkiem jest zbadanie czy podmiot ubiegający się o kredyt posiada zdolność 

kredytową. Obowiązek ten wobec parabanków, czy SKOK-ów podlega również kontroli publicznoprawnej, 

sprawowanej od 2009 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wcześniej parabanki (SKOK-i) nie podlegały 

takiej kontroli, a jedynym kontrolującym je organem była Kasa Krajowa. Tym samym, niewypełnienie obowiązku 

publicznoprawnego, polegającego na niezbadaniu zdolności kredytowej określonego podmiotu, spowoduje 

zastosowanie przez KNF określonych środków nadzorczych wobec konkretnej kasy (por. M. Bączyk, Umowy                  

w zakresie czynności bankowych [w:] S. Włodyka, Prawo gospodarcze i handlowe. Prawo umów w obrocie 

gospodarczym, t. 5, Warszawa 2001, s. 832-833; E. Fojcik - Mastalska, M. Bączyk, L. Góral, J. Pisuliński,                       

W. Pyzioł, Prawo..., s. 284; W. Srokosz, Instytucje..., s. 507-509.).   

542Por. W. Srokosz, Instytucje..., s. 509-510. 
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z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim (dalej u.kred.kons.), którego normy jasno 

stanowią, że: ustawę stosuje się także do umów o kredyt konsumencki, który spółdzielcza kasa 

oszczędnościowo-kredytowa w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie 

udzielenia swojemu członkowi. Nie budzi zatem żadnych wątpliwość fakt, iż kasy umocowane 

zostały od udzielania także kredytów konsumenckich543. 

 Wśród warunków uprawniających kasy do udzielania kredytów konsumenckich 

wskazanych w art. 2 ust. 5 lit. e) Dyrektywy 2008/48/EC uregulowano również ten, że parabank 

ma możliwość udzielenia kredytu konsumenckiego, o ile: udziela kredytu w oparciu 

o rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, która jest niższa niż stopy powszechnie stosowane 

na rynku lub w stosunku, do której stosuje się pułap ustanowiony w prawie krajowym. O ile 

odnośnie do pozostałych warunków wskazanych w art. 2 ust. 5 wskazanej Dyrektywy nie ma 

większych zastrzeżeń interpretacyjnych, o tyle wątpliwym jest aktualnie, ażeby SKOKi 

udzielały kredytów w oparciu o rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, która jest niższa niż 

stopy powszechnie stosowane na rynku lub wobec której stosuje się pułap ustanowiony                   

w prawie krajowym. Zdarza się coraz częściej, że parabanki nie tylko stosują wysokość 

oprocentowania na tym samym poziomie co i banki, ale częstokroć znacznie przekraczają 

wysokość stopy oprocentowania w oferowanych przez siebie kredytach konsumenckich544. 

 Trzeba podkreślić, iż państwa członkowskie mogą wyłączyć spod stosowania 

Dyrektywy 2008/48/EC umowy kredytu zawierane przez parabanki (SKOK-i), w sytuacji gdy: 

całkowita wartość wszystkich obowiązujących umów o kredyt zawartych przez tę organizację 

jest mało znacząca w stosunku do całkowitej wartości wszystkich obowiązujących umów                 

o kredyt w państwie członkowskim, w którym organizacja ma siedzibę, a całkowita wartość 

wszystkich obowiązujących umów o kredyt zawartych przez wszystkie takie organizacje w tym 

 
543Powyższe uregulowanie znajduje się także w akcie prawnym o randze europejskiej, jakim jest Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie umów o kredyt 

konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG wraz z dalszymi zmianami (Dz.Urz.UE.L Nr 133, 

str. 66 wraz z dalszymi zmianami). Stanowi o tym jej art. 2 ust. 5 (por. W. Srokosz, Instytucje..., s. 510-511.). 

544Wśród pozostałych warunków, co do zasady spełnianych przez parabanki - spółdzielcze kasy oszczędnościowo 

– kredytowe wymienia się też ten, że organizacje udzielające pożyczek zostały utworzone dla wzajemnych 

korzyści ich członków, że nie przynoszą zysków osobom innym niż jej członkowie, realizują cele społeczne 

przewidziane w ustawodawstwie krajowym oraz przyjmują - wyłącznie od swoich członków – oszczędności, 

zarządzają nimi, a także udostępniają tym osobom źródła kredytowania - art. 2 ust. 5 lit. a - d) (por. Z. Brodecki, 

Zgodność rozwiązań przyjętych w nowej ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z prawem 

europejskim [w:] J. Ossowski, Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych w Polsce, Sopot 2010, s. 67-68; W. Srokosz, Instytucje..., s. 510-511).  
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państwie członkowskim jest niższa niż 1 % całkowitej wartości wszystkich obowiązujących 

umów o kredyt zawartych w tym państwie członkowskim. Państwa członkowskie co roku 

sprawdzają, czy w dalszym ciągu spełnione są warunki niezbędne do zastosowania takich 

wyłączeń, a także podejmują działania mające na celu cofnięcie wyłączenia, w przypadku, gdy 

uznają, że warunki te nie są już spełniane. Cytowany warunek nie jest spełniony przez Polskę, 

ponieważ liczba członków kas systematycznie rośnie i dawno przekroczyła 1 – procentowy 

(1%) próg decydujący o ewentualnym wyłączeniu545. 

 Parabanki, poza wymogiem stosowania się do uregulowań europejskich, takich jak 

powyższa Dyrektywa, zobowiązane są także do przestrzegania krajowych regulacji prawnych, 

w postaci ustawy o kredycie konsumenckim. O możliwości udzielania kredytów 

konsumenckich stanowi nie tylko ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - 

kredytowych, ale także ustawa o kredycie konsumenckim. Trzeba zaznaczyć, że nie każdy 

udzielony przez kasę (parabank) kredyt będzie nosił cechy kredytu konsumenckiego546.                    

O zróżnicowaniu pomiędzy kredytem a kredytem konsumenckim mowa będzie w dalszej części 

dysertacji. O kwalifikacji określonego kredytu jako kredytu konsumenckiego decydują 

przepisy ustawy o kredycie konsumenckim547. 

 Przesłanką formalną umowy kredytu konsumenckiego pomiędzy konsumentem a kasą 

jest forma, w jakiej umowa ta powinna być zawarta. Wymóg ten wynika z art. 29 ust. 1 

 
545Por. W. Srokosz, Instytucje..., s. 511. 

546Już sama dyrektywa 2008/48/EC w art. 2 ust. 2 wskazuje na te umowy kredytu, które wyłączone są spod 

regulacji tej dyrektywy. W przepisie tym wskazano m.in. na: umowę o kredyt, który zabezpieczony jest hipoteką 

lub innym porównywalnym zabezpieczeniem na nieruchomości, powszechnie stosowanym w państwie 

członkowskim, lub który zabezpieczony jest prawem związanym z nieruchomością, umowę o kredyt 

nieoprocentowany i wolny od wszelkich należności oraz umowę o kredyt, zawartą na warunkach przewidujących 

jej spłatę w terminie trzech miesięcy i wymóg uiszczenia jedynie nieznacznych opłat czy umowę o kredyt, przy 

zawieraniu której od konsumenta wymaga się złożenia tytułem zabezpieczenia przedmiotu u kredytodawcy, jeżeli 

odpowiedzialność nieprofesjonalisty jest ściśle ograniczona do tego zastawionego przedmiotu. Przepis ten 

obejmuje więcej przykładowo wskazanych umów, które nie są kwalifikowane jako umowy o kredyt konsumencki.               

Katalog ten ma charakter zamknięty i uwzględnia w sumie 12 umów kredytowych. Uregulowanie art. 2 ust. 2 

Dyrektywy zostały także implikowane do polskiego porządku prawnego i wprowadzone zostały przez polskiego 

ustawodawcę do ustawy o kredycie konsumenckim. Stanowi o tym art. 4 ustawy, którego treść obejmuje 

wyłączenia zastosowania przepisów regulujących kredyt konsumencki z umów, które nie są kwalifikowane w ten 

sposób i nie są objęte norami tejże ustawy (por. Z. Brodecki, Zgodność… [w:] J. Ossowski, Prawne…, s. 67-68; 

W. Srokosz, Instytucje..., s. 512-513.). 

547Por. W. Srokosz, Instytucje..., s. 511-512.  
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u.kred.kons., chyba, że odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę548. Przepis art. 29 

ust. 1 u.s.k.o.k., stanowi, że: umowa pożyczki lub kredytu, niezależnie od wartości pożyczki lub 

kredytu, powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dla 

konsumenta tak zastrzeżony rygor kredytu konsumenckiego zawartego z parabankiem 

(SKOKiem) nie jest zadowalający, gdyż w przypadku jego wystąpienia, konsument ma 

obowiązek zwrócić wszystkie środki, które uprzednio na podstawie tej umowy pozyskał549.  

 Ustanie członkostwa w kasie oraz wymagalność uzyskanego na podstawie umowy 

świadczenia w sposób precyzyjny regulują przepisy art. 27 i 35 u.s.k.o.k. Zgodnie z art. 27: 

kasa może potrącić z wkładu członkowskiego i oszczędności wymagalną kwotę pożyczki, 

kredytu albo ich rat. Zgodnie zaś z art. 35: w razie ustania członkostwa roszczenie o zwrot 

pożyczki lub kredytu staje się wymagalne z dniem ustania członkostwa. Zarząd może 

postanowić inaczej w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Do chwili nowelizacji 

przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, parabank - kasa, zgodnie z poprzednio 

obowiązującymi regulacjami550, miał dwie możliwości zachowania się w przypadku 

nieterminowej spłaty zaciągniętego przez konsumenta kredytu. Pierwszy sposób to potrącenie 

zaległości wobec kasy z wkładu członkowskiego. Drugi sposób dawał możliwość 

wypowiedzenia umowy o kredyt, zgodnie z warunkami przewidzianymi w ówczesnej ustawie 

o kredycie konsumenckim. Aktualnie ustawa o kredycie konsumenckim nie przewiduje takiej 

możliwości jak wówczas art. 14551. 

 

 

 

 
548Polski ustawodawca uregulował w przepisie w sposób ogólny, iż umowa o kredyt konsumencki powinna być 

zawarta w formie pisemnej. Nie wskazano jednak konsekwencji niezachowania tejże formy. Tym samym, 

przedstawiciele doktryny prawa wskazują, iż niezachowanie formy pisemnej rodzi konsekwencji ad probationem 

(dla celów dowodowych) - por. W. Srokosz, Instytucje..., s. 514. 

549Por. K. Włodarska, Kredyty konsumenckie udzielane przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe, Lex 

dla banków, Warszawa 2010; W. Srokosz, Instytucje..., s. 514-515.  

550Mowa tu o ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 roku, która obowiązywała do dnia 18 grudnia 

2011 roku. Wówczas regulacja ta zastąpiona została obecnie obowiązującymi przepisami prawa - ustawą o tej 

samej nazwie, obejmującej jednak wiele nowych unormowań. Do jednego z tych novum zalicza się choćby brak 

regulacji odpowiadającej normie art. 14 ustawy z lipca 2001 roku. Aktualna ustawa nie przewiduje w swych 

uregulowaniach zachowań kredytodawcy, w chwili, kiedy kredytobiorca nie wypełnia ciążących na nim 

obowiązków. 

551Por. W. Srokosz, Instytucje..., s. 516-517. 
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5. Ochrona praw i interesów konsumentów w kontekście działalności parabanków  

 

 Analizując sytuację prawną konsumentów w kontekście działalności parabanków, 

wskazać należy na podstawą różnicę wynikającą z ich pozycji na rynku usług a pozycji 

konsumenta w relacji ze SKOKiem. Podmiot będący jednocześnie członkiem kasy nie traci 

przez to prymatu konsumenta, o ile wyczerpuje zakres definicyjny zawarty w art. 221 k.c. 

Różnica, o której mowa powyżej, odnosi się do okoliczności, gdy konsument będący członkiem 

SKOK-u, w razie zaistnienia sporu z kasą, ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na 

drodze pozasądowej z wykorzystaniem instrumentów, którymi dysponuje SKOK552. Rodzaje 

tychże instrumentów wynikają z ustawy o SKOK oraz z ich wewnętrznych aktów prawnych 

(regulaminów, statutów). Najważniejszym jest zachowanie pozycji konsumenta w rozumieniu 

przepisu art. 221 k.c. na tle rynku usług, gdyż istnieją regulacje oraz sposoby rozwiązywania 

sporów pomiędzy podmiotem przedsiębiorcą a nieprofesjonalistą jako takim553. 

 W polskim porządku prawnym prym w zakresie ochrony praw i interesów 

konsumentów korzystających z instytucji kredytu konsumenckiego (kredyt bądź pożyczka) 

wiedzie ustawa o kredycie konsumenckim. W aspekcie kredytu konsumenckiego, uzyskanego 

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej o zastosowaniu powyższej ustawy stanowi 

art. 2 u.kred.kons. Zgodnie z jego treścią: Ustawę stosuje się także do umów o kredyt 

konsumencki, który spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w zakresie swojej 

działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia swojemu członkowi. Wykorzystanie 

przez polskiego ustawodawcę partykuły „także” w powyżej wskazanej normie przepisu art. 2 

u.kred.kons. daje wyraz w zastosowaniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim do 

wszystkich innych instytucji parabankowych, parających się udzielaniem kredytów i pożyczek, 

określanych mianem kredytu konsumenckiego. Wobec tego, przepisy ustawy o kredycie 

 
552Jest to istotna kwestia, bowiem po wprowadzeniu do polskiego porządku prawego ustawy z dnia 5 listopada 

2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych, członkami kasy mogą zostać również 

podmioty nie będące osobami fizycznymi, a tym samym, nie pełniące roli konsumenta na rynku usług finansowych 

(por. W. Srokosz, Instytucje..., s. 561; M. Bednarek, M. Samcik, Parabanki rosną w siłę, 

(http://wyborcza.pl/1,75248,12297848,Parabanki_rosna_w_sile__Bez_zadnego_nadzoru_obsluguja.html?as=2#i

xzz2B4KEqNvd [20.09.2012]). 

553Koniecznym jest zatem w każdej sytuacji dokonanie wstępnego rozróżnienia stron ewentualnego sporu, czyli 

wskazanie, czy mamy do czynienia z konsumentem i SKOKiem, czy jednak z przedsiębiorcą bądź osobą prawną                  

i SKOKiem (por. W. Srokosz, Instytucje..., s. 561; M. Bednarek, M. Samcik, Parabanki...). 
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konsumenckim stanowią aktualnie jedną z najważniejszych i pierwszorzędnych ustaw 

zapewniających nieprofesjonalistom ochronę ich praw oraz interesów554. 

 Aby móc zastosować regulacje wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim, spełnić 

trzeba przesłanki podmiotowo-przedmiotowe. Przesłanką podmiotową będzie ustalenie, czy po 

drugiej stronie umowy kredytu bądź pożyczki występuje konsument, czy może osoba prawna 

lub przedsiębiorca. Okoliczność ta odnosi się do definicji legalnej konsumenta zawartej w art. 

221 k.c. Przesłanka przedmiotowa jest zdecydowanie bardziej rozbudowana, a przemawia za 

tym treść przepisu art. 4 u.kred.kons. To właśnie w dyspozycji tegoż przepisu, polski 

ustawodawca zawarł zamknięty katalog umów, do których ustawy o kredycie konsumenckim 

nie stosuje się. A zatem dopiero po stwierdzeniu, czy obie przesłanki zostały w określonym 

stosunku zobowiązaniowym spełnione, możliwe stanie się skorzystanie ze wskazanej regulacji 

prawnej555. 

 Do dnia 25 grudnia 2014 roku w polskim porządku prawnym obowiązywała ustawa                    

z dnia 2 marca 2000 roku – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności 

za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Regulacje tej ustawy chroniły 

nieprofesjonalistów, którzy zawierali umowy o charakterze finansowym – kredyty czy 

pożyczki – na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorcy. Obecnie uregulowania 

zapewniające ochronę wynikają z ustawy o kredycie konsumenckim556. Oprócz wskazanych 

przepisów, niebagatelne znaczenie mają przepisy ustawy – Kodeks cywilny, które także 

stanowią o klauzulach abuzywnych czy wzorcach umów. Ich dyspozycje również chronią 

prawa i interesy konsumentów naruszone przez instytucje parabankowe557. 

 

 

 

 
554Por. E. Łętowska, Prawo…, s. 215-216; W. Srokosz, Instytucje..., s. 562. 

555Nie zajmując się już definicją konsumenta, o której mowa była wielokrotnie, nie sposób nie wspomnieć                   

o przedmiotowym zakresie wyłączenia zastosowania ustawy o kredycie konsumenckim. I tak, art. 4 ust. 1 

u.kred.kons. w punktach od 1 do 6 wskazuje na takie umowy jak  te: w których świadczeniobiorca nie jest 

zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu 

konsumenckiego; leasingu, jeżeli umowa nie przewiduje obowiązku nabycia przedmiotu umowy przez 

konsumenta czy odwróconego kredytu hipotecznego - zawartych na podstawie ustawy z dnia 23 października 2014 

r. o odwróconym kredycie hipotecznym (por. E. Łętowska, Prawo…, s. 215-216; W. Srokosz, Instytucje..., s. 562-

563). 

556Por. T. Czech, Zarzuty przy zapłacie kartą płatniczą, PHH 2003, nr 7, s. 38; W. Srokosz, Instytucje..., s. 563. 

557Por. W. Srokosz, Instytucje..., s. 564. 
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III. Kredytowe i pożyczkowe stosunki zobowiązaniowe w obrocie konsumenckim 

 

1. Pozycja umów kredytu i pożyczki 

 

 Zarówno umowa kredytu, jak i umowa pożyczki w ostatnich latach zyskują na 

znaczeniu. Wobec ciągłych zmian społeczno-ekonomicznych, konsumenci coraz częściej 

sięgają po tego typu „pomoc” nie tylko w pozyskiwaniu określonych dóbr materialnych 

(samochody, mieszkania, domy), ale także zaciągają zobowiązania finansowe, które mają im 

pomóc w codziennej egzystencji. Słyszy się bardzo często, że wielu konsumentów korzysta                 

z opisanej pomocy finansowej, aby móc utrzymać siebie oraz swoją rodzinę, albowiem warunki 

ekonomiczne panujące aktualnie w Polsce nie pozwalają im na utrzymanie się wyłączenie w 

oparciu o wynagrodzenie, które otrzymują za wykonywaną pracę. Wskazane sytuacje 

napędzają tym samym machinę odpowiedzialną za powstawanie coraz większej ilości 

podmiotów udzielających szybkich – aczkolwiek niekorzystnych – pożyczek558.  

Inaczej kształtuje się pozycja kredytów, albowiem dla ich zaciągnięcia, banki stawiają 

określone, nieraz wręcz niemożliwe do pokonania, wymagania. Niemożność zaciągnięcia 

kredytu bankowego przez konsumenta oraz jego trudna sytuacja materialna, determinują go do 

korzystania z ofert instytucji, które w późniejszym okresie żerują na słabszej pozycji 

konsumenta na rynku, niejednokrotnie doprowadzając go do „upadłości konsumenckiej”. Nie 

chodzi bowiem o procedurę upadłości konsumenckiej, ale o doprowadzenie do całkowitego, 

finansowego wyczerpania, które zazwyczaj kończy się postępowaniem sądowym                                      

a w konsekwencji, postępowaniem egzekucyjnym. Te okoliczności wpływają negatywnie na 

sytuację, w której znajduje się coraz większa liczba konsumentów w Polsce. Zaciągają oni 

wówczas pożyczkę, dzięki której mają zamiar spłacić inne, wcześniej już zaciągnięte 

zobowiązania, wpadając tym samym w spiralę pożyczek. Pożyczek, które w konsekwencji nie 

zostają w ogóle spłacone, a ich byt staje się coraz trudniejszy559. 

 Pomoce finansowe, takie jak kredyty i pożyczki, na samym początku udzielane były 

wyłącznie przez działające na polskim rynku banki. Banki udzielając, czy to kredytu, czy 

pożyczki, udzielały swoim kredytobiorcom/pożyczkobiorcom określone „gwarancje”, dzięki 

którym konsument wiedział, iż w związku z zaciągniętym przez siebie zobowiązaniem 

 
558Por. Z. Osada, Umowy bankowe, Warszawa 1999, s. 47-48, 77-78; G. Tracz, Kredyt jako typ umowy, TPP 2019, 

nr 4, s. 81-134. 

559Por. Z. Osada, Umowy…, s. 47-48, 77-78; G. Tracz, Kredyt…, s. 81-134. 



172 | S t r o n a  
 

finansowym, nie poniesie nadmiernych kosztów – nie licząc odsetek, wysokości 

oprocentowania czy kosztów związanych z opóźnieniami w spłacie zobowiązania.               

Wszystko uległo jednak diametralnej zmianie, kiedy na rynku usług finansowych, 

rzekomo w odpowiedzi na potrzeby ekonomiczne konsumentów, pojawiły się instytucje 

udzielające pożyczek. Początkowo zaletą, choć iluzoryczną, tego typu instytucji było to, iż nie 

stawiały one zbyt przesadnych warunków do spełnienia, aby otrzymać określoną pomoc 

finansową. Takie zachowanie określić można było „chwytem marketingowym”, z którego 

korzystali i nadal korzystają konsumenci, jednak brak elementarnej wiedzy z zakresu prawa 

konsumentów oraz prawa rynku usług finansowych spowodował, iż nie zdawali oni sobie 

sprawy - a duża ich część nie zdaje sobie sprawy do dziś - z tego, że podmioty udzielające im 

szybkich, odformalizowanych pożyczek, nie tylko nie dają im określonej gwarancji 

udzielonego zobowiązania finansowego, ale co więcej, mogą obciążać konsumentów kosztami 

ponad miarę.560  

Niejednokrotnie zdarza się, że konsumenci otrzymują potrzebną im pożyczkę                       

w wysokości tysiąca złotych, ale łącznie do spłaty pozostaje zobowiązanie kilkukrotnie 

przewyższające uzyskaną pożyczkę. Podmioty udzielające pożyczek doliczają do całkowitej 

kwoty pożyczki  koszt obsługi pożyczki w domu klienta, koszty windykacji, koszty 

administracyjne związane z przyznaniem pożyczki. Pomimo tego, że w ostatnich czasach                     

w polskim porządku prawnym zaczęły pojawiać się określone instrumenty ochrony praw                       

i interesów konsumentów, to duża część polskiego społeczeństwa nie zdaje sobie z ich istnienia 

sprawy, a polskie sądy nie zawsze sięgają po te instrumenty, aby odciążyć zadłużonych już 

konsumentów z ponoszenia kosztów, do których uiszczenia nie powinni być w ogóle 

zobowiązani561. 

 Tak więc kredyt i pożyczka, pomimo iż są zbliżonymi do siebie instytucjami polskiego 

systemu prawa, w ostatnich czasach podzieliły społeczeństwo. Z kredytów i pożyczek 

przyznawanych przez banki korzystają ci konsumenci, którzy wykażą się tzw. zdolnością 

kredytową, badaną przez bank i chcą uzyskać pomoc finansową w instytucji gwarantującej im 

pewność uzyskanej kwoty oraz całkowite bezpieczeństwo w jej spłacie. Z pożyczek 

udzielanych przez parabanki korzystają z kolei wszyscy ci konsumenci, którzy nie kwalifikują 

 
560Por. Z. Osada, Umowy…, s. 47-48, 77-78; G. Tracz, Kredyt…, s. 81-134. 

561Por. Z. Osada, Umowy…, s. 47-48, 77-78; wyrok SO w Łodzi, z dnia 13.09.17 r., sygn. akt II C 262/16, PR, nr 

3/2018; wyrok SO w Łodzi, z dnia 13.09.17 r., sygn. akt II C 262/16; LEX nr 2386005; G. Tracz, Kredyt…, s. 81-

134. 
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się do uzyskania ani kredytu, ani pożyczki w banku oraz ci, którym zależy na szybkim, 

odformalizowanym uzyskaniu wsparcia finansowego bez względu na konsekwencje z tego 

wynikające562. 

 

2. Specyfika umowy kredytu 

 

 Istota umowy kredyt sprowadza się do stwierdzenia, iż jest to umowa regulowana 

wyłącznie przepisami prawa bankowego obowiązującego w kraju. Umowa ta ma charakter 

dwustronnie zobowiązujący, odpłatny oraz konsensualny. Podobnie, jak inne czynności 

prawne, również umowy bankowe zawierają elementy przedmiotowo istotne (essentialia 

negotii), elementy nieistotne (naturalia negotii) oraz elementy podmiotowo istotne 

(accidentalia negotii).  

Umowa kredytu jest dwustronnie zobowiązującym stosunkiem obligacyjnym opartym 

na wzajemnych świadczeniach obu stron jego stron. W umowie kredytu, kredytodawca oddaje 

kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy z przeznaczeniem na konkretny w umowie cel ( zakup 

nieruchomości czy samochodu). Kwota ta ma zostać spłacona w terminie ustalonym przez 

strony umowy563. Kredytobiorca zatem zobowiązuje się nie tylko do zwrotu uzyskanego 

kredytu, ale także do zapłacenia kredytodawcy odsetek oraz prowizji – stanowiących 

wynagrodzenie kredytodawcy. Na obu stronach ciążą inne jeszcze wzajemne prawa                                  

i obowiązki. Mając na uwadze wskazane już powyżej odsetki oraz prowizję – mowa jest                         

o odpłatnym charakterze tego typu umowy. Odpłatność polega na tym, że obie strony zyskują 

określone świadczenie pieniężne. Dodatkowo bank, w ramach wynagrodzenia za swoją 

działalność, pobiera od kredytobiorcy odsetki od udzielonego kredytu oraz prowizję. 

Konsensualność umowy kredytu polega z kolei na tym, że skutek, jaki wywrze ona pomiędzy 

jej stronami, nastąpi z chwilą jej podpisania564. 

 
562Por. Z. Osada, Umowy…, s. 47-48, 77-78; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, 

W. Pyzioł, Prawo bankowe. Komentarz (red. E. Fojcik-Mastalska), Warszawa 2005 – komentarz do art. 69-70;               

Z. Ofiarski, Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-204; G. Tracz, Kredyt…, s. 81-134. 

563Por. Z. Osada, Umowy..., s. 48-49; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński,                 

W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-

204.                       

564Por. Z. Osada, Umowy..., s. 48-49; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński,                        

W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-

204.                       



174 | S t r o n a  
 

 Umowa kredytu ma jednak znacznie bardziej skomplikowany charakter oraz 

konstrukcję. Przepisy prawa bankowego dokładnie określają, jakie elementy ma uwzględniać 

umowa kredytu. Elementy te należy z całą stanowczością zakwalifikować jako jej essentialia 

negotii. Świadczy o tym wprowadzone przez polskiego ustawodawcę do przepisu stwierdzenie, 

iż: Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności (…)565.                

Wśród nich wymienia m.in. strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel, na który kredyt został 

udzielony, zasady i termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego 

zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą 

wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy 

środków pieniężnych, wysokość prowizji (o ile taka została przewidziana) czy warunki 

dokonywania zmian i rozwiązania umowy. Katalog ten nie jest zamknięty. Dzięki temu, do 

umowy kredytu wprowadzić można również inne elementy, które nie będą już mieć charakteru 

obligatoryjnego. Elementy te w swej dyspozycji wymienia art. 69 u.p.b.566 

 Wspomnieć tu trzeba, że poprzednia regulacja ustawy – Prawo bankowe posiadała 

ograniczoną ilość takich elementów przedmiotowo istotnych jak cel, na który udziela się 

kredytu, zasady jego spłaty, warunki zmiany oprocentowania czy warunki dokonywania zmian                     

i rozwiązywania umowy567. 

 

 

 

 

 

 
565Umowa kredytu może uwzględniać jeszcze szereg innych elementów, które uzasadnione są z kolei rodzajem 

udzielonego kredytu oraz kredytowej inwestycji. Jako przykład podać można umowę kredytu na budowę domu. 

Prócz elementów przedmiotowo istotnych, do umowy takiej wprowadza się również postanowienia obejmuje 

obowiązki kredytobiorcy związane z dostarczeniem kredytodawcy różnego rodzaju dokumentów, czy decyzje 

potwierdzające zrealizowanie określonego etapu inwestycji bądź jej zakończenie. (Por. Z. Osada, Umowy..., s. 49; 

M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-

70.). 

566Oczywistym jest, że wszystkie wprowadzone do umowy kredytu postanowienia nie tylko muszą pozostawać               

w zgodzie z przepisami Prawa bankowego, ale także nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego 

czy zmierzać do obejścia przepisów prawa (Por. Z. Osada, Umowy..., s. 49; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska,                 

L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70.). 

567Por. Z. Osada, Umowy..., s. 49; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, 

Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-204.                           
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2.1. Analiza wybranych elementów przedmiotowo istotnych umowy kredytu 

 

Jak wskazano w uwagach ogólnych do specyfiki umowy kredytu, ma ona szczególny 

charakter w polskim obrocie prawnym. Jest umową nazwaną, stypizowaną w ustawie – Prawo 

bankowe. Pomimo konkretnie wskazanych w ustawie elementów, które czynią ją ważną                   

w świetle aktualnego porządku prawnego, koniecznym jest dokonanie analizy wybranych 

elementów, aby lepiej zrozumieć oraz wyjaśnić jej szczególną specyfikę. Znaczenie tej 

problematyki będzie niebagatelne w szczególności w zestawieniu tejże umowy z umową 

pożyczki oraz instytucją tzw. kredytu konsumenckiego568. 

 Zakres podmiotowy umowy kredytu uregulowany został m.in. w art. 12 oraz art. 70 

u.p.b. Kredytodawcą w myśl pierwszego wskazanego przepisu może być bank państwowy, 

spółdzielczy oraz bank w formie spółki akcyjnej. Tym samym, kredytów udzielać mogą 

również Narodowy Bank Polski czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny, przy zachowaniu 

szczególnych warunków wskazanych w ustawie oraz w przypadku BFG, także w jego 

regulaminie569. Znacznie bardziej skomplikowaną wydaje się być analiza strony przeciwnej 

umowy kredytu, tj. kredytobiorcy. Przepis art. 70 u.p.b., co prawda nie wymienia wprost, kto 

może być kredytobiorcą, jednakże z jego wykładni można ustalić, iż stroną umowy kredytu 

mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej. Jednak kluczowym warunkiem otrzymania kredytu w myśl powyższych 

przepisów jest jednak posiadanie tzw. zdolności kredytowej570. 

 Pojęcie zdolności kredytowej jest definicją legalną, która stypizowana została przez 

polskiego ustawodawcę w art. 70 ust. 1 zdanie drugie u.p.b. Zdolność ta definiowana jest jako: 

zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. 

Jej wykazanie spoczywa z kolei na kredytobiorcy, tj. podmiocie, który ubiega się o uzyskanie 

określonego kredytu na dany cel inwestycyjny. Zdanie trzecie przytoczonego przepisu jasno 

 
568Por. Z. Osada, Umowy..., s. 47-49; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński,                    

W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-

204. 

569Szczegółowe regulacje dotyczące banków państwowych, spółdzielczych oraz banków w formie spółki akcyjnej 

obejmują przepisy ustawy – Prawo bankowe od art. 14 do art. 28 włącznie. Przepisy te regulują m.in. procedury 

utworzenia takich banków, ich organy czy kompetencje (por. Z. Osada, Umowy…, s. 50-51.). 

570Por. Z. Osada, Umowy..., s. 51-53; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński,                          

W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-

204. 
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reguluje ten obowiązek: Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku 

dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. A zatem, o tym, czy 

określony podmiot (osoba fizyczna lub osoba prawna) uzyska kredyt, decyduje bank, po 

uprzednim zbadaniu kondycji finansowej oraz możliwości materialnych potencjalnego 

kredytobiorcy. Procedura zbadania zdolności kredytowej przeprowadzana jest przez 

pracowników banku, po uzyskaniu od określonego podmiotu wniosku o przyznanie kredytu 

oraz dołączeniu szeregu dokumentów i oświadczeń, mających na celu potwierdzenie 

wystarczającej sytuacji majątkowej, aby uzyskać wnioskowane wsparcie finansowe571. 

 W tym też przedmiocie na uwagę zasługuje stanowisko TSUE wyrażone w wyroku                   

z dnia 6 czerwca 2019 r. (C-58/18), gdzie organ wskazał, że to kredytodawca i pośrednik 

kredytowy winni dokonać wyboru, takiego produktu kredytowego, który będzie najbardziej 

odpowiedni dla konsumenta, mając na uwadze także jego sytuację finansową w chwili 

zawierania umowy kredytu oraz cel kredytu. Co więcej, kredytodawca po przeprowadzeniu 

badania zdolności kredytowej konsumenta powinien powstrzymać się od zawarcia umowy 

kredytu, jeśli nie jest w stanie ocenić, czy konsument wywiąże się z zawartej umowy572. 

 
571W przypadku osób fizycznych badanie zdolności kredytowej opiera się głównie na ocenie aktualnej sytuacji 

związanej z zarobkowaniem oraz posiadanym majątkiem. Bardziej skomplikowana procedura obejmuje natomiast 

osoby prawne, albowiem te mają w obowiązku przedstawić dokumenty zezwalające na prowadzenie danej 

działalności gospodarczej, biznesplan, dokumenty księgowe oraz propozycje zabezpieczenia zobowiązania 

kredytowego. Bank, by dokładnie zbadać sytuację ekonomiczno – finansową określonego podmiotu, ma także 

prawo do uzyskania informacji, czy potencjalny kredytobiorca zaciągał już jakieś zobowiązania finansowe                      

w innych bankach oraz jak wyglądała historia ich spłaty. Regulacją pozwalającą bankom na takie czynności jest  

z kolei przepis art. 105 u.p.b. Po przejściu tego skomplikowanego procesu, bank podejmuje decyzje, czy przyznać 

określonemu podmiotowi kredyt, czy też nie. Jedynym wyjątkiem, w którym bank może przyznać określonemu 

podmiotowi kredyt przy jednoczesnym braku jego zdolności kredytowej jest przepis art. 70 ust. 2 w/w ustawy. 

Polski ustawodawca określił tam szczególne warunki, które spełnić należy, aby otrzymać kredyt pomimo braku 

zdolności kredytowej. Z uwagi jednak na przedmiot niniejszej dysertacji, okoliczność ta nie będzie podlegała 

szczegółowej analizie (por. Z. Osada, Umowy..., s. 51-53; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, 

J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, 

Prawo…, s. 198-204.). 

572Por. wyrok TSUE z dnia 06.06.19 r. w sprawie Michel Schyns przeciwko Belfius Banque SA (sygn. akt C-

58/18), LEX nr 2677170; B. Duivenvoorde, The Upcoming Changes in the Unfair Commercial Practices 

Directive: A Better Deal for Consumers?, EuCML 2019, s. 1-21; E. Łętowska, „Równanie w dół” – zagrożenie 

państwa prawa. Polska Herostratesem czy katalizatorem, Przegląd Konstytucyjny 2019, nr 4, s. 18-31; O. O. 

Cherednychenko, J. M. Meindertsma, Irresponsible Lending in the Post-Crisis Era: Is the EU Consumer Credit 
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 Elementami przedmiotowo istotnymi, bez których umowa kredytu nie będzie mogła 

funkcjonować w obrocie prawnym, są kwota i waluta kredytu oraz cel, na który kredyt został 

udzielony. Jak wskazano wcześniej, cel udzielenia kredytu, nie był elementem zaliczanym do 

essentialia negotii umowy kredytu pod rządami poprzedniej ustawy – Prawo bankowe. 

Wskazanie kwoty udzielonego kredytu oraz waluty, w jakiej kredyt został udzielony, ma także 

decydujące znaczenia dla dalszych elementów umowy, takich jak oprocentowanie.              

Wysokość oraz rodzaj oprocentowania zależą bowiem od wysokości przyznanego kredytu oraz 

okresu, na jaki kredyt został udzielony. Przepisy prawa bankowego dają jednocześnie 

możliwość przyznawania kredytu w walucie obcej573.  

Cel kredytowania, to kolejny z obligatoryjnych elementów umowy kredytu.                

Każda umowa w swej treści wskazuje, na jaki konkretnie cel kredytobiorca zaciąga 

zobowiązanie kredytowe. Z celem ściśle związane są również późniejsze procedury, albowiem 

wstępne określenie celu kredytowania danej inwestycji powoduje, że kredytobiorca nie może 

wydatkować uzyskanych środków na realizację innych celów niż te, które wskazane zostały           

w umowie z kredytodawcą574. Ten element umowy kredytu stanowi kluczową różnicę 

pomiędzy umową kredytu a umową pożyczki (co do której w dalszej części dysertacji 

poczynione zostaną szczegółowe spostrzeżenia). Umowa pożyczki nie musi bowiem 

uwzględniać celu, na który pożyczkobiorca uzyskuje określone środki finansowe. Tym samym, 

pożyczkobiorca nie musi trzymać się ściśle określonego celu, na który pożycza on daną kwotę. 

To w gestii pożyczkobiorcy pozostaje kwestia przeznaczenia zaciągniętych zobowiązań 

finansowych575. Z celem umów kredytu wiąże się także wprowadzony wśród przedstawicieli 

 
Directive Fit for Its Purpose?, J Consumer Policy 2019, 42, s. 483-519; J. Braspenning, The return of Responsible 

Lending in the Consumer Credit Directive, EuCML 2020, z. 1, s. 1-48. 

573Przyznanie kredytu w walucie obcej obwarowane było od października 2012 roku dodatkowymi warunkami, 

które spełniać musiał ten bank, który takie kredyty chciał przyznawać. Stanowiła o tym regulacja art. 99 u.p.b. 

Przepis ten został jednak uchylony (por. Z. Osada, Umowy…, s. 53).  

574Niedotrzymanie warunków umowy kredytu, tj. celu wydatkowania środków uzyskanych od kredytodawcy, 

wiązać się będzie dla kredytobiorcy z negatywnymi konsekwencjami. Skutkiem będzie wypowiedzenie umowy 

przez kredytodawcę oraz postawienie całej kredytowej sumy w stan natychmiastowej wymagalności (por.                          

Z. Osada, Umowy..., s. 53-54; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, 

Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-204.). 

575Por. Z. Osada, Umowy..., s. 54; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, 

Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-204.                             
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doktryny prawa, podział umów kredytu. Podział ten ma charakter dychotomiczny. Obejmuje 

on umowy kredytu zawierane z osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi576. 

W przypadku umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 

mowa jest o umowach inwestycyjnych, obrotowych, płatniczych, w rachunku bieżącym, w linii 

kredytowej odnawialnej, w postaci linii dyskontowych (w tym kredytach odnawialnych oraz 

nieodnawialnych) a także o należnościach eksportowych czy rolniczych. Specyfika tego 

rodzaju umów o kredyt związana jest ściśle z prowadzoną przez przedsiębiorców działalnością 

gospodarczą. Przedsiębiorcy chcący rozwijać działalność, bardzo często zaciągają 

zobowiązania finansowe, które w przyszłości mają zaprocentować polepszeniem pozycji 

danego przedsiębiorcy. W ramach umów zawieranych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi 

działalności gospodarczej, znajdują się takie kredyty, jak: konsumpcyjne, lombardowe, 

hipoteczne, studenckie, samochodowe czy kontraktowe. Istota tych umów skupia się wokół 

zaspokojenia, niejednokrotnie podstawowych potrzeb życiowych osób fizycznych. Potrzebami 

takimi mogą być m.in. zakup mieszkania, samochodu, uzyskanie środków na kształcenie czy 

po prostu zakup najpotrzebniejszych środków, niezbędnych dla utrzymania siebie i własnej 

rodziny577. 

Priorytetowym elementem umowy kredytu jest ustalenie zasad oraz terminów jego 

spłaty. Nie jest to element, który odróżnia umowę kredytu od umowy pożyczki, albowiem                    

w umowie pożyczki, również określany jest czasookres, na jaki pożyczkobiorca zaciąga                         

u pożyczkodawcy zobowiązanie pieniężne. Pomimo tego, ustalenie tych elementów umowy 

kredytu ma kluczowe znaczenie dla obu stron umowy - kredytodawcy i kredytobiorcy. Termin 

spłaty poszczególnych rat kredytu oraz całego zobowiązania winien być wskazany w umowie. 

Można ustalić, iż raty płacone będą miesięcznie, półrocznie, rocznie, a nawet jednorazowo, 

gdyż polskie prawo zezwala na ustalenie jednego konkretnego terminu, w którym cała uzyskana 

przez kredytobiorcę suma powinna być zwrócona kredytodawcy578. Terminy spłaty powinny 

być precyzyjnie wskazane. Najczęstszym zabiegiem banków dla sprecyzowania terminów 

spłaty określonego zobowiązania finansowego jest zastosowanie tzw. harmonogramu spłat 

 
 

577Por. I. Heropolitańska, E. Borowska, Kredyty i gwarancje bankowe, Warszawa 1993, s. 39; Z. Osada, Umowy…, 

s. 54-56; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do 

art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-204.  

578Por. I. Heropolitańska, E. Borowska, Kredyty..., s. 39; Z. Osada, Umowy…, s. 54-56; M. Bączyk, E. Fojcik-

Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, 

s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-204. 
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kredytu, który stanowi integralną część umowy kredytu. W harmonogramie wskazuje się całą 

uzyskaną kwotę kredytu, wysokość ustalonych rat, wysokość odsetek oraz daty dzienne (przy 

ratach miesięcznych), których kredytobiorca winien ściśle się trzymać, aby uniknąć ujemnych 

konsekwencji płynących z niedotrzymania terminu spłaty rat kredytu579. Istotne jest tu również 

określenie, w jaki sposób zaciągnięty kredyt będzie spłacany. Jako iż jest to zobowiązanie 

umowne, to zastosowanie znajdzie tu przepis art. 454 § 1 k.c.580.  

W przypadku umów kredytu spełnienie świadczenia w siedzibie banku staje się jednak 

coraz mnie powszechne. Jednak to od stron umowy zależy, w jakiej formie oraz gdzie dojdzie 

do spłaty kredytu. Aktualna praktyka pokazuje, iż spłata kredytu, najczęściej następuje na 

wskazany w umowie rachunek bankowy, w terminach określonych w harmonogramie spłat.  

Od tej zasady istnieją oczywiście wyjątki581. 

Przedmiotowo istotnymi elementami umowy kredytu są również oprocentowanie oraz 

prowizja. Oba te elementy stanowią tzw. wynagrodzenie kredytodawcy za prowadzoną przez 

siebie działalność, opartą na udzielaniu kredytów. Oprocentowanie jest elementem 

wprowadzanym do umowy kredytu. Może mieć charakter stały bądź zmienny582. Kwestie te 

 
579Niejednokrotnie konsekwencją niedotrzymania terminowej spłaty rat kredytu może być nie tylko zwiększenie 

oprocentowania dla rat zaległych, ale także wypowiedzenie umowy kredytu, jeśli kredytobiorca zalega ze spłatą 

co najmniej dwóch rat. Jest to najczęstsza praktyka stosowana w umowach kredytu (por. Z. Osada, Umowy…,                    

s. 56-57; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do 

art. 69-70.). 

580Por. Z. Osada, Umowy…, s. 56-57; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński,                      

W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70. 

581Wyjątkiem będzie sytuacja, w której kredyt udzielony został na rachunku bieżącym kredytobiorcy.                 

Wówczas, jak wskazują przedstawiciele doktryny, będzie to umowa o charakterze mieszanym, uwzględniająca 

elementy umowy rachunku bankowego oraz umowy kredytu. W tej sytuacji spłata kredytu następuje na 

istniejącym już rachunku bankowym i wszelkie transakcje dokonywane są wyłącznie w jego obrębie (por.                          

Z. Osada, Umowy…, s. 56-57; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, 

Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-204). 

582W przypadku oprocentowania zmiennego kluczowe znaczenie dla jego ustalenia mają uchwały Rady Polityki 

Pieniężnej publikowane Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego. Są to uchwały wydawane m.in.  

w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz 

stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim. Coroczny obowiązek Rady Polityki Pieniężnej                     

w zakresie ustalania wysokości stóp oprocentowania wynika z art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku                     

o Narodowym Banku Polskim (dalej u.n.b.p.) – por. Z. Osada, Umowy…, s. 58-59; M. Bączyk, E. Fojcik-

Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, 

s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-204. 
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muszą być dokładnie ustalone w konkretnej umowie kredytu. Oprocentowanie stałe 

charakterystyczne jest dla umów kredytu zawieranych na krótsze okresy. Znalazło to również 

swoje uregulowanie w ustawie – Prawo bankowe583. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 76 

u.p.b. zasady oprocentowania kredytu określa umowa kredytu, jednakże w przypadku 

zastosowania stopy zmiennej kredytu warunki zmiany stopy oprocentowania powinny wynikać 

z umowy, a o każdej zmianie stopy oprocentowania należy informować tak kredytobiorcę, jak 

i poręczyciela i inne osoby będące choćby dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia kredytu584. 

Wskazać również należy, iż nie wprowadzenie przez kredytodawcę do umowy kredytu 

wyższego oprocentowania, mającego charakter sankcyjny, w przypadku nieterminowego 

spłacania przez kredytobiorcę zobowiązania kredytowego, narazi bank na możliwość 

pobierania odsetek karnych wyłącznie w oparciu o regulację przepisu art. 481 k.c. Przepis ten 

zezwala na pobieranie odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku spóźniania się przez 

dłużnika (kredytobiorcę) ze spłatą należnego kredytodawcy świadczenia pieniężnego585. 

Dalsza forma wynagrodzenia kredytodawcy (banku), czyli prowizja może mieć 

charakter kompensacyjny, rekompensacyjny oraz od udzielonego kredytu. Prowizja od 

udzielonego kredytu stanowi wynagrodzenie banku, obliczone od kwoty udzielonego kredytu 

oraz okresu, na jaki kredyt został udzielony. Przyznawana jest wówczas, kiedy kredyt został 

udzielony kredytobiorcy. Stanowi o tym art. 69 u.p.b., który w swojej dyspozycji precyzyjnie 

określa, iż kredytobiorca, który otrzymał kredyt zobowiązany jest nie tylko do zwrotu kwoty 

przyznanego mu kredytu, ale także odsetek i prowizji należnych bankowi. Tym samym, bank 

już w chwili udzielonego kredytu, zyskuje prawo do prowizji. Takie uregulowanie chroni bank 

 
583Por. Z. Osada, Umowy…, s. 58-59; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński,                      

W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-

204. 

584Mowa tu o oprocentowaniu ustalonym w danej umowie kredytu stopą procentową, określoną w stosunku 

rocznym od kwoty kredytu wykorzystanego przez okres od dnia jego wykorzystania do dnia, w którym zaciągnięty 

kredyt miał być spłacony. Umowa powinna ponadto uwzględniać termin, w którym wskazane oprocentowanie jest 

pobierane przez bank. Okres ten może być wyrażony w miesiącach, półroczach bądź jako okres roczny. W każdym 

przypadku, kredytodawca zobowiązany jest do wskazania konkretnej daty dziennej, w której oprocentowanie 

będzie pobierane od określonej w umowie kwoty (por. Z. Osada, Umowy…, s. 58-59; M. Bączyk, E. Fojcik-

Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, 

s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-204.). 

585Por. Z. Osada, Umowy…, s. 58-59; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński,                       

W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-

204. 
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przed sytuacją, w której przyznana kredytobiorcy gotówka, nie została ostatecznie przez 

kredytobiorcę wykorzystana586. W sytuacji, o której stanowi przepis art. 77 u.p.b.: umowa 

kredytu może określać, że od kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy i przez niego 

niewykorzystanego przysługuje bankowi odrębna prowizja, tzw. prowizja rekompensacyjna. 

Prowizja ta zapewnia bankowi zysk w sytuacji, w której kredyt oddany do dyspozycji 

kredytobiorcy, nie został przez kredytobiorcę ostatecznie wykorzystany587. Natomiast prowizja 

kompensacyjna jest prowizją, która może zostać zastrzeżona w umowie kredytu i znajdzie 

zastosowanie w sytuacji przedterminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania kredytowego. 

Wówczas bank ma prawo do uzyskania określonej prowizji, albowiem gdyby kredytobiorca 

spłacał kredyt zgodnie z harmonogramem spłat, kredytodawca pozyskałby znacznie większe 

środki finansowe wynikające z umowy niż w chwili, kiedy kredyt spłacony został przed 

ustalonym w umowie okresem, co z kolei korzystniejsze jest dla samego kredytobiorcy. 

Prowizja ta ma charakter fakultatywny, podobnie jak prowizja rekompensacyjna i może, ale nie 

musi zostać wprowadzony przez bank do konkretnej umowy kredytu. Tym samym, nie stanowi 

ona elementu przedmiotowo istotnego umowy kredytu588. 

 Nieodzownym elementem umowy kredytu, ułatwiającym funkcjonowanie w obrocie 

prawnym, są możliwości dokonywania zmian i rozwiązywania umów kredytu. Zasadą jest, że 

skoro umowa zawierana jest na piśmie, to wszelkie jej zmiany, a także dokonanie 

wypowiedzenia umowy powinno mieć formę pisemną. Umowa oparta jest na wzajemnych 

ustaleniach i, jak wynika z przepisów Prawa bankowego – musi obejmować elementy 

 
586Obejmuje ona wszelkie koszty, jakie bank (kredytodawca) zobowiązany był ponieść w związku z wykonanymi 

przez siebie czynnościami, zmierzającymi do przyznania kredytu (por. Z. Osada, Umowy…, s. 58-59; M. Bączyk, 

E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 68-69; Z. Ofiarski, 

Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-204.). 

587Wysokość tej prowizji obliczana jest w oparciu o czasookres, który wskazuje na ile dany kredyt został 

przyznany, kiedy miał zostać ostatecznie wykorzystany oraz kiedy rzeczywiście kredytobiorca skorzystał.                  

Prowizja ta nie stanowi jednak, jak w przypadku prowizji od kwoty udzielonego kredytu, elementu obligatoryjnego 

umowy kredytu. Może zostać jednak wprowadzony do umowy przez kredytodawcę jako forma zabezpieczenia 

jego słusznych interesów, ściśle związanych z działaniem na rynku usług finansowych (por.                  Z. Osada, 

Umowy…, s. 68-69; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-204; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 483-500; M. Bączyk,    E. Fojcik-

Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70.). 

588Por. Z. Osada, Umowy…, s. 68-69; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński,                     

W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-

204; wyrok SN z dnia 26.01.17 r., sygn. akt II CSK 209/16; LEX nr 2254787; wyrok SN z dnia 26.01.17 r., sygn. 

akt II CSK 209/16, PB, nr 1/2018, s. 38-42. 
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obligatoryjne (essentialia negotii). Wszelkie wątpliwości związane z formą zawarcia umowy 

kredytu wyjaśnione zostały przez polskiego ustawodawcę w normie art. 69 ust. 2 u.p.b.              

Przepis jednoznacznie reguluje, że: umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie (…). 

Okoliczność jest na tyle jasna, że nie wymaga poczynienia uwag. Sformułowanie „powinna 

być” daje niewątpliwy asumpt do przyjęcia pisemnej formy kształtowania tego typu stosunku 

zobowiązaniowego pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą.  

W zakresie dokonywania zmian oraz rozwiązania umowy kredytu stroną 

uprzywilejowaną będzie zatem kredytodawca589. Podstawy prawne, z których korzysta bank                 

w sytuacji wypowiedzenia umowy kredytu, powinny znaleźć wyraz w treści umowy. Wszelkie 

zmiany oraz modyfikacje umowy kredytu, również w zakresie dokonywania w niej zmian oraz 

jej rozwiązania, oparte są jednak na dwustronnych ustaleniach kredytodawcy oraz 

kredytobiorcy590. 

 

3. Istota umowy pożyczki 

 

 Instytucja „pożyczki” różni się od instytucji „kredytu” co najmniej dwoma znamionami, 

mającymi ogromne znaczenie dla ich zróżnicowania. Pożyczki mogą być udzielane przez 

banki. Stanowi o tym dyspozycja art. 5 ust. 2 pkt 1 u.p.b. regulująca, iż: czynnościami 

bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki: udzielanie 

pożyczek pieniężnych. O pożyczkach udzielanych przez banki stawowi także przepis art. 78 

u.p.b., wskazujący, iż do umów pożyczek zawieranych przez banki stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące zabezpieczenia spłaty oraz oprocentowania kredytu.  

 Udzielane przez banki pożyczki mogę mieć charakter wyłącznie pieniężny. Okoliczność 

ta wynika nie tylko z tego, iż bank jest podmiotem świadczącym usługi wyłącznie na rynku 

finansowym, ale także z treści uregulowań zawartych w ustawie – Prawo bankowe. Przepisy 

 
589Jak wskazuje przepis art. 75 ust. 1 u.p.b., to właśnie bank, w chwili stwierdzenia, iż może dojść do wskazanych 

w przepisie sytuacji, ma prawo do wypowiedzenia umowy kredytu. I to od decyzji banku zależało będzie to, czy 

umowa zostanie utrzymana w obrocie prawnym, czy kwota udzielonego kredytu, wobec wypowiedzenia umowy, 

postawiona zostanie w stan natychmiastowej wymagalności (por. Z. Osada, Umowy…, s. 69-71; M. Bączyk,                    

E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, 

Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-204.). 

590Por. Z. Osada, Umowy…, s. 69-71; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński,                        

W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70; Z. Ofiarski, Prawo…, s. 483-500; G. Sikorski, Prawo…, s. 198-

204. 
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ustawy – Prawo bankowe wskazują, rozwiewając tym samym wszelkie wątpliwości 

interpretacyjne, na pojęcie „pożyczki pieniężnej”. Działalność banków w tymże zakresie 

wydaje się być całkowicie uzasadniona z uwagi na ich charakter oraz rolę, jaką pełnią na rynku 

usług591. 

 Umowa pożyczki uregulowana została w Księdze Trzeciej, Tytule XIX ustawy – 

Kodeks cywilny w art. 720-724 k.c.592 Zasadnicze różnice pomiędzy umową pożyczki a umową 

kredytu, oscylują wokół dwóch istotnych kwestii. Istotą umowy pożyczki, w przeciwieństwie 

do umowy kredytu, jest przeniesienie na pożyczkobiorcę własności środków pieniężnych. 

Umowa kredytu zakłada natomiast, że na kredytobiorcę nie przechodzą na własność żadne 

środki, a jedynie zostają one pozostawione przez bank do dyspozycji kredytobiorcy593.                          

W umowie pożyczki, pożyczkodawca nie zastrzega celu, dla którego udziela pożyczki. Istotą 

umowy pożyczki jest, jak omawiano powyżej, przeniesienie na własność, na rzecz 

pożyczkobiorcy, określonej sumy pieniężnej bądź rzeczy oznaczonej co do gatunku,                                

 
591Por. Z. Osada, Umowy…, s. 77; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński,                        

W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 78. 

592Dz. U. z 2017 r., poz. 1132 z dalszymi zmianami. 

593Przeniesienie własności określonej sumy pieniężnej na pożyczkobiorcę nastąpić może w różny sposób: poprzez 

wypłatę kwoty do rąk własnych czy poprzez przelew na rachunek bankowy pożyczkobiorcy. Istotnym jest 

natomiast, iż brak przeniesienia na własność określonej sumy na pożyczkobiorcę, powoduje, iż umowa pożyczki 

traci swój charakter, albowiem nie zostanie spełniony jej cel społeczno – gospodarczy, dla którego została 

wprowadzona przez polskiego ustawodawcę do porządku prawnego (por. Z. Osada, Umowy..., s. 77-78; K. Osajda, 

Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty, Warszawa 2016,                

s. 695-707; R. Strugała, Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Pojęcie konsumenta [w:] E. Gniewek, 

P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017, s. 57-65; E. Gniewek, Przedsiębiorcy i ich 

oznaczenia. Pojęcie przedsiębiorcy [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 

2017, s. 89-99; K Zagrobelny, Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych [w:] E. Gniewek, 

P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017, s. 1027-1048; J. Gołaczyński, Pożyczka [w:]                   

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017, s. 1424-1430; J. Gudowski, 

Pożyczka [w:] J. Gudowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa, wyd. II, 

Warszawa 2017, s. 19-32.). 
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z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu594. Istotą umowy kredytu jest natomiast wskazanie celu, 

na który przeznaczona zostanie kwota pozostawiona do dyspozycji kredytobiorcy595. 

 Umowa pożyczki jest umową mającą charakter konsensualny, dwustronnie 

zobowiązujący, jest też umową, która może mieć charakter odpłatny bądź nieodpłatny. 

Porównywalnie jak przy umowie kredytu, konsensualność umowy pożyczki polega na tym, iż 

dochodzi do skutku w chwili jej zawarcia. Dwustronnie zobowiązujący charakter nakłada 

zarówno na pożyczkodawcę, jak też pożyczkobiorcę wzajemne obowiązki. Pożyczkodawca ma                     

w obowiązku przenieść na własność na rzecz pożyczkobiorcy określoną w umowie kwotę 

pożyczki, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki, w określonymi w umowie 

terminie i wysokości. Kwestia odpłatności bądź jej braku, oscyluje wokół zagadnienia 

ewentualnych odsetek bądź prowizji, które pożyczkodawca ma prawo pobrać od 

pożyczkobiorcy w granicach wyznaczonych przepisami prawa oraz zasadami współżycia 

społecznego596. 

 

 

 
594Por. Z. Osada, Umowy..., s. 77-78; R. Strugała, Zdolność… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…,                       

s. 57-65; E. Gniewek, Przedsiębiorcy… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 89-99; K. Zagrobelny, 

Wykonanie… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1027-1048; J. Gołaczyński, Pożyczka… [w:]                    

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1424-1430; J. Gudowski, Pożyczka… [w:] J. Gudowski, Kodeks…,                     

s. 19-32; R. Morek, Pożyczka [w:] K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. 

Ustawa o terminach zapłaty, Warszawa 2017, s. 695-707.  

595Nie określenie celu udzielenia pożyczki oznacza, iż pożyczkobiorca może przeznaczyć udzieloną mu pożyczkę 

na dowolnie wybrany przez siebie cel. Co więcej, pożyczkodawca w przeciwieństwie do kredytodawcy, nie 

kontroluje, na co pożyczkobiorca wydał uzyskane świadczenie. W obowiązku kredytodawcy jest z kolei 

kontrolowanie czy warunki umowy oraz wskazany w niej cel kredytowania są dotrzymywane przez kredytobiorcę. 

Rygorem działania kredytobiorcy wbrew umowie kredytu może być nawet wypowiedzenie jej przez kredytodawcę 

(por. Z. Osada, Umowy..., s. 78; R. Strugała, Zdolność… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 57-65; 

E. Gniewek, Przedsiębiorcy… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 89-99; K. Zagrobelny, 

Wykonanie… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1027-1048; J. Gołaczyński, Pożyczka… [w:]                            

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1424-1430; J. Gudowski, Pożyczka… [w:] J. Gudowski, Kodeks…,    

s. 19-32; R. Morek, Pożyczka… [w:] K. Osajda, Kodeks…, s. 695-707.). 

596Por. Z. Osada, Umowy..., s. 78-79; R. Strugała, Zdolność… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…,                    

s. 57-65; E. Gniewek, Przedsiębiorcy… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 89-99; K Zagrobelny, 

Wykonanie… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1027-1048; J. Gołaczyński, Pożyczka… [w:]                     

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1424-1430; J. Gudowski, Pożyczka… [w:] J. Gudowski, Kodeks…,                     

s. 19-32; R. Morek, Pożyczka… [w:] K. Osajda, Kodeks…, s. 695-707. 
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3.1. Elementy przedmiotowo istotne umowy pożyczki 

 

 Umowa pożyczki, to umowa cywilnoprawna, która opiera się na podstawowej, 

cywilistycznej zasadzie – swobody umów.  Nie oznacza to jednak przyzwolenia, że umowa 

może nie uwzględniać określonych elementów, aby w ogóle mogła funkcjonować w obrocie 

prawnym. W art. 720 k.c. wskazano, że w umowie pożyczki, pożyczkodawca przenosi na 

pożyczkobiorcę na własność określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku 

a pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu takiej samej ilości pieniędzy bądź rzeczy tej samej 

jakości. Istotnym jest również to, że umowa pożyczki powyżej tysiąca złotych powinna być 

zawarta w formie dokumentowej. Dyspozycja wskazanego przepisu w sposób pośredni 

wskazuje na elementy, bez których nie może dojść do zawarcia umowy pożyczki. Wśród nich 

znajduje się określenie stron umowy, określenie kwoty pożyczki oraz oznaczenie obowiązków 

stron. Te trzy elementy są w umowie pożyczki elementami przedmiotowo istotnymi597. 

Wszystkie inne elementy – zgodne z przepisami oraz zasadami współżycia społecznego – 

ustalone przez strony umowy, mają charakter elementów dodatkowych a możność ich 

wprowadzenia do umowy opiera się na zasadzie swobody umów598.   

 Przedmiotowo istotne elementy umowy pożyczki, niezbędne do spełnienia wymogów 

formalnych, będą podstawą do dalszych rozważań. Priorytetowe znaczenie dla umowy mają jej 

strony. Sprecyzowanie stron umowy pozwala w przyszłości, w razie zaistnienia sporu między 

stronami, ustalić, na której ze stron ciążył umówiony obowiązek oraz która ze strona miała 

 
597Powyższa charakterystyka odnosi się do umów pożyczek zawieranych również z bankami, z tym zastrzeżeniem, 

iż w prawie bankowym uregulowano, że do umów pożyczek bankowych stosuje się również odpowiednio przepisy 

dot. zabezpieczenia spłaty oraz oprocentowania kredytu (por. Z. Osada, Umowy..., s. 79; R. Strugała, Zdolność… 

[w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 57-65; E. Gniewek, Przedsiębiorcy… [w:] E. Gniewek,                           

P. Machnikowski, Kodeks…, s. 89-99; K Zagrobelny, Wykonanie… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, 

s. 1027-1048; J. Gołaczyński, Pożyczka… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1424-1430;                               

J. Gudowski, Pożyczka… [w:] J. Gudowski, Kodeks…, s. 19-32; R. Morek, Pożyczka… [w:] K. Osajda, Kodeks…, 

s. 695-707.). 

598Wśród elementów dodatkowych umowy pożyczki wyróżnić można takie elementy jak: termin spłaty pożyczki, 

termin rozwiązania umowy czy sposób, w jaki środki pieniężne zostaną przeniesione na rzecz pożyczkobiorcy 

(por. Z. Osada, Umowy..., s. 79; R. Strugała, Zdolność… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 57-65; 

E. Gniewek, Przedsiębiorcy… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 89-99; K Zagrobelny, 

Wykonanie… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1027-1048; J. Gołaczyński, Pożyczka… [w:]                    

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1424-1430; J. Gudowski, Pożyczka… [w:] J. Gudowski, Kodeks…,  

s. 19-32; R. Morek, Pożyczka… [w:] K. Osajda, Kodeks…, s. 695-707.). 
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określone uprawnienia599. Podobnie jak ma to miejsce przy umowie kredytu, również                        

w przypadku umowy pożyczki, jej stronami mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, 

jak i podmioty nie mające osobowości prawnej600. 

 Elementem przedmiotowo istotnym umowy pożyczki jest wysokość udzielonej kwoty 

pożyczki, która ma znaczenie dla formy, w jakiej umowa pożyczki powinna być zawarta. 

Umowa pożyczki, której stroną nie jest bank, nie jest obarczona wymogiem udzielenia 

pożyczkobiorcy tylko określonej sumy pieniędzy, może także obejmować oznaczoną rzecz601. 

Jeśli jednak klasyczna umowa pożyczki obejmuje swoją treścią udzielenie określonemu 

pożyczkobiorcy wsparcia finansowego i wsparcie to wynosi co najmniej jeden tysiąc złotych, 

to umowa taka winna być sporządzona w formie dokumentowej. Stanowi o tym jasno 

 
599Umowa pożyczki nie jest umową kwalifikowaną podmiotowo. Oznacza to, iż obowiązujące przepisy prawa nie 

zawężają kręgu podmiotów, które mogą zawrzeć umowę pożyczki (por. por. Z. Osada, Umowy…, s. 79-80;                     

M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-

70; R. Strugała, Zdolność… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 57-65; E. Gniewek, Przedsiębiorcy… 

[w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 89-99; K Zagrobelny, Wykonanie… [w:] E. Gniewek,                               

P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1027-1048; J. Gołaczyński, Pożyczka… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, 

Kodeks…, s. 1424-1430; J. Gudowski, Pożyczka… [w:] J. Gudowski, Kodeks…, s. 19-32; R. Morek, Pożyczka… 

[w:] K. Osajda, Kodeks…, s. 695-707.). 

600Na podstawie art. 70 u.p.b., w drodze wykładni, zauważyć można, iż skoro osoby fizyczne, osoby prawne oraz 

osoby nie mające osobowości prawnej mogą być stronami umowy kredytu, to podmioty te, mogą być również 

stronami umowy pożyczki. Różnica, jaka wynika z umowy pożyczki udzielanej przez bank, a tej zawieranej przez 

podmioty nie będące bankiem, skupia się na procedurze badania zdolności – w tym przypadku – pożyczkowej.  

Do umów pożyczek udzielanych przez banki stosuje się odpowiednio przepisy dot. umów kredytu (jako przykład 

wskazać można art. 78 u.p.b.) – por. Z. Osada, Umowy…, s. 79-80; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral,                 

Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 69-70; R. Strugała, Zdolność… [w:] E. Gniewek, 

P. Machnikowski, Kodeks…, s. 57-65; E. Gniewek, Przedsiębiorcy… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, 

Kodeks…, s. 89-99; K Zagrobelny, Wykonanie… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1027-1048;                 

J. Gołaczyński, Pożyczka… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1424-1430; J. Gudowski, Pożyczka… 

[w:] J. Gudowski, Kodeks…, s. 19-32; R. Morek, Pożyczka… [w:] K. Osajda, Kodeks…, s. 695-707. 

601W przypadku umowy pożyczki, nie ma również żadnego ograniczenia co do waluty udzielonej pożyczki. 

Pożyczka może być udzielona zarówno w walucie polskiej (złoty), jak i każdej innej wymienialnej walucie. 

Realizacja polityki walutowej uregulowana została z kolei w art. 24 u.n.b.p. (por. Z. Osada, Umowy…, s. 80;                    

R. Strugała, Zdolność… [w:] E. Gniewek,  P. Machnikowski, Kodeks…, s. 57-65; E. Gniewek, Przedsiębiorcy… 

[w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 89-99; K Zagrobelny, Wykonanie… [w:] E. Gniewek,                                

P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1027-1048; J. Gołaczyński, Pożyczka… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, 

Kodeks…, s. 1424-1430; J. Gudowski, Pożyczka… [w:] J. Gudowski, Kodeks…, s. 19-32; R. Morek, Pożyczka… 

[w:] K. Osajda, Kodeks…, s. 695-707.). 
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dyspozycja art. 720 k.c. W pozostałych przypadkach, jeśli umowa obejmuje kwotę poniżej 

jednego tysiąca złotych, to może mieć ona również inną formę dopuszczalną przez polskie 

prawo602. 

 Zasadniczym elementem umowy pożyczki, jest określenie w jej treści obowiązków 

stron – pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy. Wśród tych obowiązków, dwa zdecydowanie 

wychodzą przed szereg. Po stronie pożyczkodawcy istnieje obowiązek przeniesienia na 

własność na rzecz pożyczkobiorcy bądź to określonej ilości pieniędzy, bądź rzeczy 

oznaczonych tylko co do gatunku. Na pożyczkobiorcy zaś ciąży obowiązek zwrotu uzyskanych 

środków oraz rzeczy, w określonym w umowie terminie603 oraz wysokości (w przypadku sumy 

pieniężnej). Kwestia zwrotu pożyczki przez pożyczkobiorcę, na podstawie uregulowań 

cywilistycznych, wymaga pewnych uwag604. Mianowicie, należy zaznaczyć, iż pożyczkodawca 

 
602Por. Z. Osada, Umowy…, s. 80; R. Strugała, Zdolność… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 57-

65; E. Gniewek, Przedsiębiorcy… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 89-99; K Zagrobelny, 

Wykonanie… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1027-1048; J. Gołaczyński, Pożyczka… [w:]                    

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1424-1430; J. Gudowski, Pożyczka… [w:] J. Gudowski, Kodeks…,   

s. 19-32; R. Morek, Pożyczka… [w:] K. Osajda, Kodeks…, s. 695-707. 

603Wskazanie w umowie pożyczki terminu jej spłaty również jest kluczowym jej elementem. Brak uzgodnienia tej 

kwestii, skutkuje tym, iż pożyczkobiorca zobowiązany będzie do spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego 

w terminie 6 tygodni od dnia, w którym umowa pożyczki została wypowiedziana przez pożyczkodawcę. Stanowi 

o tym jasno regulacja art. 723 k.c. (por. Z. Osada, Umowy…, s. 81; R. Strugała, Zdolność… [w:] E. Gniewek,                   

P. Machnikowski, Kodeks…, s. 57-65; E. Gniewek, Przedsiębiorcy… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, 

Kodeks…, s. 89-99; K. Zagrobelny, Wykonanie… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1027-1048;                

J. Gołaczyński, Pożyczka… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1424-1430; J. Gudowski, Pożyczka… 

[w:] J. Gudowski, Kodeks…,  s. 19-32; R. Morek, Pożyczka… [w:] K. Osajda, Kodeks…, s. 695-707.). 

604Spłata zobowiązania pożyczkowego przez pożyczkobiorcę jest istotnym zobowiązaniem umownym, jednakże 

powstanie opóźnienia w spłacie chociaż jednej z rat pożyczki, nie może być automatycznie traktowane jako 

kategoryczne złamanie przez pożyczkobiorcę postanowień umowy. Zdarzają się bowiem sytuacje losowe, które 

mogą uniemożliwić pożyczkobiorcy uregulowanie jednej z rat pożyczki. Co więcej, po stronie pożyczkobiorcy – 

całkowicie niezależnie od niego – mogą pojawić się także problemy o charakterze majątkowym. Jednakże ocena 

tego, czy pożyczkobiorca dopuścił się naruszenia umowy pożyczki oraz tego, czy pożyczkodawca powinien bez 

szczegółowej analizy wypowiedzieć konkretną umowę, winna nastąpić przy uwzględnieniu takich okoliczności 

jak: wysokość zaciągniętej kwoty pożyczki oraz okres, na jaki pożyczka została zaciągnięta. Dopiero wówczas 

można stwierdzić, czy zachodzą uzasadnione przesłanki do postanowienia kwoty pożyczki w stan wymagalności 

i jednocześnie wypowiedzenia pożyczkobiorcy zawartej przez niego umowy (por. opinia Rzecznika Generalnego 

Juliane Kokott, przedstawiona w dniu 8 listopada 2012 roku w sprawie o sygn. C-415/11, Mohamed Aziz 

przeciwko Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa); wyrok Trybunału 

Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 14 marca 2013 roku wydany w sprawie o sygn. C/415/11, Mohamed Aziz 
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nie tylko ma w obowiązku przenieść na pożyczkobiorcę na własność określone środki 

pieniężne, ale jego obowiązkiem jest także przyjęcie zwrotu pożyczki, nawet jeśli zwrot 

obejmowałby tylko część zaległości (pomimo postawienia całej kwoty w natychmiastową 

wymagalność) oraz gdy zwrot ten miałby być dokonany nie przez pożyczkobiorcę, ale osobę 

trzecią, nawet bez zgody pożyczkobiorcy (dłużnika)605.  

W przypadku umowy o charakterze cywilnoprawnym, jeśli niemożność spłaty pożyczki 

wynikałaby z okoliczności, za które pożyczkobiorca nie ponosi odpowiedzialności, wówczas 

zastosowanie znajdą przepisy dotyczące instytucji bezpodstawnego wzbogacenia, do którego 

doszłoby po stronie pożyczkobiorcy. Odnośnie do bankowych umów pożyczek, co do zasady, 

sytuacja taka nie ma prawa bytu606. Zabezpiecza ją procedura badania przez banki możliwości 

finansowych pożyczkobiorców oraz ich ogólnej kondycji w obrocie konsumenckim (zdolność 

kredytowa, pożyczkowa). W sytuacji natomiast, gdyby określony pożyczkobiorca spóźniał się 

jednak ze zwrotem świadczenia, wówczas bank obciąża dłużnika odsetkami z tytułu 

opóźnienia607. 

 
przeciwko Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), LEX nr 1288395; wyrok SN                 

z dnia 1 grudnia 2016 r., w sprawie o sygn. akt I PK 297/15, LEX nr 2192624). 

605Tym samym pożyczkodawca nie może odmówić przyjęcia należnej mu kwoty udzielonej uprzednio pożyczki. 

Co więcej, pożyczka ta może być zwrócona także przez osobę trzecią. Stanowi o tym przepis art. 356 § 2 k.c. Na 

tej zasadzie, dojdzie do zmian podmiotowych po stronie dłużnika – pożyczkobiorcy. Jak stanowi bowiem 

dyspozycja przepisu art. 518 § 1 k.c.: osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do 

wysokości dokonanej zapłaty: (…). – por. Z. Osada, Umowy…, s. 81; R. Strugała, Zdolność… [w:] E. Gniewek,               

P. Machnikowski, Kodeks…, s. 57-65; E. Gniewek, Przedsiębiorcy… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, 

Kodeks…, s. 89-99; K Zagrobelny, Wykonanie… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1027-1048;                 

J. Gołaczyński, Pożyczka… [w:]  E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1424-1430; J. Gudowski, 

Pożyczka… [w:] J. Gudowski, Kodeks…,  s. 19-32; R. Morek, Pożyczka… [w:] K. Osajda, Kodeks…, s. 695-707. 

606Por. Z. Osada, Umowy…, s. 81; R. Strugała, Zdolność… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 57-

65; E. Gniewek, Przedsiębiorcy… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 89-99; K Zagrobelny, 

Wykonanie… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1027-1048; J. Gołaczyński, Pożyczka… [w:]                    

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1424-1430; J. Gudowski, Pożyczka… [w:] J. Gudowski, Kodeks…,            

s. 19-32; R. Morek, Pożyczka… [w:] K. Osajda, Kodeks…, s. 695-707. 

607Dlatego też znacznie większym zaufaniem wśród konsumentów cieszą się banki, które udzielają pożyczek, 

albowiem – jak wskazuje praktyka – nie udzielają one określonych świadczeń pieniężnych wszystkim podmiotom. 

Stąd tak ważna w działalności banków stała się instytucja badania zdolności, tak kredytobiorcy, jak                                          

i pożyczkobiorcy do zwrotu zaciągniętego świadczenia. W każdej wątpliwej sytuacji, bank stwierdzi brak 

zdolności po stronie określonego podmiotu i odmówi wypłaty kredytu, czy pożyczki (por. Z. Osada, Umowy…,              

s. 81). 
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3.2. Akcesoryjne elementy umowy pożyczki 

 

Akcesoryjne elementy pożyczki służyć mogą tak pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy. 

To elementy, które mogą precyzować, uszczegóławiać nie tylko obowiązki stron wynikające               

z umowy pożyczki, ale także wprowadzać dodatkowe elementy: sposób zabezpieczenia spłaty 

pożyczki, oprocentowanie udzielonej pożyczki – jako wynagrodzenie pożyczkodawcy za swoją 

działalność czy sposób, w jaki pożyczkodawca przeniesie na rzecz pożyczkobiorcy 

wnioskowaną sumę. Wśród pozostałych znaleźć można także takie jak: termin zwrotu 

pożyczki, o którym nadmieniono powyżej czy termin wypowiedzenia umowy608. 

 Uzupełniającym elementem umowy pożyczki jest zabezpieczenie jej spłaty609.                             

To instytucja, która chroni interesy pożyczkodawcy. Jest to element związany z bankowymi 

umowami pożyczek, na co wskazuje dyspozycja przepisu art. 78 u.p.b.610                                   

Właściwe zastosowanie przepisów dotyczących zabezpieczenia kredytów, także do umów 

pożyczek, powoduje, iż banki mogą korzystać – o czym stanowi regulacja art. 93 ust. 1 u.p.b. 

– z instytucji przewidzianych w Kodeksie cywilnym i prawie wekslowym oraz pozostających                    

w zgodzie ze zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym.                                      

Wśród najczęstszych sposobów zabezpieczenia pożyczek wskazuje się, weksel in blanco, 

poręczenie, hipotekę, zastaw rejestrowy czy przewłaszczenie. Każda ze wskazanych form daje 

 
608Por. Z. Osada, Umowy…, s. 82-88; R. Strugała, Zdolność… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…,                   

s. 57-65; E. Gniewek, Przedsiębiorcy… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 89-99; K Zagrobelny, 

Wykonanie… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1027-1048; J. Gołaczyński, Pożyczka… [w:]                     

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1424-1430; J. Gudowski, Pożyczka… [w:] J. Gudowski, Kodeks…,   

s. 19-32; R. Morek, Pożyczka… [w:] K. Osajda, Kodeks…, s. 695-707. 

609Wśród prawnych form zabezpieczenia roszczenia wynikającego z umowy pożyczki wymienia się 

zabezpieczenia osobowe oraz zabezpieczenia rzeczowe. Do zabezpieczeń osobowych zalicza się choćby: 

poręczenie, weksel własny in blanco czy przelew wierzytelności (cesja). Zabezpieczenia rzeczona z kolei to 

kaucja, zastaw na rzeczach i prawach, hipoteka czy przewłaszczenia na zabezpieczenie (por. E. Pietrusiński, 

Finansowanie działalności gospodarczej. Umowa kredytu, umowa pożyczki oraz formy zabezpieczenia wykonania 

zobowiązań, Lublin 2018). 

610Wśród sposobów zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielanej przez inne podmioty niż banki, może być 

deklaracja wekslowa oraz weksel in blanco. Ta forma zabezpieczenia, znacznie ułatwia pożyczkodawcom, 

dochodzenie niespłaconych, zaległych świadczeń, wynikających z umowy pożyczki (por. Z. Osada, Umowy…,                

s. 82-88; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do 

art. 78.). 
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bankowi możliwość do zabezpieczenia, na przyszłość swoich, ewentualnych, zaległych 

roszczeń611. 

Oprocentowanie pożyczki, podobnie, jak miało to miejsce w przypadku prowizji przy 

umowie kredytu, również i w tej sytuacji, stanowi formę wynagrodzenia pożyczkodawcy – tak 

banku, jak i innego podmiotu nie będącego bankiem – za prowadzoną przez siebie działalność. 

W systemie prawnym istnieją dwie procedury oprocentowania pożyczek, a to oprocentowanie 

pożyczki na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym oraz oprocentowanie pożyczki na 

zasadach prawa bankowego. W pierwszym przypadku, kwestia oprocentowania pożyczki 

zależna jest od woli stron umowy pożyczki, które tę kwestię uregulowały bądź nie.                                 

W przypadku braku wprowadzenia do umowy pożyczki zagadnienia związanego z jej 

oprocentowaniem, pożyczkodawcy przysługiwać będą wyłącznie odsetki za opóźnienie                         

w spłacie zobowiązania pożyczkowego612. Inaczej kształtuje się kwestia oprocentowania                    

w bankowych umowach pożyczki. Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku zabezpieczenia 

spłaty pożyczki udzielonej przez bank, również tutaj, zastosowanie znajdzie przepis art. 78 

ustawy – Prawo bankowe, w którym polski ustawodawca uregulował, iż do umów pożyczek 

stosuje się odpowiednio przepisy o oprocentowaniu kredytów. Analogicznie jak przy umowie 

kredytu, również przy umowie pożyczki, wprowadzone przez bank do umowy oprocentowanie 

 
611W tym zakresie na uwagę zasługuje także wyrok TSUE z dnia 07.11.2019 r. w połączonych sprawach C-419/18 

i C-483/18 w sprawie przeciwko Profi Credit Polska S.A. (Profi Credit II), gdzie wskazano, iż weksel nie może 

stanowić samoistnej i wyłącznej podstawy dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorcę. Co więcej, wyjaśniono 

również, że sąd ma obowiązek kontroli treści stosunku podstawowego również bez zarzutu konsumenta w tym 

przedmiocie. Tym samym powyższe prowadzi do konkluzji, z której wynika, że jeżeli sąd poweźmie wątpliwości, 

co do roszczenia wekslowego, będzie mógł nie tylko odmówić wydania nakazu zapłaty na jego podstawie, ale 

także wezwie przedsiębiorcę do przedłożenia dokumentów stwierdzających treść umowy głównej bądź 

porozumienia wekslowego (por. Z Osada, Umowy…, s. 82-83; wyrok TSUE z dnia 07.11.19 r. w sprawach 

połączonych Profi Credit Polska S.A. przeciwko Bogumile Włostowskiej, Mariuszowi Kurpiewskiemu, Kamilowi 

Wójcikowi, Michałowi Konarzewskiemu, Elżbiecie Kondrackiej-Kłębeckiej, Monice Karwowskiej, Stanisławowi 

Kowalskiemu, Annie Trusik, Adamowi Lizoniowi, Włodzimierzowi Lisowskiemu oraz Profi Credit Polska S.A. 

(sygn. akt C-419/18, C-483/18), LEX nr 2735813). 

612Stanowi o tym przepis art. 481 § 1 k.c., zgodnie z którym: jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia 

pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby 

opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przepis ten stosowany 

jest do wszelkich zobowiązań umownych (por. Z. Osada, Umowy…, s. 83; R. Strugała, Zdolność… [w:]                             

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 57-65; E. Gniewek, Przedsiębiorcy… [w:] E. Gniewek,                                         

P. Machnikowski, Kodeks…, s. 89-99; K Zagrobelny, Wykonanie… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, 

s. 1027-1048; J. Gołaczyński, Pożyczka… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1424-1430.). 
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może mieć charakter zmienny bądź stały. Ten element pożyczki, stanowi wynagrodzenie banku 

za prowadzenie swojej działalności usług finansowych, wobec czego, trudno wyobrazić sobie, 

aby banki decydowały się na udzielanie pożyczek nieoprocentowanych613. 

Kolejnym elementem umowy pożyczki jest zobowiązanie przeniesienia na własność na 

rzecz pożyczkobiorcy środków pieniężnych. Istnieje kilka możliwości przeniesienia kwoty 

pożyczki na rzecz podmiotu zaciągającego świadczenie a wśród nich przelew na wskazany 

rachunek bankowy, wypłata w gotówce czy przeniesienie za pośrednictwem papieru 

wartościowego. Wprowadzenie do umowy tegoż elementu ma kluczowe znaczenie                                  

z perspektywy pożyczkobiorcy, o czym przekonuje regulacja art. 722 k.c.614. Tym samym, 

wskazanie sposobu wydania pożyczkobiorcy oczekiwanej pożyczki pozwoli, w sytuacji, gdy 

pożyczka nie została pomimo tego faktycznie przeniesiona na własność na rzecz 

pożyczkobiorcy, do wystąpienia przez pożyczkobiorcę z roszczeniem do pożyczkodawcy                      

o wydanie pożyczki. Roszczenie to przedawnia się z upływem 6 miesięcy, licząc od chwili, 

kiedy pożyczka miała być wydana. Tym samym, choć nie jest zaliczany do elementów 

przedmiotowy istotnych umowy pożyczki, sposób przeniesienia na własność na rzecz 

pożyczkobiorcy środków pieniężnych powinien się w konkretnej umowie pożyczki znaleźć615. 

 

 

 

 
613To odpowiednie zastosowanie przepisów dotyczących oprocentowania odnosi się do wprowadzenia do umów 

pożyczek takich kwestii jak: rodzaj oprocentowania, które należne będzie bankowi w związku z przyznaniem 

pożyczkobiorcy świadczenia, warunków zmiany stopy procentowej oraz zasad i wysokości oprocentowania. 

Wszystkie te elementy winny znaleźć się, tak w umowie kredytu, jak i w umowie pożyczki. Brak któregokolwiek 

z tych elementów naraża bank na uzyskanie tylko odsetek ustawowych za opóźnienie (por. Z. Osada, Umowy…, 

s. 83; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo…, komentarz do art. 

78; G. Sikorski, Prawo…, s. 221-223.). 

614Por. Z. Osada, Umowy…, s. 85; R. Strugała, Zdolność… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 57-

65; E. Gniewek, Przedsiębiorcy… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 89-99; K. Zagrobelny, 

Wykonanie… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1027-1048; J. Gołaczyński, Pożyczka… [w:]                  

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1424-1430; J. Gudowski, Pożyczka… [w:] J. Gudowski, Kodeks…,  

s. 19-32; R. Morek, Pożyczka… [w:] K. Osajda, Kodeks…, s. 695-707. 

615Por. Z. Osada, Umowy…, s. 85; R. Strugała, Zdolność… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 57-

65; E. Gniewek, Przedsiębiorcy… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 89-99; K Zagrobelny, 

Wykonanie… [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1027-1048; J. Gołaczyński, Pożyczka… [w:]                  

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks…, s. 1424-1430; J. Gudowski, Pożyczka… [w:] J. Gudowski, Kodeks…,  

s. 19-32; R. Morek, Pożyczka… [w:] K. Osajda, Kodeks…, s. 695-707. 
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IV. Kredyt konsumencki 

 

1. Natura kredytu konsumenckiego – pojęcie i znaczenie w obrocie konsumenckim 

 

Instytucja kredytu konsumenckiego jest dziś wykorzystywana przy kreowaniu 

finansowych zobowiązań umownych z udziałem konsumentów jako słabszych podmiotów 

rynku usług. Kredyt konsumencki podobnie, jak poprzednie instytucje – pożyczka oraz kredyt, 

posiada swoje uregulowanie ustawowe, którym jest ustawa o kredycie konsumenckim616.  

Definicja legalna kredytu konsumenckiego zawarta została w art. 3 u.kred.kons. Pod 

pojęciem kredytu konsumenckiego pojmować zatem należy umowę, w której udzielony kredyt 

nie przekracza kwoty 255.550 zł bądź równowartości tej kwoty wyrażonej w walucie obcej,                 

a także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką udzielany z przeznaczeniem na remont 

domu albo mieszkania. Wśród umów kredytu konsumenckiego wymienia się także: umowę 

pożyczki, umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego czy umowę o kredyt 

odnawialny. Katalog otwarty umów uznawanych za umowy kredytu konsumenckiego zawarty 

jest w art. 3 ust. 2 u.kred.kons. W art. 3 ust. 3 u.kred.kons. wskazano na umowy, które nie są 

uznawane za umowy kredytu konsumenckiego. Zaliczono tam umowę dotyczącą odroczenia 

terminu spełnienia świadczenia niepieniężnego, gdzie przedmiotem jest świadczenie stałe lub 

 
616Obowiązująca aktualnie ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. zastąpiła ustawę z dnia 20 

lipca 2001 r. Nowa ustawa wdraża dyrektywę 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 

2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającą dyrektywę Rady 87/102/EWG. Ideą nowej 

dyrektywy było ujednolicenie rynku kredytu konsumenckiego na obszarze UE w taki sposób, aby konsument miał 

możliwość zestawienia umowy kredytu konsumenckiego z kraju, z którego pochodzi z umowa obowiązującymi 

w innych krajach UE. Obowiązująca aktualnie ustawa ma także zastosowanie do kredytów konsumenckich 

udzielanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; 

J. Pisuliński, Podstawowe założenia ustawy o kredycie konsumenckim, PB 2001, nr 6, s. 53-69; J. Pisuliński, 

Umowy związane (na przykładzie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług i umowy o kredyt konsumencki, 

MP 21/2002, s. 973-982; J. Pisuliński, O nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, MP 19/2003, s. 871-879; 

J. Pisuliński, Kredyt konsumencki – nowe wyzwania dla sektora usług kredytowych  [w:] K. Markowski,                            

M. Wierzbowski, Prawne uwarunkowania wymiany informacji – nowe wyzwania, Warszawa 2009, s. 13-26;                   

M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa o kredycie konsumenckim. 

Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji. Komentarz, Warszawa 2012, s. 31; A. Grochowska, 

Rynek kredytów konsumenckich i perspektywy jego rozwoju [w:] T. Galbarczyk, J. Świderska, Sektor bankowy 

wobec wyzwań współczesności, Lublin 2015, s. 93-103; M. Bączyk, Umowy… [w:] red. M. Stec, Prawo…, s. 1215-

1216). 
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sukcesywne a konsument zobowiązany jest do spełnienie świadczenia w określonych odstępach 

czasu w trakcie obowiązywania umowy617. 

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji „kredytu konsumenckiego” 

nie jest przypadkowe, wiąże się z działaniami podjętymi w Parlamencie Europejskim i Radzie 

Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2008 roku, kiedy to przez Parlament Europejski i Radę 

Europejską została wydana Dyrektywa numer 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt 

konsumencki oraz uchylającą dyrektywę Rady 87/102/EWG618. Założeniem wskazanej 

Dyrektywy, co uregulowano w artykule 1 jest: (…) harmonizacja niektórych aspektów 

przepisów ustawowych, wykonawczych i procedur administracyjnych państw członkowskich, 

dotyczących umów o kredyt konsumencki619. Tym samym instytucja „kredytu konsumenckiego” 

związana jest z wydaniem rzeczonej Dyrektywy oraz późniejszym procesem 

implementacyjnym jej założeń do polskiego porządku prawnego. Początkowo, co było błędem, 

spod regulacji polskiej ustawy wyłączono m.in. umowę na sfinansowanie nabycia lub 

utrzymania prawa własności nieruchomości gruntowej, czy też istniejącego, ewentualnie 

planowego budynku. Nieścisłość ta została sprostowana przez polskiego ustawodawcę w 2017 

roku620, kiedy to w art. 3 ust. 1a u.kred.kons. uregulowano, że za umowę kredytu 

konsumenckiego uznaje się również umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką                                         

z przeznaczeniem udzielanej pożyczki na remont domu albo mieszkania. Wprowadzony przepis 

jest adaptacją przez ustawodawcę krajowego przepisu art. 2 ust. 2a dyrektywy 2008/48. 

Zgodnie z wykładnią prounijną, przepis ten zezwala na zaciągnięcie kredytu konsumenckiego 

 
617Por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-69; J. Pisuliński, Umowy…,   

s. 973-982; J. Pisuliński, O nowelizacji…, s. 871-879; J. Pisuliński, Kredyt… [w:] K. Markowski, M. Wierzbowski, 

Prawne…, s. 13-26; M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 38-42;                                    

A. Grochowska, Rynek... [w:] T. Galbarczyk, J. Świderska, Sektor..., s. 93-103; T. Czech, Kredyt konsumencki. 

Komentarz, Warszawa 2018, s. 28-29; E. Rutkowska-Tomaszewska, M. Paleczna, Idea odpowiedzialnego 

kredytowania na rynku niebankowych kredytów konsumenckich w Polsce, IKAR 2018, nr 6/2018, s. 38-52;                      

M. Bączyk, Umowy… [w:] red. M. Stec, Prawo…, s. 1215-1216. 

618Dz.Urz.UE.L Nr 133, str. 66. 

619Por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-69; J. Pisuliński, Umowy…,  

s. 973-982; J. Pisuliński, O nowelizacji…, s. 871-879; J. Pisuliński, Kredyt… [w:] K. Markowski, M. Wierzbowski, 

Prawne…, s. 13-26; M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 38-39; 

A. Grochowska, Rynek... [w:] T. Galbarczyk, J. Świderska, Sektor..., s. 93-103; M. Bączyk, Umowy… [w:] red. 

M. Stec, Prawo…, s. 1215-1216. 

620Patrz: art. 82 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu 

hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819). 
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na remont nieruchomości, która przeznaczona jest na cele mieszkaniowe. Co ważne, konsument 

ubiegający się o ten rodzaj kredytu nie musi w tejże nieruchomości zamieszkiwać. Istotne jest 

również to, że w przypadku tego kredytu konsumenckiego, nie znajduje tu zastosowania 

kryterium kwotowe, o którym mówi art. 3 ust. 1 u.kred.kons. Oznacza to, że kredyt 

konsumencki zaciągnięty na cele remontowe domu albo mieszkania może przekroczyć kwotę 

255.550 zł621. 

Dokonując zestawienia kluczowych elementów przedmiotowo – podmiotowych 

umowy kredytu konsumenckiego wymienić należy, ograniczenie kwotowe kredytu czy 

konsumenta jako jednej ze stron umowy. Ograniczenie kwotowe kredytu konsumenckiego, to 

zgodnie z art. 3 ust. 1 u.kred.kons., kwota 255.550 zł622 albo jak wskazał ustawodawca, wartość 

tej kwoty w walucie innej niż waluta polska623.  

Dostrzegalna jest różnica pomiędzy polską regulacją a regulacją unijną. Ustawodawca 

unijny nie wskazał w uregulowaniu art. 28 Dyrektywy konkretnej kwoty, co do której 

 
621Por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-69; J. Pisuliński, Umowy…,      

s. 973-982; J. Pisuliński, O nowelizacji…, s. 871-879; J. Pisuliński, Kredyt… [w:] K. Markowski, M. Wierzbowski, 

Prawne…, s. 13-26; M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 38-39; 

A. Grochowska, Rynek...[w:] T. Galbarczyk, J. Świderska, Sektor..., s. 93-103; M. Bączyk, Umowy… [w:] red.                  

M. Stec, Prawo…, s. 1215-1216. 

622W tym zakresie polski ustawodawca wzorował się na motywach prawodawcy unijnego zawartych w preambule 

Dyrektywy numer 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 

87/102/EWG a w szczególności na motywie 10 preambuły. Wskazano tam, iż wprowadzone definicje określają 

zakres harmonizacji prawa i do takiego tylko zakresu powinny być ograniczone a dyrektywa 2008/48/WE nie 

może naruszać możliwości stosowania jej przepisów w zakresie nieobjętym dyrektywą. Zakres kwotowy umowy 

kredytu konsumenckiego został wskazany tutaj, jako przykład a nie obligatoryjny element, co do którego krajowy 

ustawodawca musi zachować się zgodnie z wytycznymi ustawodawcy unijnego (por. J. Panowicz-Lipska, 

Prawo…, s. 349 i n.; J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-69; J. Pisuliński, Umowy…, s. 973-982; J. Pisuliński,                     

O nowelizacji…, s. 871-879; J. Pisuliński, Kredyt… [w:] K. Markowski, M. Wierzbowski, Prawne…, s. 13-26;                

M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott,  T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 38-39; A. Grochowska, 

Rynek... [w:] T. Galbarczyk, J. Świderska, Sektor..., s. 93-103; M. Bączyk, Umowy… [w:] red. M. Stec, Prawo…, 

s. 1215-1216). 

623Wskazane ograniczenie kwotowe bezpośrednio związane jest z regulacją art. 28 Dyrektywy numer 2008/48/WE 

w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (por. J. Panowicz-Lipska, 

Prawo…, s. 349 i n.; J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-69; J. Pisuliński, Umowy…, s. 973-982; J. Pisuliński, O 

nowelizacji…, s. 871-879; J. Pisuliński, Kredyt… [w:] K. Markowski, M. Wierzbowski, Prawne…, s. 13-26; M. 

Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 38-39; A. Grochowska, 

Rynek...[w:] T. Galbarczyk, J. Świderska, Sektor..., s. 93-103; M. Bączyk, Umowy… [w:] red.                M. Stec, 

Prawo…, s. 1215-1216). 
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wysokości istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu konsumenckiego. Odmiennie postąpił 

polski normodawca, który w treści art. 3 ust. 1 u.kred.kons. określił limit kwotowy, powyżej 

którego zawarta umowa, nie będzie nosić cech umowy kredytu konsumenckiego624.  

Istotnym elementem umowy kredytu konsumenckiego jest jego podmiot – konsument. 

Definicja konsumenta została precyzyjnie omówiona w części pierwszej przedmiotowej 

dysertacji. O pozycji nieprofesjonalisty zadecydował ustawodawca unijny a w ślad za nim, 

ustawodawca polski, wprowadzający do europejskiego oraz polskiego porządku prawnego akty 

prawne zawierające w tytułach określenie „konsumencki”625.  

Istotny jest także katalog umów, względem których ustawa o kredycie konsumenckim 

nie znajdzie zastosowania626. O tej okoliczności stanowi przepis art. 4 u.kred.kons., który 

zawiera szereg wyłączeń, a także art. 3 ust. 3 u.kred.kons., w którego dyspozycji, polski 

 
624Por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-69; J. Pisuliński, Umowy…,   

s. 973-982; J. Pisuliński, O nowelizacji…, s. 871-879; J. Pisuliński, Kredyt… [w:] K. Markowski, M. Wierzbowski, 

Prawne…, s. 13-26; M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 38-39; 

A. Grochowska, Rynek..[w:] T. Galbarczyk, J. Świderska, Sektor..., s. 93-103; M. Bączyk, Umowy… [w:] red.                 

M. Stec, Prawo…, s. 1215-1216. 

625Ustawa ta traktuje zatem wyłącznie o umowie, która znajdzie swoje miejsce w obrocie konsumenckim.              

Oprócz wskazania w tytule ustawy oraz Dyrektywy na konsumencki charakter zobowiązania, polski ustawodawca 

kwestię tę precyzuje w art. 29 u.kred.kons., gdzie uregulowano w ust. 2, że: „kredytodawca lub pośrednik 

kredytowy jest zobowiązany niezwłocznie doręczyć umowę konsumentowi.” oraz art. 47 u.kred.kons. gdzie 

wskazano, że: postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać uprawnień konsumenta przewidzianych 

w ustawie. W takich przypadkach stosuje się przepisy ustawy.” (por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.;                 

J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-69; J. Pisuliński, Umowy…, s. 973-982; J. Pisuliński, O nowelizacji…, s. 871-

879; J. Pisuliński, Kredyt… [w:] K. Markowski, M. Wierzbowski, Prawne…, s. 13-26; M. Chruściak, M. Kłoda,                     

A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 32-33; A. Grochowska, Rynek... [w:] T. Galbarczyk,  

J. Świderska, Sektor..., s. 93-103; T. Czech, Kredyt..., s. 31, 520-523).  

626Wśród umów, co do których zastosowania nie będzie miała analizowana ustawa, znaleźć można takie umowy, 

jak te, w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów związanych           

z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego, umowy leasingu, jeżeli umowa nie przewiduje obowiązku 

nabycia przedmiotu umowy, czy umowy odwróconego kredytu hipotecznego, zawartych na podstawie ustawy                   

z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (dalej: u.o.k.h.) - por. J. Panowicz-Lipska, 

Prawo…, s. 349 i n.; J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-69; J. Pisuliński, Umowy…, s. 973-982; J. Pisuliński,                    

O nowelizacji…, s. 871-879; J. Pisuliński, Kredyt… [w:] K. Markowski, M. Wierzbowski, Prawne…, s. 13-26;                

M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 41-42, 44-45; A. Grochowska, 

Rynek... [w:] T. Galbarczyk, J. Świderska, Sektor..., s. 93-103; T. Czech, Kredyt..., s. 37-38. 
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ustawodawca wskazał na umowy, które nie będą mogły zostać uznane za umowy kredytu 

konsumenckiego627. 

Wszystkie omawiane elementy kredytu konsumenckiego są ściśle powiązane                         

z Dyrektywą numer 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającą 

dyrektywą Rady 87/102/EWG, dlatego też autor dysertacji postanowił, iż nie będzie 

przywoływał poszczególnych postanowień tejże regulacji unijnej, gdyż znalazły one 

odzwierciedlenie w ustawie o kredycie konsumenckim. 

 

2. Charakterystyka umowy kredytu konsumenckiego 

 

 Charakterystyka umowy kredytu konsumenckiego to wskazanie na te elementy umowy, 

bez których kredyt konsumencki nie istniałby w obrocie prawnym. Przedstawiając elementy 

istotne umowy kredytu konsumenckiego, wskazać trzeba na takie elementy, jak: forma umowy, 

obowiązki stron umowy, procedura przedkontraktowa, jak i pokontraktowa oraz język, w jakim 

umowa powinna być sformułowana628. 

 Przechodząc do poszczególnych elementów znamiennych dla umowy kredytu 

konsumenckiego, istotnym z nich jest forma, w jakiej umowa powinna być zawarta. Zgodnie               

z uregulowaniem art. 29 ust. 1 u.kred.kons., umowa kredytu konsumenckiego powinna być 

zawarta w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę629. 

 
627Z kolei za umowy kredytu konsumenckiego nie będzie można uznać takich umów jak, dotyczących odroczenia 

terminu spełnienia świadczenia niepieniężnego, którego przedmiotem jest stałe lub sukcesywne świadczenie usług 

lub dostaw towarów tego samego rodzaju, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty za spełnione świadczenie 

lub dostawę towaru w ustalonych odstępach czasu w trakcie obowiązywania umowy (por. J. Panowicz-Lipska, 

Prawo…, s. 349 i n.; J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-69; J. Pisuliński, Umowy…, s. 973-982; J. Pisuliński,                  

O nowelizacji…, s. 871-879; J. Pisuliński, Kredyt… [w:] K. Markowski, M. Wierzbowski, Prawne…, s. 13-26;            

M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 41-42, 44-45; A. Grochowska, 

Rynek... [w:] T. Galbarczyk, J. Świderska, Sektor..., s. 93-103; T. Czech, Kredyt..., s. 37-38.). 

628Wskazane cechy charakterystyczne umowy kredytu konsumenckiego, prima facie wynikają z dyspozycji art. 29 

u.kred.kons. Zgodnie z uregulowaniem tego przepisu, umowa o kredyt konsumencki winna być zawarta w formie 

pisemnej, chyba, że przepisy szczególne przewidują inną szczególną formę, na kredytodawcy bądź pośredniku 

kredytowym ciąży obowiązek niezwłocznego doręczenia umowy konsumentowi, a sama umowa winna być 

sformułowana w sposób jednoznaczny i zrozumiały (por. T. Czech, Kredyt..., s. 270-271.). 

629Co ważne, zastrzeżenie formy pisemnej umowy kredytu konsumenckiego oraz wskazanie również na inne 

formy uregulowane przepisami odrębnymi, stanowi, że umowa taka winna być zawarta na takim nośniku, dzięki 

któremu w przyszłości będziemy mogli stwierdzić, iż umowa taka została zawarta. Koniecznym jest tutaj 

wskazanie, iż nie przewidziano jednocześnie obowiązku podpisania takiej umowy, ale wystarczy wyłącznie 
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Tym samym, uregulowanie to zezwala na zastosowanie innej niż pisemna formy umowy 

kredytu konsumenckiego, ale upoważnienie to musi bezpośrednio wynikać z określonego 

przepisu szczególnego630. To też wprowadzenie formy pisemnej umowy kredytu stanowi 

pewnego rodzaju minimum, albowiem umowa taka może być zawarta także w formie pisemnej 

z datą pewną lub podpisami notarialnie poświadczonymi, a nawet w formie aktu notarialnego. 

Każda jednak forma ma utrwalić treść umowy kredytu konsumenckiego na trwałym nośniku               

w taki sposób, aby konsument mógł swobodnie zapoznać się z jej treścią oraz wynikającymi                

z umowy prawami i obowiązkami jej stron631. 

 Umowa kredytu konsumenckiego może też przybrać formę elektroniczną, mianowicie, 

zgodnie z art. 7 u.p.b.: oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych 

mogą być składane w postaci elektronicznej. Dalej wskazuje również, że: dokumenty związane 

z czynnościami bankowymi mogą być sporządzane na informatycznych nośnikach danych(...). 

Wprowadzenie ograniczenia, co do formy umowy kredytu konsumenckiego w stosunku do 

instytucji parabankowych, stanowiłoby działanie naruszające reguły konkurencji na rynku 

usług finansowych632. Prawo zezwalałoby wtenczas, aby banki mogły wykorzystywać 

 
okoliczność, że umowa taka sporządzona została na trwałym nośniku (por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349  

i n.; J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-69; J. Pisuliński, Umowy…, s. 973-982; J. Pisuliński, O nowelizacji…,                

s. 871-879; J. Pisuliński, Kredyt… [w:] K. Markowski, M. Wierzbowski, Prawne…, s. 13-26; D. Rogoń, 

Uprawnienia konsumenta w czasie trwania stosunku kredytowego na gruncie nowej ustawy o kredycie 

konsumenckim, MPB 2011, nr 12, s. 14; B. Kobyliński, Uwagi dotyczące wymogów formy jako czynnika 

determinującego możliwość zawarcia umowy kredytu konsumenckiego na odległość, „Młody Jurysta” 2013, s. 5      

i n.; T. Czech, Kredyt..., s. 273-275.). 

630Tym samym, również umowy zawierane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a nie podpisane będą 

umową o kredyt konsumencki. Takie stanowisko jest zgodne nie tylko z wykładnią celowościową, ale także ze 

stanowiskiem polskiej judykatury oraz założeniami Dyrektywy 2008/48/WE - patrz. wyrok Sądu Rejonowego                

w Środzie Śląskiej z 02.11.16 r., sygn. I C 440/16, LEX nr 2166030 czy wyrok Sądu Okręgowego w  Szczecinie 

z 12.04.17 r., sygn. II Ca 199/17, LEX nr 2328122 (por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; J. Pisuliński, 

Podstawowe…, s. 53-69; J. Pisuliński, Umowy…, s. 973-982; J. Pisuliński, O nowelizacji…, s. 871-879;                               

J. Pisuliński, Kredyt… [w:] K. Markowski, M. Wierzbowski, Prawne…, s. 13-26; D. Rogoń, Uprawnienia...,                     

s. 14; B. Kobyliński, Uwagi..., s. 5 i n.; T. Czech, Kredyt..., s. 273-275.). 

631Por.  T. Czech, Kredyt..., s. 274-276. 

632Wykładnia przepisu art. 29 ust. 1 u.kred.kons., prowadzi do wniosków, iż dla zachowania formy pisemnej 

umowy dozwolone są  umowy, w których obie strony składają własnoręczne podpisy na dokumencie papierowym, 

ale także umowy zawierane za pośrednictwem oświadczeń składanych w systemie teleinformatycznym (telefon, 

poczta elektroniczna) - por. T. Czech, Kredyt..., s. 274-276. 
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teleinformatyczne formy zawierania umów pożyczek, w przeciwieństwie do instytucji 

niebędących bankami, które, podobnie jak banki, zajmują się udzielaniem pożyczek633. 

 Niedochowanie formy pisemnej umowy, która ewidentnie zastrzeżona została dla celów 

dowodowych (ad probationem) rodzi skutki, wynikające z art. 74 k.c., wyłącznie po stronie 

kredytodawcy, ponieważ na kredytodawcy jako profesjonaliście obrotu finansowego ciąży 

obowiązek wynikający z art. 29 ust. 1 u.kred.kons.634 

 Obowiązki wynikające z umowy kredytu konsumenckiego to zagadnienie stosunkowo 

szerokie. Poza obowiązkami związanymi z wprowadzeniem do umowy elementów 

przedmiotowo istotnych, umowa nakłada także na strony inne obowiązki. Wśród nich znaleźć 

można: obowiązek doręczenia umowy (także doręczenie wzorca umowy) i obowiązek jasnego, 

i rzetelnego sformułowania umowy. Szereg innych obowiązków ciążących na kredytodawcy 

uregulowany został w art. 7-28a u.kred.kons. Analiza poszczególnych zobowiązań banku czy 

instytucji pożyczkowych (parabanków) przedstawiona zostanie w dalszej części dysertacji635. 

 Obowiązek jasnego i rzetelnego sformułowania umowy kredytu konsumenckiego, 

wynikający z uregulowania art. 29 ust. 3 u.kred.kons.636 podyktowany jest rolą, jaką w umowie 

pełni konsument. Będąc słabszą stroną stosunku zobowiązaniowego, musi mieć możliwość 

zapoznania się z precyzyjnymi oraz jasnymi postanowieniami umowy. Jednoznaczność umowy 

oznacza, że w jej treści nie mogą znaleźć się sformułowania niejasne, budzące wątpliwości. 

Wprowadzone przez strony, a ściślej przez kredytodawcę, tak do umowy kredytu, jak i wzorca 

umowy, postanowienia muszą być zatem jednoznaczne, a dokonana ich interpretacja 

(wykładnia) powinna ustalać jedno konkretne znaczenie danego elementu umowy637. 

Jednoznaczność jest charakterystyczną cechą umowy kredytu konsumenckiego. Drugą 

obligatoryjną cechą umowy jest jej zrozumiałość, która współgra z jednoznacznością umowy. 

Pojęcie zrozumiałości umowy oznacza, że zawarte w niej (a także we wzorcu umowy) 

postanowienia są łatwe i proste do odczytania oraz zrozumienia przez konsumenta638.                  

 
633Por. T. Czech, Kredyt..., s. 274-276. 

634Por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; T. Czech, Kredyt..., s. 277. 

635Por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; T. Czech, Kredyt…, s. 282-295. 

636Przepis ten stanowi, że: „Umowa powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny i zrozumiały.”. 

637Jednoznaczny dokument to taki, którego postanowienia nie sprawiają trudności w ich rozumieniu. Są jasne i nie 

budzą przy tym żadnych wątpliwości (por. M. Bednarek, Reżim… [w:] E. Łętowska, System…, s. 774-791;                     

T. Czech, Kredyt…, s. 288-289.).  

638Zasada jednoznaczności, wprowadzona do umowy kredytu konsumenckiego, związana jest także ze wzrostem 

rynku usług i ma na celu zapewnienie konsumentom określonego poziomu bezpieczeństwa przed 
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Trzeba pamiętać, że „zrozumiałość” odnosi się do treści umowy, a nie do jej formy. 

Zrozumiałość to także rozmiar i rodzaj czcionki czy jej wyraźność. Tym samym, pod pojęciem 

zrozumiałości umowy nie należy rozumieć wyłącznie samej treści i sposobu formułowania 

zdań (w tym, unikania zdań zbyt rozbudowanych), ale także sposobu ich formułowania oraz 

wprowadzenia do konstrukcji umowy639. 

 W przedmiocie zrozumiałości języka, jakim sporządzona została konkretna umowa 

konsumenta wypowiedział się także TSUE, który w wyroku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (C-

96/14) wskazał, iż: „warunek (umowny) jest sporządzony prostym i zrozumiałym językiem, czyli 

że jest nie tylko zrozumiały dla konsumenta pod względem gramatycznym, ale także że umowa 

wyjaśnia w sposób przejrzysty konkretne funkcjonowanie mechanizmu, do którego odnosi się 

dany warunek, a także stosunek pomiędzy tym mechanizmem a mechanizmem przewidzianym     

w innych warunkach, tak aby ten konsument był w stanie przewidzieć w oparciu o jednoznaczne                       

i zrozumiałe kryteria, konsekwencje ekonomiczne, jakie wynikają dla niego z ustanowienia tego 

mechanizmu”. Tak sformułowane postanowienie umowne daje właściwie poinformowanemu 

oraz dostatecznie uważnemu i rozsądnemu, przeciętnemu konsumentowi możliwość 

zrozumienia tegoż warunku umownego640. 

 Ostatnim ze wskazanych wymogów formalnych umowy kredytu konsumenckiego jest 

obowiązek kredytodawcy polegający na doręczeniu umowy. Obowiązek ten ma niewątpliwe 

znaczenie dla samego konsumenta, który po otrzymaniu interesującej go umowy, będzie mógł 

 
wykorzystywaniem ich słabszej pozycji względem przedsiębiorców parających się świadczeniem określonych 

usług, a w szczególności usług finansowych (por. M. Bednarek, Reżim… [w:] E. Łętowska, System…, s. 774-791; 

T. Czech, Kredyt…, s. 288-289.). 

639Zrozumiałość oraz jednoznaczność umowy ściśle związana jest także z językiem, w jakim umowa taka powinna 

być sformułowana. Obowiązek formułowania postanowień umowy w języku polskim, dla kredytobiorców 

mających miejsce zamieszkania w Polsce, gdzie umowa ma zostać wykonana, wynika z treści regulacji art. 7-8 

ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (dalej: u.j.p.). Przepis art. 7 u.j.p. reguluje obowiązek 

zastosowania języka polskiego w obrocie konsumenckim. Z kolei dalsze unormowania wskazują na język 

dokumentów oraz umów ( art. 8 u.j.p.). Zagraniczny kredytodawca czy pożyczkodawca, który kieruje swoją ofertę 

do podmiotów zamieszkałych na terytorium Polski oraz, który ma świadomość, iż umowa ta będzie podlegała 

wykonaniu na tym właśnie terytorium, winien sformułować umowę oraz stanowiący jej integralną część wzorzec 

właśnie w języku polskim (por. E. Łętowska, Prawo…, s. 40, 321-322; M. Bednarek, Reżim… [w:] E. Łętowska, 

System…, s. 774-791; T. Czech, Kredyt…, s. 290-293; M. Safjan, Zobowiązania… [w:] K. Pietrzykowski, 

Kodeks…, s. 1115 i n.; W. Popiołek, Ogólne… [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 1274 i n.).   

640Por. wyrok TSUE z dnia 23.04.15 r. w sprawie Jean-Claude Van Hove przeciwko CNP Assurances SA (sygn. 

akt C-96/14), LEX nr 1665990; R. Koch, Glosa do wyroku TUSE z dnia 23.04.15 r. w sprawie Jean-Claude Van 

Hove przeciwko CNP Assurances SA (sygn. akt C-96/14), EuZW 2015, z. 13, s. 517-521. 
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dokonać jej szczegółowej analizy i zapoznać się ze wszystkimi elementami umowy. Obowiązek 

doręczenia uregulowany został w art. 29 ust. 2 u.kred.kons. Zgodnie z jego dyspozycją: 

kredytodawca lub pośrednik kredytowy641 jest zobowiązany niezwłocznie doręczyć umowę 

konsumentowi. Przedstawiciele doktryny wskazali, że doręczeniu nie musi podlegać oryginał 

umowy, ale jej kopia, która sporządzona została na trwałym nośniku. Co więcej, w przypadku 

zawarcia umów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obowiązek doręczenia 

oryginału umowy nie istnieje w ogóle, a na kredytodawcy ciąży obowiązek doręczenia 

dokumentu elektronicznego. Ważnym elementem tegoż obowiązku kredytodawcy jest 

wyjaśnienie sformułowania „niezwłocznie”. Wśród przedstawicieli doktryny pojawiło się 

stanowisko, według którego, pod pojęciem „niezwłocznie” rozumieć należy, doręczenie 

umowy bez nieuzasadnionej zwłoki. Oznacza to, że jeśli obie strony zawierają umowę w lokalu 

kredytodawcy, to kredytodawca ma w obowiązku doręczenie (wręczenie) umowy 

konsumentowi w chwili, kiedy doszło do jej zawarcia (po złożeniu podpisów przez obie 

strony)642.  

Jeśli natomiast strony zwierają umowę na odległość i do jej zawarcia (podpisania) 

dojdzie w przeciągu kilku dni, kredytodawca ma obowiązek przesłania (doręczenia) umowy                

w ciągu kilku dni roboczych. Taka praktyka uznana będzie wówczas za niezwłoczne doręczenie 

umowy kredytu konsumenckiego643. 

 
641Jako, że pojęcie pośrednika kredytowego pojawia się w tej części dysertacji stosunkowo często, należy dokonać 

wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest instytucja „pośrednika kredytowego”. Według ogólnych stwierdzeń, 

pośrednik kredytowy to podmiot, który może działać tak na zlecenie kredytodawcy, jak i konsumenta. Jego rola 

polegać będzie na oferowaniu określonych produktów kredytodawcy. Tym samym, ma on też w obowiązku 

przekazać odpowiednie informacje. Działanie na zlecenie nieprofesjonalisty to nic innego, jak wyszukanie 

odpowiedniego kredytu konsumenckiego, a następnie doprowadzenie do jego finalizacji. Podstawą tego typu 

działania będzie umowa zlecenia. Przy zleceniu kredytodawcy, działalność pośrednika polegać będzie na 

promowaniu (reklamowaniu) oraz oferowaniu usług określonego podmiotu – kredytodawcy. Wskazać również 

należy, że konsument nie poniesie negatywnych konsekwencji związanych z nieprzekazaniem przez 

kredytodawcę, pośrednikowi stosownych informacji, dokumentów. (por. M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć,                  

G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 33-36.).  

642Por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; J. Pisuliński, Ustawa o kredycie konsumenckim, PB 2001, nr 9, 

s. 54; J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-69; J. Pisuliński, Umowy…, s. 973-982; J. Pisuliński, O nowelizacji…,               

s. 871-879; J. Pisuliński, Kredyt… [w:] K. Markowski, M. Wierzbowski, Prawne…, s. 13-26; M. Chruściak,                     

M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 124-125; Z. Ofiarski, Ustawa o kredycie 

konsumenckim. Komentarz, Warszawa 2014, s. 242-243; T. Czech, Kredyt…, s. 282-285. 

643Wskazać można, iż umowa doręczona konsumentowi może mieć inną formę niż jego oświadczenie                           

w przedmiocie związania się określonym stosunkiem zobowiązaniowym (por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…,                   
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 Istotna jest tu procedura doręczenia wzorca umowy przed zawarciem umowy kredytu 

konsumenckiego, bowiem przepis art. 29 ust. 2 u.kred.kons., reguluje kwestię doręczenia 

umowy, a nie wzorca umowy. Wobec tego, powstały wątpliwości interpretacyjne, wymagające 

wyjaśnienia644. Przepis art. 29 ust. 2 u.kred.kons. został przez krajowego ustawodawcę 

sformułowany stosunkowo jasno. Jego regulacja stanowi, że: kredytodawca lub pośrednik 

kredytowy jest zobowiązany niezwłocznie doręczyć umowę konsumentowi. Tym samym, 

dyspozycja art. 29 ust. 2 u.kred.kons. odnosi się wyłącznie do umów już zawartych a nie do 

wzorców, których ewentualne doręczenie miałoby miejsce na etapie przedkontraktowym.                   

W doktrynie dominuje pogląd, że przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do przepisu art. 

384 § 1 k.c.645. 

 Przyjęcie takiego stanowiska wydaje się uzasadnione. Tym samym, po stronie 

kredytodawcy czy pożyczkodawcy nie istnieje obowiązek doręczenia wzorca umowy przed 

zawarciem umowy kredytu konsumenckiego. Nie oznacza to jednocześnie, że podmiot 

udzielający kredytu bądź pożyczki zwolniony jest całkowicie z obowiązku informacyjnego. 

Ponadto, prawa oraz interesy konsumenta chronione są w ten sposób, iż w sytuacji, kiedy                  

w umowie kredytu konsumenckiego odnajdzie treść, która w jego ocenie będzie 

nieodpowiednia, a o której nie wiedział na etapie przedkontraktowym, ma prawo do odstąpienia 

od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzyma on dokument umowy. Stanowi o tym 

przepis art. 53 u.kred.kons.646 

 
s. 349 i n.; J. Pisuliński, Ustawa..., s. 54; J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-69; J. Pisuliński, Umowy…, s. 973-

982; J. Pisuliński, O nowelizacji…, s. 871-879; J. Pisuliński, Kredyt… [w:] K. Markowski, M. Wierzbowski, 

Prawne…, s. 13-26; M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 124-125; 

Z. Ofiarski, Ustawa..., s. 242-243; T. Czech, Kredyt…, s. 282-285.). 

644Podnieść należy, iż co do zasady, wzorce umów niejednokrotnie obejmują treści, które następnie stanowią 

elementy wprowadzone bezpośrednio do konkretnej umowy. Najczęściej są to elementy, które nie podlegają 

indywidualnym uzgodnieniom stron umowy (por. T. Czech, Kredyt…, s. 285.). 

645Por. M. Spyra, F. Wejman, W sprawie przesłanek obowiązywania regulaminu bankowego (art. 384 k.c. w zw.  

z art. 109 prawa bankowego), PB 2000, nr 11, s. 92 i n.; A. Pyrzyńska, Zasada pierwszeństwa umowy wobec 

wzorca a wydanie wzorca w czasie trwania zobowiązania ciągłego, PB 2007, nr 10, s. 57 i n.; T. Czech, Kredyt…, 

s. 285-288.  

646Pamiętać przy tym należy, iż prawo do odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego, przysługuje 

konsumentowi niezależnie od przyczyn podjętej przez niego decyzji. Stanowisko, które opowiada się za 

wyłączeniem zastosowania art. 384 § 1 k.c. znajduje swoje odzwierciedlenie w regulacjach unijnych, a precyzując 

w uregulowaniu Dyrektywy numer 2008/48/WE. Analogiczne zasady obejmować będą sytuację, w której 

profesjonalista dokona zmiany treści wzorca w trakcie trwania stosunku obligacyjnego, a treść ta wiązać będzie 

konsumenta. Wówczas nieprofesjonaliście jako słabszej stronie stosunku przysługuje możliwość wypowiedzenia 
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 Tym samym, kredytodawca ma obowiązek dostarczenia konsumentowi tabeli opłat                   

i prowizji czy regulaminu obowiązującego przy kredycie konsumenckim przed zawarciem 

umowy, z taką konsekwencją, iż brak jego dostarczenia, a wprowadzenie do umowy kredytu 

konsumenckiego treści, które wynikają z tychże dokumentów, powoduje, iż nie wiążą one 

konsumenta. Takie stanowisko może budzić wątpliwości, albowiem uzależnia związanie 

nieprofesjonalisty bądź nie, treścią określonego wzorca, co oznacza, że w sytuacji, gdy 

określony dokument będzie nosił nazwę „wzorzec umowy”, wówczas kredytodawca nie będzie 

miał obowiązku jego dostarczenia konsumentowi. Jeśli zaś, dokument ten będzie opatrzony 

nazwą „regulamin”, „instrukcja”, czy „tabela opłat i prowizji”, wtedy obowiązek jego 

dostarczenie stanie się wymagalny. Stanowisko wyłączające zastosowanie art. 384 § 1 k.c.                    

w przypadku kredytów konsumenckich jest o wiele bardziej przejrzyste i zdecydowane, i co 

ważne, zgodne z unijnymi regulacjami, dzięki czemu po stronie krajowych uregulowań dojdzie 

w tym zakresie do kompletnej implementacji647.  

Konsument chroniony jest normą przepisu art. 53 u.kred.kons., w razie jakichkolwiek 

wątpliwości, ma realną możliwość odstąpienia od uprzednio zawartej umowy, w której treści 

znalazły się postanowienia nieuzgodnione. Przyjąć można stanowisko, że to kredytodawca czy 

pożyczkodawca jako profesjonalny podmiot świadczący usługi finansowe, powinien ponosić 

konsekwencje swojego zachowania. Jeśli kredytodawca czy pożyczkodawca wprowadza do 

umowy elementy, które nie były wcześniej indywidualnie uzgadniane, wtenczas naraża się na 

odstąpienie od tejże umowy przez konsumenta. Ryzyko związania się określoną umową bądź 

nie, pozostaje zatem w jego interesie a świadczeniobiorca jako słabsza strona tegoż stosunku 

kontraktowego, winien bacznie czytać te umowy, których jest stroną, gdyż obecnie traktowany 

jest jako podmiot świadomy i wyedukowany648. 

 

 

 

 

 

 

 
umowy, które to uprawnienie wynika z art. 3841 k.c. (por. M. Spyra, F. Wejman, W sprawie..., s. 92 i n.;                        

A. Pyrzyńska, Zasada..., s. 57 i n.; T. Czech, Kredyt…, s. 285-288). 

647Por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; A. Pyrzyńska, Zasada…, s. 57 i n.; T. Czech, Kredyt…, s. 288. 

648Por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; A. Pyrzyńska, Zasada…, s. 57 i n.; T. Czech, Kredyt…, s. 288. 
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3. Przedkontraktowe obowiązki kredytodawcy – uwagi ogólne 

 

W przypadku kredytu konsumenckiego, czyli szczególnego rodzaju stosunku 

zobowiązaniowego, to konsument jest jego uprzywilejowaną stroną, z uwagi na pozycję, jaką 

zajmuje na rynku usług. Słabsza pozycja względem profesjonalisty, jakim jest bank bądź 

podmiot udzielający kredytów konsumenckich uwarunkowała sytuację, w której kredytodawca 

(w rozumieniu kredytu konsumenckiego) musi spełnić szereg obowiązków, bez których 

niemożliwym byłoby doprowadzenie do związania się z konsumentem tego typu umową. 

Wśród szeregu obowiązków, o których stanowią artykuły od 7 do 28a u.kred.kons., na uwagę 

zasługują w szczególności: reklama (sposób przekazania informacji zawartych w reklamie), 

ocena zdolności kredytowej (ściśle związana z tym odmowa udzielenia kredytu), udzielenie 

informacji przed zawarciem umowy, zawieranie umowy na odległość czy przekazanie 

informacji o kosztach udzielonego kredytu. Nie oznacza to, że wszystkie inne obowiązki są 

mniej znaczące, jednakże z perspektywy niniejszej dysertacji, wskazane elementy wydają się 

najbardziej prawidłowymi649. 

Wskazane, przykładowe obowiązki kredytodawcy względem konsumenta na etapie 

procedury przedkontraktowej mają kluczowe znaczenie dla jego sytuacji pokontraktowej,               

w której nieprofesjonalista zwiąże się zobowiązaniem kredytowym i będzie zobowiązany do 

uregulowania na rzecz kredytodawcy, wskazanych w umowie świadczeń650. Ma to zasadnicze 

 
649Poza wymienionymi obowiązkami ciążącymi na kredytodawcy, ustawodawca wskazuje także na takie 

obowiązki jak: udzielanie wyjaśnień konsumentowi, przekazanie mu bezpłatnego projektu umowy, wskazanie 

elementów umowy o kredyt na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym, wskazanie elementów umowy 

przewidującej odroczenie płatności – również, jeśli umowy te zawierane są na odległość, ustalenie rocznej stopy 

oprocentowania, przekazanie informacji o stopie referencyjnej czy zwrot opłat i innych kosztów uiszczonych przez 

konsumenta (por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; M. Pecyna, Merger clause jako zastrzeżenie 

wyłączności dokumentu, klauzula integralności umowy, reguła wykładni umowy, Warszawa 2013, s. 337 i n.;                  

P. Tereszkiewicz, Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe. Studium instrumentów ochronnych                  

w prawie prywatnym i prawie unijnym, Warszawa 2014, s. 55-58, 63-34; M. Boratyńska, Ochrona strony słabszej 

stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 2016, s. 527 

i n.; W. Gontarski, Przedkontraktowe obowiązki informacyjne banku w przypadku kredytów udzielanych w walucie 

obcej. Glosa do wyroku TSUE z dnia 3 grudnia 2015 r., C-312/14 wydanego w sprawie Banif Plus Bank Zrt.                       

v. Márton Lantos i Mártonné Lantos, LEX nr 1927981; Z. Ofiarski, Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, 

Warszawa 2016, s. 135-152, 168-170, 173-182; T. Czech, Kredyt…, s. 5-6; E. Rutkowska-Tomaszewska,                         

M. Paleczna, Idea..., s. 38-52.). 

650Por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; M. Pecyna, Merger..., s. 337 i n.; P. Tereszkiewicz, Obowiązki..., 

s. 55-58, 63-34; M. Boratyńska, Ochrona..., s. 527 i n.; W. Gontarski, Przedkontraktowe...; Z. Ofiarski, Ustawa..., 
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znaczenie, gdyż w obecnej praktyce obrotu usług finansowych, na rynku pojawiło się wielu 

przedsiębiorców, którzy świadczą usługi finansowe w postaci kredytów konsumenckich, 

naruszając przy tym prawa i interesy konsumentów (nadmierne koszty kredytu, brak dokładnej 

informacji o samym kredycie, brak zbadania zdolności kredytowej)651. Konsekwencją tych 

okoliczności jest coraz większe zadłużenie konsumentów oraz zwiększona liczba 

prowadzonych przeciwko nim postępowań egzekucyjnych, które wraz z postępowaniami 

sądowymi łącznie, generują koszty, niejednokrotnie niemożliwe do spłaty przez konsumenta. 

Zdarza się bardzo często, iż brak zbadania zdolności kredytowej konsumenta na wstępnym 

etapie, prowadzi do udzielania świadczeń finansowych podmiotom, wpadającym dalej                            

w „spiralę zadłużeń”, gdyż wcześniejsze zobowiązania starają się uregulować nowo 

zaciągniętymi pożyczkami652. 

 

3.1. Forma przekazu informacji konsumentowi – reklama produktu 

 

Obowiązkiem kredytodawcy jest przekazanie konsumentowi w sposób zrozumiały, 

jednoznaczny i widoczny informacji obejmujących w pierwszej kolejności stopę 

oprocentowania kredytu (również, ze wskazaniem, czy jest to stopa stała, czy zmienna, czy 

może obie z nich będą mieć zastosowanie), całkowitą kwotę kredytu oraz rzeczywistą roczną 

stopę oprocentowania (RRSO)653. Pozostałe informacje, takie jak: okres obowiązywania 

 
s. 135-152, 168-170, 173-182; T. Czech, Kredyt…, s. 5-6; E. Rutkowska-Tomaszewska, M. Paleczna, Idea...,                    

s. 38-52. 

651Por. W. J. Kocot, Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udziałem konsumentów, cz. II, PPH 2000, 

11/2000, s. 28-34; J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; M. Pecyna, Merger..., s. 337 i n.; P. Tereszkiewicz, 

Obowiązki..., s. 55-58, 63-34; M. Boratyńska, Ochrona..., s. 527 i n.; W. Gontarski, Przedkontraktowe..., LEX/el. 

2016; Z. Ofiarski, Ustawa..., s. 135-152, 168-170, 173-182; W. Kocot, J. Kondek, Nowe zasady zawierania umów                        

z udziałem konsumenta (cz. I II), PPH 2014, nr 11-12; T. Czech, Kredyt…, s. 5-6. 

652Por. W. J. Kocot, Nowe..., s. 28-34; J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; M. Pecyna, Merger..., s. 337 i n.; 

P. Tereszkiewicz, Obowiązki..., s. 55-58, 63-34; M. Boratyńska, Ochrona..., s. 527 i n.; W. Gontarski, 

Przedkontraktowe..., LEX/el. 2016; Z. Ofiarski, Ustawa..., s. 135-152, 168-170, 173-182; W. Kocot, J. Kondek, 

Nowe zasady …; T. Czech, Kredyt…, s. 5-6. 

653Jak wskazuje literatura oraz unijna „linia orzecznicza”, brak wskazania rzeczywistej rocznej stopy 

oprocentowania, może stanowić argument dla sądu krajowego, aby ten ustalił, czy umowa kredytu 

konsumenckiego podlegająca badaniu, skonstruowana została w sposób zrozumiały, jasny i precyzyjny,                         

z perspektywy kosztów, które konsument będzie zobligowany ponieść (por. postanowienie Trybunału 

Sprawiedliwości (ósma izba) z dnia 16 listopada 2010 roku, w sprawie o sygn. C-76/10, wydanego w sprawie 
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umowy, całkowita kwota do zapłaty czy cena towaru/usługi oraz kwoty wszelkich zaliczek, 

stanowią informacje o charakterze fakultatywnym, których kredytodawca nie ma                                

w obowiązku podawania konsumentowi. O powyższym stanowi przepis art. 7 u.kred.kons.654  

Informacje te przekazywane są za pośrednictwem reklamy655.  

Koniecznym jest ponadto wyjaśnienie, co rozumie się w polskim systemie prawa pod 

pojęciem „reklamy”. W tym celu, trzeba odnieść się do definicji zawartej w ustawie z dnia 29 

grudnia 1995 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1414 z dalszymi zmianami). 

Ustawa o kredycie konsumenckim nie uwzględnia wyjaśnienia tegoż pojęcia. Zgodnie z art. 4 

pkt 17 u.r.i.t., pod pojęciem reklamy rozumieć należy przekaz handlowy podmiotu prywatnego 

czy publicznego, związany z jego działalności gospodarczą lub zawodową a zmierzający do 

promocji sprzedaży czy odpłatnego korzystania z towaru czy usługi. Przepis art. 4 pkt 17 u.r.i.t. 

wskazuje również, że reklamą jest autopromocja. Tym samym, rolą reklamy jest przede 

wszystkim zachęcenie do nabycia określonego towaru czy usługi656. Jednakże, w przypadku 

usług finansowych, a ściślej kredytu konsumenckiego, rolą reklamy będzie także przekazanie 

konsumentowi, jak najwięcej informacji, na podstawie których będzie miał świadomość 

warunków, z jakimi związane będzie zaciągnięcie konkretnego kredytu konsumenckiego. 

Reklama w tym znaczeniu może być emitowana w każdym z możliwych środków tzw. mediów 

masowych – radio, telewizja czy Internet657. 

 
Pohotovost’ s.r.o. przeciwko Ivecie Korckovskiej, LEX nr 622235; wyrok TSUE z dnia 20.09.18 roku w sprawie 

EOS KSI Slovensko s. r. o. przeciwko Jánowi Dance, Margicie Dankovej (sygn. akt C-448/17); LEX nr 2600177). 

654Por. T. Czech, Kredyt…, s. 175-176.  

655Por. J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-69; J. Pisuliński, Umowy…, s. 973-982; J. Pisuliński, O nowelizacji…, 

s. 871-879; J. Pisuliński, Kredyt… [w:] K. Markowski, M. Wierzbowski, Prawne…, s. 13-26; A. Malarewicz, 

Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2009, s. 38 i n.; M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, 

G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 55-57; M. Kopeć-Kowalczyk, Reklama kredytu konsumenckiego 

w świetle ustawy o kredycie konsumenckim, Studia Iuridica nr LVIII, Warszawa 2014, s. 110-111; T. Czech, 

Kredyt…, s. 179-181. 

656Por. A. Malarewicz, Konsument..., s. 38 i n.; M. Kopeć-Kowalczyk, Reklama..., s. 110-111. 

657Tym samym, reklamą nie będą natomiast różnego rodzaju, broszury, ulotki, formularze informacyjne. Ważne 

jest, aby reklama kredytu konsumenckiego uwzględniała precyzyjnie i wyraźnie wskazane „liczby” opisujące 

stopę oprocentowania czy całkowitą kwotę kredytu. Niedozwolonym jest reklamowanie kredytu konsumenckiego 

poprzez używanie ogólnych stwierdzeń, takich, jak: „najniższe oprocentowanie” czy „niskie koszty kredytu”, bez 

jednoczesnego wyrażenia tych sformułowań za pomocą liczb (por. J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-69;                                 

J. Pisuliński, Umowy…, s. 973-982; J. Pisuliński, O nowelizacji…, s. 871-879; J. Pisuliński, Kredyt… [w:]                         

K. Markowski, M. Wierzbowski, Prawne…, s. 13-26; A. Malarewicz, Konsument..., s. 38 i n.; M. Chruściak,                   
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W art. 7 ust. 4 u.kred.kons. prawodawca przywołuje również dodatkowe obowiązki, 

które ciążą na pośredniku kredytowym a związane bezpośrednio z reklamą kredytu 

konsumenckiego. Przepis ten nakłada na pośrednika kredytowego obowiązek jednoznacznego, 

zrozumiałego i widocznego przekazania informacji dotyczących umocowania pośrednika do 

dokonywania określonych czynności faktycznych i prawnych oraz informacji czy dany 

pośrednik współpracuje z konkretnym kredytodawcą658. 

Powinność informacyjna kredytodawcy względem konsumenta ma stanowić swego 

rodzaju „pomoc” w podejmowanej przez niego decyzji. Przekazanie szeregu, najważniejszych 

informacji dotyczących określonego zobowiązania finansowego, ma sprawić, aby można było 

podjąć świadomą i pewną decyzję659. Pomimo uznania, iż w polskim systemie prawym 

funkcjonuje pojęcie „konsumenta świadomego”, to ustawodawca, pozostając w zgodzie                         

z ustawodawcą unijnym, umożliwił nieprofesjonaliście uzyskanie wszelkich możliwych 

informacji o kredycie konsumenckim, którym jest zainteresowany. Ten rodzaj obowiązku 

przedkontraktowego ma szczególne znacznie, albowiem od udzielenia jasnej, rzetelnej, 

zrozumiałej, a przede wszystkim pełnej informacji o oferowanym produkcie, zależy decyzja 

konsumenta w przedmiocie związania się określonym kontraktem660. 

Fundamentalną zasadą jest przekazywanie przez kredytodawcę informacji w sposób 

jednoznaczny, widoczny i zrozumiały. Dlatego też, w reklamach obejmujących kredyt 

konsumencki nie można posługiwać się skrótami, takimi jak: RRSO, SOK czy CKK, chyba, że 

 
M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 55-57;  M. Kopeć-Kowalczyk, Reklama..., 

s. 110-111; T. Czech, Kredyt…, s. 179-181.). 

658Obowiązki te skupiają się głównie na jednoznacznym, zrozumiałym i widocznym poinformowaniu konsumenta 

o zakresie jego umocowania oraz czy współpracuje on z kredytodawcami. W przypadku istnienia współpracy, 

pośrednik ma w obowiązku wskazać nazwę tego kredytodawcy, z którym aktualnie współpracuje (por. T. Czech, 

Kredyt…, s. 175-176.). 

659Por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-69; J. Pisuliński, Umowy…,    

s. 973-982; J. Pisuliński, O nowelizacji…, s. 871-879; J. Pisuliński, Kredyt… [w:] K. Markowski, M. Wierzbowski, 

Prawne…, s. 13-26; P. Tereszkiewicz, Przedumowne obowiązki informacyjne instytucji kredytowych w dyrektywie 

2008/48/WE, EPS 2009, nr 12, s. 15, 20 i n.; M. Dziedzic, Ochrona prawna zaufania przez informacje przy 

świadczeniu usług finansowych, SP 2015, nr 3, s. 35 i n.; E. Badura, Informacja przedkontraktowa w umowach 

konsumenckich, Warszawa 2017, s. 159 i n.; T. Czech, Kredyt…, s. 176-177. 

660Por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; J. Pisuliński, Podstawowe…, s. 53-69; J. Pisuliński, Umowy…,    

s. 973-982; J. Pisuliński, O nowelizacji…, s. 871-879; J. Pisuliński, Kredyt… [w:] K. Markowski, M. Wierzbowski, 

Prawne…, s. 13-26; P. Tereszkiewicz, Przedumowne..., s. 15, 20 i n.; M. Dziedzic, Ochrona..., s. 35 i n.; E. Badura, 

Informacja..., s. 159 i n.; T. Czech, Kredyt…, s. 176-177. 
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skróty te zostaną w reklamie rozwinięte i wyjaśnione w taki sposób, aby konsument mógł się   

z nimi zapoznać oraz zrozumieć ich treść i sens661. Jednoznaczność polega na tym, aby 

przekazywane informacje, nie budziły żadnych wątpliwości. Zrozumiała reklama to taka, która 

pozwala na szybkie i niewątpliwe przyswojenie przekazywanych tam treści. Widoczność to 

element, dzięki któremu konsument z łatwością może dostrzec te informacje, które są 

przekazywane w reklamie662. 

Doprecyzowaniem warunków wskazanych w art. 7 u.kred.kons., jest unormowanie, 

które ustawodawca zawarł w art. 7a u.kred.kons. Zgodnie z tą dyspozycją informacje 

reklamowe dotyczące konkretnego kredytu konsumenckiego należy przekazać konsumentowi 

w taki sam widoczny, czytelny i słyszalny sposób, ja informacje dotyczące kosztu tegoż 

kredytu. Jak wskazuje się wśród przedstawicieli doktryny, unormowanie to stanowi odpowiedź 

 
661Decydujące znaczenie w przekazie reklamowym dotyczącym kredytu konsumenckiego, będą miały takie 

elementy jak: czas i tempo przekazu, czcionka, którą zapisano najważniejsze informacje czy przejrzystość samej 

reklamy ułatwiającej możliwość zapoznania się ze wszystkimi obligatoryjnymi jej elementami, do których 

przedstawienia zobligowany jest sam kredytodawca. Co ważne, braku któregoś z wymaganych elementów 

reklamy, kredytodawca nie może tłumaczyć okolicznością, iż w jego siedzibie znajdują się ulotki oraz formularze 

informacyjne, z którymi konsument w spokoju może się zapoznać i uzyskać wszystkie niezbędne dane (por.                      

E. Rutkowska, M. Sieradzka, Ochrona konsumenta bankowych usług kredytowych przed nieuczciwymi praktykami 

rynkowymi banków na tle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach rynkowych, PUG 2008, nr 11, s 7                 

i n.; R. Stefanicki, Ochrona konsumenta banku w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 

rynkowym, PB 2008, nr 6 (cz. I), s. 66 i n.; T. Czech, Nieuczciwe praktyki rynkowe instytucji finansowych                             

w orzecznictwie sądów i Prezesa UOKiK [w:] W Rogowski, Wyzwania regulacji rynków finansowych, Kraków – 

Warszawa 2013; M. Kopeć-Kowalczyk, Reklama…, s. 114-116; Z. Ofiarski, Ustawa…, s. 145-147, 151; T. Czech, 

Kredyt…, s. 185-187; wyrok TSUE z dnia 20.09.18 r. w sprawie EOS KSI Slovensko s. r. o. przeciwko Jánowi 

Dance, Margicie Dankovej (sygn. akt C-448/17); LEX nr 2600177).   

662Jak wskazano, zapoznanie się z niepełną reklamą przez konsumenta jest stratą jego czasu i nie może być 

tłumaczone w powyżej wskazany sposób. Należy mieć świadomość, iż do reklam kredytów konsumenckich, 

oprócz elementów wskazanych ustawie o kredycie konsumenckim, zastosowanie znajdą również przepisy ustawy 

z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W większości przypadków, 

wszelkie nadużycia prawa w zakresie reklam kredytu konsumenckiego dotyczą instytucji parabankowych, które  

z całą stanowczością wykorzystują niewiedzę oraz brak obycia świadczeniobiorców na rynku usług finansowych. 

Nie oznacza to jednocześnie, że banki nie stosują różnych chwytów marketingowych, zmierzających do obejścia 

przepisów prawa w tym zakresie (por. E. Rutkowska, M. Sieradzka, Ochrona..., s. 7 i n.; R. Stefanicki, Ochrona..., 

s. 66 i n.; T. Czech, Nieuczciwe...[w:] Wyzwania...; M. Kopeć-Kowalczyk, Reklama…, s. 114-116; Z. Ofiarski, 

Ustawa…, s. 145-147, 151; T. Czech, Kredyt…, s. 185-187.).   
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ustawodawcy na coraz częstsze praktyki naruszające interesy oraz prawa konsumentów663. 

Wprowadzona regulacja odnosi się do osoby przeciętnego konsumenta. Prezes UOKiK 

wielokrotnie zwracał uwagę, iż przekazywane przez kredytodawcę informacje mają być nie 

tylko przedstawione w jak najlepszy sposób, ale także winny być skonstruowane tak, aby każdy 

potencjalny konsument mógł z łatwością zrozumieć przekazywaną w nich treść664. 

Niedostosowanie się przez kredytodawcę do warunków informacyjnych zawartych                 

w reklamie jego produktu oraz sposobu ich przekazu, może spowodować, iż podmiot 

udzielający kredytu konsumenckiego a także pośrednik kredytowy, mogą narazić się na 

odpowiedzialność z tego tytułu. Odpowiedzialność ta może mieć charakter karny, 

cywilnoprawny bądź publicznoprawny. Mankamentem tejże odpowiedzialności jest obowiązek 

dostosowania podawanej informacji do kredytodawcy wyłącznie w oparciu o art. 7 ust. 1 

u.kred.kons. Niestety regulacja ustawy nie obejmuje kwestii związanych z pominięciem 

unormowań z art. 7 ust. 2-5 u.kred.kons. a także sytuacji, w której kredytodawca podaje 

informacje nieprawdziwe665. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
663Por. Reklama parabanków. Raport z kontroli reklam pozabankowych instytucji finansowych oferujących 

pożyczki konsumentom, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Poznań maj 2013 r., s. 1 i n.; T. Czech, 

Kredyt..., s. 191-194. 

664Por. T. Czech, Kredyt…, s. 191-194.  

665Najbardziej znaną odpowiedzialnością a zaraz najbardziej dotkliwą dla kredytodawcy będzie odpowiedzialność 

publicznoprawna. To odpowiedzialność, której skutkiem będzie ewentualne uznanie przez Prezesa UOKiK 

określonej reklamy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Przykładami takich praktyk są 

wydawane przez Prezesa UOKiK decyzję,  nr 3/2003 z dnia 18.04.2003 r., nr RKT-53/2003 z dnia 20.11.2003 r., 

czy nr RKT-16/2015 z dnia 17.12.2015 r. (por. W. J. Kocot, Odpowiedzialność przedkontraktowa, Warszawa 

2013, s. 350 i n.; J. Kornas, Zasada i obowiązki lojalności kontraktowej jako standard wykonania zobowiązania 

(art. 354 k.c.) w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] M. Boratyńska, Ochrona strony słabszej stosunku 

prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 2016, s. 527-549;               

T. Czech, Kredyt…, s. 190-191). 



209 | S t r o n a  
 

3.2. Zdolność kredytowa konsumenta – procedura i ocena sytuacji 

 

Problem zdolności kredytowej666 konsumenta w myśl uregulowań ustawy o kredycie 

konsumenckim, ma olbrzymie znaczenie przede wszystkim dla samych konsumentów.                

Aby zapewnić bezpieczeństwo polegające na nie udzieleniu konsumentowi kredytu w sytuacji, 

gdy jego zadłużenie z tytułu już zaciągniętych zobowiązań jest na tyle wysokie, że zaciągnięcie 

kolejnych spowoduje upadłość konsumencką, czy inaczej – niewypłacalność i zaważy na jego 

codziennej egzystencji667. W tym zakresie na uwagę zasługuje stanowisko TSUE w wyroku z 

dnia 27 marca 2014 r. (C-565/12), gdzie podniesiono, że: „Przedkontraktowy obowiązek 

kredytodawcy przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy, w zakresie w jakim 

ma on na celu ochronę konsumentów przed ryzykami nadmiernego zadłużenia                                              

i niewypłacalności, przyczynia się do realizacji celu dyrektywy 2008/48, który - jak wynika z jej 

motywów 7 i 9 – polega na ustanowieniu, w dziedzinie kredytu konsumenckiego, pełnej                                 

i bezwzględnie wiążącej harmonizacji w wielu kluczowych obszarach, uznanej za niezbędną do 

zapewnienia wszystkim konsumentom w Unii wysokiego i równoważnego poziomu ochrony ich 

interesów i ułatwienia powstawania dobrze funkcjonującego wewnętrznego rynku kredytów 

konsumenckich.” Dlatego też obowiązek ten znalazł również swoje uregulowanie w polskich 

przepisach chroniących konsumentów668. 

O powyższym stanowi regulacja przepisu art. 9 u.kred.kons. Zgodnie z jego dyspozycją, 

ocena zdolności kredytowej, jest obowiązkiem tak kredytodawcy, jak i pośrednika 

kredytowego. Co więcej, przepis ten wprowadza kilka sposobów uzyskania od konsumenta 

stosownych informacji – lub też konsument sam przedstawi dokumenty potwierdzające własną 

sytuację materialnofinansową albo dany podmiot zwróci się o niezbędne informacje do 

właściwych baz i zbiorów, w których gromadzone są dane konkretnego konsumenta.                           

 
666Samo pojęcie oceny zdolności kredytowej zostało zdefiniowane przez krajowego ustawodawcę w art. 5 pkt 16) 

u.kred.kons. Zgodnie z zawartą tam definicją legalną, ocena zdolności kredytowej to (…) ocena zdolności 

konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie o kredyt 

konsumencki, dokonywana przez kredytodawcę. (por. A. Stangret-Smoczyńska, Zdolność kredytowa w ujęciu 

prawnym prawa polskiego, Warszawa 2016, s. 309 i n.; T. Czech, Kredyt…, s. 200; E. Rutkowska-Tomaszewska, 

M. Paleczna, Idea..., s. 38-52.). 

667Por. A. Stangret-Smoczyńska, Zdolność..., s. 309 i n.; T. Czech, Kredyt…, s. 200; E. Rutkowska-Tomaszewska, 

M. Paleczna, Idea..., s. 38-52.  

668Por. wyrok TSUE z dnia 27.03.14 r. w sprawie LCL Le Crédit Lyonnais SA przeciwko Fesihowi Kalhanowi 

(C-565/12), LEX nr 1438814; W. Barliz, Glosa do wyrok TSUE z dnia 27.03.14 r. w sprawie LCL Le Crédit 

Lyonnais SA przeciwko Fesihowi Kalhanowi (C-565/12), NJW 2014, z. 27, s. 1941-44 i n. 
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W sytuacji, kiedy danych tych zażąda kredytodawca, konsument nie ma prawa odmówić ich 

przedstawienia, a jeśli kredytodawcą jest bank, to zastosowanie znajdą tu przepisy ustawy – 

Prawo bankowe, regulujące w art. 70 procedurę badania zdolności kredytowej konsumenta669. 

W regulacji art. 9 u.kred.kons. prima facie dostrzegalny jest podział procedury oceny 

zdolności kredytowej konsumenta. Jedna część traktuje o bankach oraz instytucjach 

działających z upoważnienia banków, a druga, obejmuje te podmioty, które nie zaliczają się do 

wskazanej powyżej grupy670. Wydawać się może, iż podział ten pozostaje bez znaczenia, a jego 

zaistnienie spowodowane jest obowiązywaniem w polskim systemie prawa, wcześniejszej 

regulacji (z 1997 roku), ustawy – Prawo bankowe, gdzie w art. 70 unormowana została 

procedura oceny zdolności kredytowej, dokonywanej przez banki i podmioty działające z ich 

upoważnienia671. 

Omawiana regulacja w kontekście konsekwencji dokonanej przez kredytodawcę oceny 

zdolności kredytowej konsumenta wydaje się być „martwą”. Pomimo tego, że jej celem jest 

zapewnienie bezpieczeństwa przed zawieraniem kolejnych umów pogłębiających jego 

niewypłacalność, to żaden przepis ustawy, nie zakazuje kredytodawcy zawarcia kolejnej 

umowy kredytu konsumenckiego, pomimo negatywnej oceny zdolności kredytowej672.                         

Co więcej, taka umowa pozostaje ważna. Wszelka odpowiedzialność, jaką może ponieść 

kredytodawca skupia się wyłącznie na zaniechaniu obowiązku oceny zdolności kredytowej,                   

a nie na skutkach podjętej później decyzji. Tym samym, można stwierdzić, że dokonywanie 

oceny kredytowej staje się bezprzedmiotowe z punktu widzenia ochrony praw i interesów 

 
669Por. J. Pisuliński, Umowa kredytu. Zawarcie umowy kredytu [w:] J. Panowicz-Lipska, System prawa 

prywatnego, t. 8, wyd. 2, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2011, s. 369-374; M. Chruściak,              

M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 70-71; A. Stangret-Smoczyńska, Zdolność..., 

s. 309 i n.; T. Czech, Kredyt…, s. 198-199. 

670Por. J. Molis, Kontrola zdolności kredytowej na tle prawa bankowego i przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych, TPP 2001, nr 4, s. 9 i n.; M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, 

Ustawa…, s. 68-69; A. Stangret-Smoczyńska, Zdolność..., s. 309 i n.; T. Czech, Kredyt…, s. 199-200.  

671Por. J. Molis, Kontrola..., s. 9 i n.; M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, 

Ustawa…, s. 68-69; A. Stangret-Smoczyńska, Zdolność..., s. 309 i n.; T. Czech, Kredyt…, s. 199-200. 

672Por. P. Tereszkiewicz, Przedumowne…, s. 22; M. Rusinek, Sankcje z kodeksu wykroczeń w nowej regulacji 

kredytu konsumenckiego, MPB 2011, nr 12, s. 82-83; M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, 

M. Szakun, Ustawa…, s. 73-74, 78-79; A. Stangret-Smoczyńska, Zdolność..., s. 309 i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…,  

s. 159, 164-165; T. Czech, Kredyt…, s. 198-202; F. Zoll, Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań. Niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania [w:] A. Olejniczak, System prawa prywatnego, 

t. 6, wyd. 3, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2018, s. 1200-1201. 
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konsumentów. Pomimo negatywnej oceny zdolności kredytowej konsumenta, kredytodawca 

może jednak zawrzeć z nim umowę, czym może go na niewypłacalność oraz ograniczyć jego 

codzienną egzystencję673. A zatem, pomimo powstania szkody, która wywołana została 

niewłaściwą decyzją kredytodawcy, konsument nie ma prawa dochodzenia od kredytodawcy 

odszkodowania czy wystąpienia przeciwko kredytodawcy z roszczeniem deliktowym. Wobec 

tego, sama istota procedury oceny zdolności kredytowej traci na znaczeniu i mogłaby być 

pominięta w uregulowaniu ustawy o kredycie konsumenckim. Co innego, gdyby ustawodawca 

obwarował negatywną ocenę zdolności kredytowej zakazem przyznania mu określonego 

świadczenia pieniężnego. Wówczas ochrona interesów oraz praw konsumentów zostałaby                    

w pełni zachowana i gwarantowałaby stosunkowo duże bezpieczeństwo przed zaciąganiem 

niezliczonej ilości zobowiązań finansowych674. 

 

3.3. Przedkontraktowe informacje o kredycie konsumenckim 

 

 Profesjonalista zobowiązany jest do przekazania konsumentowi szeregu informacji 

związanych z oferowanym produktem. Trudno jest nie zgodzić się ze wskazaną tezą, zwłaszcza 

wtedy, gdy obowiązek ten uregulowany został w odpowiednich przepisach prawa. Zanim 

analizie poddany zostanie obowiązek przedkontraktowego przekazywania informacji                               

o kredycie konsumenckim, należy zwrócić również uwagę na obowiązek ciążący na 

konsumencie względem kredytodawcy. Od podania przez konsumenta szeregu informacji 

związanych z jego sytuacją ekonomiczno-majątkową zależy przecież decyzja profesjonalisty o 

przyznaniu bądź odmowie przyznania konkretnego zobowiązania finansowego. Podanie 

informacji niezgodnych z prawdą, niekorelujących ze stanem majątkowym konsumenta, może 

narazić jego interesy finansowe675. Pomimo uzyskania pożyczki czy kredytu, konsument nie 

 
673Por. P. Tereszkiewicz, Przedumowne…, s. 22; M. Rusinek, Sankcje..., s. 82-83; M. Chruściak, M. Kłoda,                 

A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 73-74, 78-79;   A. Stangret-Smoczyńska, Zdolność..., 

s. 309-489; Z. Ofiarski, Ustawa…, s. 159, 164-165; T. Czech, Kredyt…, s. 198-202; F. Zoll, Skutki… [w:]                    

A. Olejniczak, System…, s. 1200-1201. 

674Por. P. Tereszkiewicz, Przedumowne…, s. 22; M. Rusinek, Sankcje..., s. 82-83; M. Chruściak, M. Kłoda,                   

A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 73-74, 78-79;   A. Stangret-Smoczyńska, Zdolność..., 

s. 309-489; Z. Ofiarski, Ustawa…, s. 159, 164-165; T. Czech, Kredyt…, s. 198-202; F. Zoll, Skutki… [w:]                     

A. Olejniczak, System…, s. 1200-1201. 

675Por. M. Wyrwiński, Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o prawach 

konsumenta [w:] J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej                

i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi, Warszawa 2015, s. 913-
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mając możliwości jego spłaty, popadnie w zadłużenie i w konsekwencji sprowadzi na swoje 

gospodarstwo domowe poważne zagrożenie majątkowe. Dlatego też, skupiając swoją uwagę 

na problematyce obowiązku informacyjnego, pamiętać trzeba, iż obowiązek ten spoczywa na 

obu stronach stosunku zobowiązaniowego. Sytuacja zaś powstała po związaniu stron 

konkretnym zobowiązaniem, uzależniona będzie od przedstawienia informacji, zarówno przez 

konsumenta, jak i profesjonalistę. Jeśli konsument poda informacje nie polegające na prawdzie, 

wskutek czego, bank bądź inni podmiot przyzna konkretne świadczenie pieniężne, to 

nieprofesjonalista nie dysponujący możliwością spłaty uzyskanego świadczenia narazi siebie 

oraz swoją rodzinę na negatywne konsekwencje swojego uprzedniego zachowania676. 

 

3.3.1. Forma przekazania informacji 

 

 Obowiązkiem kredytodawcy oraz pośrednika kredytowego jest przekazanie 

konsumentowi szeregu informacji związanych z oferowanym przez nich produktem 

finansowym677. Informacje te winny być przekazane na etapie przedkontraktowym, a celem tej 

procedury jest umożliwienie zapoznania się z warunkami umowy, którą konsument może 

zawrzeć678. 

 Na szczególną uwagę zasługuje w tym miejscu opinia Rzecznika Generalnego Nilsa 

Wahla przedstawiona do sprawcy C-186/16, gdzie wskazano, iż: „(…)gdy przedsiębiorca 

przedstawia konsumentowi ofertę umowy kredytowej, powinien wyjaśnić jej potencjalny wpływ 

na sytuację ekonomiczną tego konsumenta, dostarczając łatwe do zrozumienia informacje. Ów 

konsument powinien być w stanie zrozumieć w szczególności, że w zamian za określone 

 
924; M. Paleczna, Obowiązki informacyjne konsumentów wobec kredytodawców jako przejaw odpowiedzialnego 

udzielania kredytów, PUG 2019, nr 1, s. 8-12. 

676Por. M. Wyrwiński, Konsekwencje... [w:] J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Aktualne..., s. 913-924;                 

M. Paleczna, Obowiązki..., s. 8-12. 

677 Nie bez przyczyny problematyka ta legła również u podstaw unijnej linii orzeczniczej, w której stwierdzono, 

iż od odpowiednio wykonanego obowiązku przez przedsiębiorcę, zależeć będzie decyzja przyszłego kredyto-, czy 

pożyczkobiorcy (por. M. Wyrwiński, Konsekwencje... [w:] J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Aktualne...,             

s. 913-924; M. Paleczna, Obowiązki..., s. 8-12.). 

678Pamiętać jednak należy, iż nie samo wykonanie wskazanego obowiązku, ale przede wszystkim treść 

przekazywanych informacji oraz ich zakres, będą kluczowe przy ocenie, czy określony kredytodawca, względnie 

pożyczkodawca, wypełnił ciążące na nim obowiązki (por. wyrok trybunału Sprawiedliwości z dnia 16.01.14 r., 

sygn. C-226/12, w sprawie Constructora Principado SA przeciwko JOsemu Ignaciowi Menendezowi Alvarezowi, 

LEX nr 1408995). 
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korzyści finansowe (takie jak na przykład niskie oprocentowanie) zobowiązuje się przejąć 

pewien stopień ryzyka. Należy wyjaśnić, że w przypadku kredytów niebędących kredytami 

hipotecznymi do ogólnego obowiązku przekazywania informacji wynikającego z dyrektywy 

93/13 dochodzą bardziej szczegółowe zobowiązania ustanowione w dyrektywach w sprawie 

umów o kredyt konsumencki679. 

 Przekazanie precyzyjnych informacji ma na celu przede wszystkim ochronę praw                     

i interesów konsumentów, którzy przed zawarciem konkretnej umowy, czy to kredytu, czy 

pożyczki, muszą dysponować określoną wiedzą, aby móc swobodnie podjąć decyzję                               

w przedmiocie związania się umówionym stosunkiem zobowiązaniowym680. Procedura 

przedkontraktowa ma bardzo duże znaczenie dla przyszłej procedury udzielenia kredytu bądź 

pożyczki681.  

 Kredytodawca przekazuje informacje na trwałym nośniku, w terminie umożliwiającym 

zapoznanie się konsumenta z przekazanymi przed kredytodawcę danymi. Istota tego 

obowiązku, odnosi się do procesu decyzyjnego konsumenta, który uzyskując szereg informacji 

od różnych podmiotów i po rzetelnym zapoznaniu się z nimi, podejmie decyzję najbardziej 

korzystną dla siebie samego. W praktyce, proces ten nie wygląda już tak klarownie682. Pomimo 

 
679Por. Opinia Rzecznika Generalnego Nilsa Wahla z dnia 27.04.17 r. do sprawy Ruxandra Paula Andriciuc i in. 

przeciwko Banca Românească SA (sygn. akt C-186/16), źródło: http://curia.europa.eu/juris/document/document. 

jsf?text=&docid=190171&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3189144[dostę

p z dnia 09.06.20 r.]; wyrok TSUE z dnia 20.09.17 r. w sprawie Ruxandra Paula Andriciuc i in. przeciwko Banca 

Românească SA (sygn. akt C-186/16), LEX nr 2355193.  

680 Por. K. Górecka, Ochrona konsumenta usług bankowych jako słabszej strony stosunku prawnego na przykładzie 

wybranych uprawnień [w:] M. Boratyńska, Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa 

ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 2016, s. 625-641; J. Jastrzębski, Zarzut gry lub 

zakładu w prawie umów [w:] M. Boratyńska, Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa 

ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 2016, s. 657 i n.; K. Pasko, Ochrona interesu dłużnika 

w kontekście prawa odstąpienia od umowy wzajemnej - uwagi prawnoporównawcze [w:] M. Boratyńska, Ochrona 

strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, 

Warszawa 2016, s. 641-657; M. Wyrwiński, Konsekwencje... [w:] J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, 

Aktualne..., s. 913-924. 

681Por. K. Górecka, Ochrona... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 625-641; J. Jastrzębski, Zarzut... [w:]                        

M. Boratyńska, Ochrona..., s. 657 i n.; K. Pasko, Ochrona... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 641-657;                       

M. Wyrwiński, Konsekwencje... [w:] J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Aktualne..., s. 913-924. 

682Por. P. Tereszkiewicz, Przedumowne..., s. 21-22; M. Grochowski, Obowiązki informacyjne w umowach                        

z udziałem konsumentów a nadmierny formalizm prawa, [w:] M. Jagielska, E. Rott - Pietrzyk, A. Wiewiórowska 

– Domagalska, Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego 
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przyznania konsumentom przez ustawodawcę prawa do zapoznania się z najważniejszymi 

elementami umowy kredytu konsumenckiego, konsumenci z tego prawa, tak dla nich ważnego, 

nie wiedzieć, dlaczego, nie korzystają. Nie można jednak obarczać konsumentów 

„zaniedbaniem” z ich strony, polegającym na braku dostatecznej staranności w procesie analizy 

otrzymanych informacji. Mając na uwadze istotę konsumenta jako słabszej strony stosunku 

zobowiązaniowego, trudno jest w niektórych okolicznościach wymagać od nieprofesjonalisty, 

aby dokonywał szczegółowej, rzetelnej analizy wszystkich przekazanych od kredytodawcy 

dokumentów683. 

 Analizowany obowiązek kredytodawcy wynika z przepisu art. 13 u.kred.kons.                            

W ustępie pierwszym tego przepisu wskazano katalog informacji, które kredytodawca 

zobowiązany jest przekazać konsumentowi. Katalog ten ma charakter zamknięty, a w jego 

zbiorze znajduję się 20 rodzajów informacji na temat kredytu konsumenckiego684. 

 Dla realizacji obowiązku przekazania konsumentowi przez kredytodawcę oraz 

pośrednika kredytowego informacji wskazanych w art. 13 u.kred.kons., konieczne jest – 

pomijając zakres (katalog) informacji – zachowanie dwóch warunków: po pierwsze, terminu 

przekazania informacji, a po drugie sposobu, w jaki informacje te zostaną przekazane. Termin 

przekazania informacji, to czas na zapoznanie się z informacjami, porównanie ich z innymi 

ofertami oraz dokonanie właściwego, korzystnego wyboru. Nie jest to zatem czas w wąskim 

 
na prawo krajowe, Warszawa 2012, s. 190 i n.; E. Badura, Informacja..., s. 217-219; T. Czech, Kredyt..., s. 218-

219; E. Wojtaszek-Mik, Charakter prawny wzorów formularzy informacyjnych w obrocie konsumenckim, PPH 

2018, nr 8/2018, s. 12-24. 

683Por. P. Tereszkiewicz, Przedumowne..., s. 21-22; M. Grochowski, Obowiązki... [w:] M. Jagielska, E. Rott - 

Pietrzyk, A. Wiewiórowska – Domagalska, Kierunki..., s. 190 i n.; E. Badura, Informacja..., s. 217-219; T. Czech, 

Kredyt..., s. 218-219; E. Wojtaszek-Mik, Charakter..., s. 12-24.  

684Wśród nich znajdują się m.in. takie informacje jak: dane personalne i adresowe kredytodawcy oraz pośrednika 

kredytowego, rodzaj kredytu, okres obowiązywania umowy, stopa oprocentowania kredytu, warunki stosowania 

tej stopy oprocentowania oraz, jeżeli są dostępne, wszelkie indeksy lub stopy referencyjne mające zastosowanie 

do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu, a także okresy, warunki i procedury zmian stopy oprocentowania 

kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla 

wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy, całkowita kwota kredytu,  

terminy i sposób wypłaty kredytu, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta czy rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania przedstawiona za pomocą reprezentatywnego przykładu, który obejmuje wszystkie założenia 

przyjęte do obliczenia tej stopy; w przypadku, gdy konsument poinformował kredytodawcę o co najmniej jednym 

ze składników preferowanego przez siebie kredytu, takim jak okres obowiązywania umowy o kredyt lub całkowita 

kwota kredytu, składniki te powinny być uwzględnione w reprezentatywnym przykładzie (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1528). 
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rozumieniu, czyli spędzony w siedzibie kredytodawcy, kiedy to konsument otrzymuje 

wskazane informacje, ale w rozumieniu szerokim, czyli odpowiedni na spokojne i rzetelne 

zapoznanie się z nimi, również poza siedzibą kredytodawcy685. Ważnym jest to, aby 

konsumenci zdawali sobie sprawę z danych im przez ustawodawcę możliwości prawnych i nie 

ulegali tym samym presji kredytodawców, którzy niejednokrotnie nakłaniają konsumentów do 

podejmowania, pośpiesznych często nieprzemyślanych decyzji. Wyjątkiem od tej zasady jest 

świadoma niechęć do zapoznania się z informacjami, o których stanowi przepis art. 13 

u.kred.kons. Wówczas nie ma żadnych przeszkód, aby kredytodawca, który swojego 

obowiązku dopełnił i umożliwił zapoznanie się z dostatecznymi informacjami, zawarł                               

z konsumentem umowę kredytu konsumenckiego686. 

 

3.3.2. Sposób przekazania informacji 

  

Podstawowym elementem obowiązku informacyjnego, jest sposób, w jaki 

kredytodawca przekazuje konsumentowi przedmiotowe informacje. Przepis art. 13 u.kred.kons. 

wyraźnie stanowi, iż ma to nastąpić za pośrednictwem „trwałego nośnika”687. Rodzaj nośnika 

uzależniony jest od zwyczajów obowiązujących w określonych stosunkach czy zasad 

współżycia społecznego. Ważnym jest również, aby informacje przekazywane były w takim 

 
685Wśród przedstawicieli doktryny uznaje się, iż co do terminu na zapoznanie się z wskazanych informacjami, 

pojawiły się również zagadnienia, w których zwracano uwagę na ewentualne wprowadzenie konkretnego limitu 

czasowego  określonego w dniach. Koncepcja ta jednak według Komisji Europejskiej jest niezasadna, albowiem 

mogłaby doprowadzić do powstania negatywnych skutków po stronie konsumenta, który pod presją czasu, mógłby 

podjąć decyzję niekorzystną dla siebie samego. W tym znaczeniu doszłoby do naruszenia praw                    i 

interesów konsumentów, a przecież nie takie zamierzenia ma ustawa o kredycie konsumenckim (por. W. J. Kocot, 

Nowe…, s. 28-34; P. Tereszkiewicz, Przedumowne…, s. 18; W. J. Kocot, Przedkontraktowe obowiązki 

informacyjne przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentem przez Internet [w:] M. Boratyńska, Ochrona 

strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, 

Warszawa 2016, s. 549 i n.; M. Jagielska, Środki... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 581-591; Z. Ofiarski, 

Ustawa…, s. 175-176; T. Czech, Kredyt…, s. 220-221.). 

686Por. W. J. Kocot, Nowe..., s. 28-34; P. Tereszkiewicz, Przedumowne…, s. 18; W. J. 

Kocot, Przedkontraktowe...[w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 549 i n.; M. Jagielska, Środki... [w:]                             

M. Boratyńska, Ochrona..., s. 581-591; Z. Ofiarski, Ustawa…, s. 175-176; T. Czech, Kredyt…, s. 220-221.  

687Definicja legalna „trwałego nośnika” zawarta została w art. 5 pkt 17 u.kred.kons. Zgodnie z dyspozycją 

przepisu, za trwały nośnik uważa się, materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania 

informacji przekazywanych nieprofesjonaliście w związku z umową o kredyt, przez okres odpowiedni do celów, 

jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci. 
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języku, w jakim następnie dojdzie do zawarcia umowy kredytu konsumenckiego. Informacje 

wskazane w art. 13 u.kred.kons., kredytodawca przekazuje konsumentowi za pomocą tzw. 

formularza informacyjnego. Stanowi o tym przepis art. 14 u.kred.kons.688 Jego wzór określony 

został w załączniku nr 1 do tejże ustawy. Nie ma również żadnych przeszkód, aby 

kredytodawca wraz z formularzem udostępnił i przekazał konsumentowi tak wzorzec umowy, 

jak i ofertę, która będzie dla niego wiążąca, o ile zdecyduje się na zawarcie umowy kredytu 

konsumenckiego, z tym a nie z innym kredytodawcą. Jednocześnie, co bardzo ważne, formularz 

sam w sobie nie stanowi oferty zawarcia kredytu konsumenckiego689. 

 Porównywalnie jak miało to miejsce przy odpowiedzialności za niedopełnienie przez 

kredytodawcę obowiązku związanego z niewłaściwym przekazem reklamowym czy brakiem 

procedury oceny zdolności kredytowej konsumenta, również w przypadku naruszenia 

obowiązku informacyjnego, kredytodawca czy pośrednik kredytowy mogą narazić się na 

odpowiedzialność publicznoprawną z tytułu praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów690. Pominięcie w formularzu informacyjnym, któregoś ze wskazanych w art. 13 

u.kred.kons. elementów powoduje, że nieprofesjonalista, na podstawie przepisów prawa 

 
688W przepisie tym, w ustępie 2, uregulowano również, że ważność takiego formularza wynosi co najmniej jeden 

dzień roboczy. Jedyna wątpliwość, acz znacząca, która pojawiła się wokół tegoż uregulowania, dotyczy jego 

sprzeczności z zasadami wyrażonymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 

25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 

1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 

97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz.UE.L Nr 304, str. 64). Ustawodawca unijny nie wprowadził 

do europejskiego porządku prawnego ograniczeń związanych z ważnością formularza informacyjnego (por.                      

T. Czech, Kredyt…, s. 228-230; wyrok TSUE z dnia 09.11.16 r. w sprawie Home Credit Slovakia a.s. przeciwko 

Klárze Bíróovej (sygn. akt C-42/15); LEX nr 2146784; P. Rott, Glosa do wyroku TSUE z dnia z dnia 09.11.16 r. 

w sprawie Home Credit Slovakia a.s. przeciwko Klárze Bíróovej (sygn. akt C-42/15), EuZW 2017, z. 1, s. 28-33). 

689Nie stanowi to jednak przeszkody do tego, aby kredytodawca poinformował konsumenta o fakcie, iż otrzymany 

przez niego formularz, stanowi wiążącą dla niego ofertę (por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.;                               

M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 92-97; 125-126; T. Czech, 

Kredyt…, s. 222-226; M. Gutowski, Z. Radwański, Nieważność… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…,          

s. 543-561; M. Gutowski, Z. Radwański, Nieważność… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 562-565; 

M. Gutowski, Z. Radwański, Wadliwość… [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak, System…, s. 568-586).  

690Por. P. Księżak, Skutki prawne naruszenia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy zamierzającego zawrzeć 

umowę z konsumentem, [w:] D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Ustawa o prawach konsumenta, 

Warszawa 2015; D. Lubasz, M. Namysłowska, Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, Warszawa 2015,                  

s. 133 i n.; M. Wyrwiński, Konsekwencje... [w:] J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Aktualne..., s. 913-924; 

T. Czech, Kredyt…, s. 226-227.  
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cywilnego (art. 84-88 k.c.), będzie miał uprawnienie do wystąpienia przeciwko kredytodawcy 

z roszczeniem o uchylenie się od skutków prawnych umowy, z uwagi na wadę oświadczenia 

woli. Brak wiedzy konsumenta, co do określonego elementu kredytu konsumenckiego, 

spowodowany zaniechaniem ze strony kredytodawcy, nie może narażać konsumenta na 

negatywne skutki wynikające z zaniechania691. 

 

3.3.3. Obowiązek informacyjny w świetle zjawiska information overload 

 

 Współczesny proces decyzyjny konsumenta to proces skomplikowany i wymagający 

precyzyjnej analizy wszystkich „za” i „przeciw” podejmowanych działań.                              

Szczególne znaczenie tego procesu dostrzegane jest przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu 

konkretnego zobowiązania finansowego - pożyczki bądź kredytu. Potencjalny pożyczko-, 

kredytobiorca powinien podjąć decyzję w warunkach pozwalających mu na odpowiedzialne                

i świadome podjęcie decyzji, po uprzednim przeanalizowaniu wszelkich jej skutków. Decyzja 

konsumenta powinna zatem uwzględniać nie tylko prawa i obowiązki, związane z konkretnym 

stosunkiem zobowiązaniowym692. 

 Informacje przedkontraktowe, z którymi zobowiązany jest zapoznać się konsument 

przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki, to co najmniej dwadzieścia różnorakich 

danych. Od danych, takich jak: rodzaj kredytu czy okres obowiązywania umowy (nie 

wymagających nadmiernej koncentracji i skupienia) po dane, takie jak: stopa oprocentowania 

kredytu, całkowita kwota do zapłaty czy rzeczywista roczna stopa oprocentowania, przy 

których analizie, uwaga konsumenta powinna być odpowiednia. Z uwagi jednak, na znaczny 

formalizm umów o kredyt konsumencki, ilość zawartych w umowie informacji, może 

spowodować tzw. przeładowanie informacjami693. 

 W przypadku wystąpienia information overload694czyli nadmiaru informacji, traci się 

możliwość świadomego podjęcia decyzji, na skutek czego, w większości przypadków, 

podejmuje niewłaściwe dla niego decyzje. Omówione zjawisko przejawia się w spowolnieniu 

procesu psychicznego konsumenta ze względu na nadmiar otrzymanych informacji.  Spada 

 
691Por. P. Księżak, Skutki... [w:] D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Ustawa...; D. Lubasz,                            

M. Namysłowska, Ustawa..., s. 133 i n.; M. Wyrwiński, Konsekwencje... [w:] J. Ożegalska-Trybalska,                             

D. Kasprzycki, Aktualne..., s. 913-924; T. Czech, Kredyt…, s. 226-227. 

692Por. M. Grochowski, Wymogi formalne w umowach konsumenckich, Warszawa 2018, s. 56-59. 

693Por. M. Grochowski, Wymogi..., s. 56-59. 

694Information overload - to w wolnym tłumaczeniu, przeładownie informacjami, nadmiar informacji. 
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również koncentracja, wobec czego nie jest w stanie racjonalnie i logicznie ocenić skutków                  

i konsekwencji podejmowanej przez niego decyzji695. Nierzadko zdarza się tak, że wobec 

obszerności umów bądź wzorców umów, konsumenci pomimo świadomości płynących 

zagrożeń z nieprzeanalizowanych umów, podejmują decyzję o rezygnacji ze szczegółowego 

zapoznania się z warunkami stosunku zobowiązaniowego, na który się decydują. Co więcej, 

niska, społeczna świadomość prawna konsumentów powoduje, że w natłoku tak wielu 

informacji, konsumenci nie są w stanie skupić swojej uwagi na tych informacjach, które dla 

nich powinny mieć największe znaczenie, z perspektywy ich interesów ekonomiczno-

majątkowych696. 

 Zjawisko nadmiaru informacji powoduje u konsumentów, decydujących się na 

rozpoczęcie procesu decyzyjnego w przedmiocie uzyskania pożyczki bądź kredytu, syndrom 

zachowania dotyczący zdolności absorpcji informacji. Im więcej informacji na temat 

oferowanego produktu otrzymuje konsument, tym większe jest prawdopodobieństwo, że 

podjęta decyzja będzie nietrafna, a to z uwagi na ograniczoną możliwość przyswajania, 

kolejnych, zawiłych informacji pożyczkowych czy kredytowych697. 

 Proces decyzyjny konsumenta powinien zezwalać mu na spokojne, niczym 

nieograniczone możliwości analizy konkretnego produktu finansowego. Zrozumiałym jest 

również, iż proces ten nie może trwać w nieskończoność, jednakże o wiele łatwiej będzie 

zrozumieć zawarte w ofercie informacje w warunkach domowych niż w siedzibie 

profesjonalisty, naciskającego, choćby pośrednio, do podjęcia pozytywnej decyzji                                  

w przedmiocie konkretnego zobowiązania finansowego698. 

 W kontekście procesu decyzyjnego konsumenta, na uwagę zasługuje pytanie 

prejudycjalne złożone przez Sąd Najwyższy w dniu 8 listopada 2017 r. w sprawie Prezes 

UOKiK vs Orange Polska S.A. w Warszawie. Problematyka postawionego pytania dotyczyła 

tego, czy za agresywną praktyką rynkową przez bezprawny nacisk uznać należy stosowanie 

przez przedsiębiorcę modelu zawierania na odległość umów o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, w którym konsument powinien podjąć ostateczną decyzję dotyczącą 

transakcji w obecności kuriera doręczającego wzorce umowy. W dniu 12 czerwca 2019 r. 

 
695Por. T. Czech, Kredyt…, s. 216-228; M. Grochowski, Wymogi..., s. 56-59. 

696Por. T. Czech, Kredyt…, s. 216-228; M. Grochowski, Wymogi..., s. 56-59. 

697Por. P. Tereszkiewicz, Obowiązki..., s. 615-619; T. Czech, Kredyt…, s. 216-228; M. Grochowski, Wymogi...,                              

s. 56-59. 

698Por. P. Tereszkiewicz, Obowiązki..., s. 615-619; T. Czech, Kredyt…, s. 216-228; M. Grochowski, Wymogi...,      

s. 56-59. 
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TSUE wydał wyrok, w którym wskazał, iż nie w każdych okolicznościach taka praktyka 

stanowić będzie agresywną praktykę handlową. Dla przykładu TSUE wskazał, iż wobec 

konsumenta, który uprzednio otrzymał wzorzec umowy, umowę oraz inne niezbędne do 

podjęcia decyzji dokumenty i mógł się z nimi zapoznać, nie można mówić o agresywnej 

praktyce handlowej. Co innego, jeśli kurier czy handlowiec wywieraliby presję na 

nieprofesjonaliście a ten nie miałby możliwości podjęcia świadomej i swobodnej decyzji699.  

Orzeczenie to wydaje się jednak w dzisiejszych czasach nie do końca odpowiadające 

rzeczywistości. Praktyka handlowców i kurierów, którzy oczekują na podpis konsumenta pod 

umową czy innym dokumentem od zawsze oparta była na presji związanej zbyt dużym 

natłokiem obowiązków i klientów, do których tenże handlowiec czy kurier muszą dotrzeć tego 

jednego, konkretnego dnia. Idąc dalej, za zbyt daleko posunięte rozważania uznać należy tezę, 

w której TSUE wskazuje na możliwość otrzymania wzorca umowy, umowy oraz innych 

dokumentów jeszcze przed „wizytą” handlowca czy kuriera. Gdyby taka praktyka występowała 

u określonych usługodawców, a nie tylko strony postępowania C-628/17, to wówczas można 

byłoby podnieść, iż rzeczywiście konsument miał czas na ta, aby swobodnie i świadomie 

przeanalizować umowę, którą może podpisać i w tym dogodnym dla siebie terminie podjąć 

właściwą decyzję. Pytanie, jakie należy postawić w tym miejscu, będzie dotyczyło 

wspomnianego czasookresu przed przybycie handlowca bądź kuriera. Czy mowa jest tutaj                     

o tygodniowym wyprzedzeniu w otrzymaniu wymaganych dokumentów, czy może jednak o 3 

dniach albo o dniu poprzedzającym „wizytę” osoby reprezentującej usługodawcę. Za 

zdecydowanie racjonalne należałoby uznać termin 7 dniowy, dający pełną swobodę                                 

w podejmowaniu świadomej decyzji. Każdy inny, krótszy termin może powodować 

niepotrzebny stres oraz prowadzić do podejmowania decyzji „na szybko” i bez głębszej analizy. 

 

 

 

 

 

 
699Por. wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 8 

listopada 2017 r. - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Orange Polska S.A.                                

w Warszawie, C-628/17, Dz.U.UE.C.2018.104.12/2 z dnia 2018.03.19; K. Lis-Zarrias, Ochrona konsumenta 

przed agresywnymi praktykami rynkowymi w świetle pytań prejudycjalnych SN w sprawie C-628/17 Orange 

Polska S.A., IKAR 2018, nr 6(7), s. 141-149; wyrok TSUE z dnia 12.06.19 r. w sprawie Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów przeciwko Orange Polska S.A. (sygn. akt C-628/17), LEX nr 2680407.  
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3.4. Obowiązek informacyjny przy umowach zawieranych na odległość 

 

Obowiązek informacyjny, o którym stanowią przepisy art. 13 i 14 u.kred.kons., ulega 

jednak pewnym modyfikacjom przy umowach zawieranych na odległość. Trudno w tej 

szczególnej procedurze kontraktowej wymagać od kredytodawcy dochowania wszystkich 

warunków uregulowanych w art. 13 u.kred.kons.700, kiedy wszelki sposób komunikowania się 

pomiędzy kredytodawcą a konsumentem następuje za pośrednictwem środków przekazu a nie 

w siedzibie kredytodawcy, co z pewnością znacznie utrudnia dochowanie wymaganej 

procedury. Zastosowanie dyspozycji przepisu art. 15 u.kred.kons. wymaga spełnienia, 

zawartych tam przesłanek701. 

W przeciwieństwie do dyspozycji art. 13 u.kred.kons., obowiązek informacyjny 

powstaje po zawarciu umowy kredytu konsumenckiego. Może zdarzyć się, że obowiązek 

informacyjny powstanie po złożeniu oświadczenia woli jedynie przez konsumenta, a przed 

złożeniem takiego oświadczenia przez kredytodawcę. Wówczas kredytodawca powinien 

„niezwłocznie” dostarczyć informacji, o których stanowi przepis art. 13 ust. 1 i 2 u.kred.kons.702 

Dostarczenie powyższych informacji, podobnie jak przy regulacji art. 13 u.kred.kons., odbywa 

się na trwałym nośniku (formularzu informacyjnym). Wraz z formularzem, kredytodawca 

 
700Katalog przesłanek wymienionych w art. 15 u.kred.kons. obejmuje umowę zawieraną na odległość, inicjatywę 

zawarcia umowy pochodząca od konsumenta oraz środek komunikowania się ustalony przez strony, nie 

pozwalający na przekazanie informacji zawartych w art. 13 u.kred.kons. (por. M. Jagielska, Środki... [w:]                          

M. Boratyńska, Ochrona..., s. 581-591; M. Krajewski, Nowe spojrzenie na niektóre sankcje w prawie umów 

konsumenckich [w:] M. Boratyńska, Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa 

ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 2016, s. 591-605; K. Kopaczyńska-

Pieczniak, "Rękojmia konsumencka" według znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego [w:] M. Boratyńska, 

Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi 

Zielińskiemu, Warszawa 2016, s. 605-625;              T. Czech, Kredyt…, s. 230-232). 

701Tym samym kumulatywne spełnienie przesłanek (wszystkich), o których stanowi art. 13 u.kred.kons. 

determinuje zastosowanie przepisu art. 15 u.kred.kons. Zatem, jeśli to kredytodawca inicjuje zawarcie umowy 

kredytu konsumenckiego, wówczas przepis ten nie znajdzie zastosowania (por. M. Jagielska, Środki... [w:]                                   

M. Boratyńska, Ochrona...,  s. 581-591; M. Krajewski, Nowe... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 591-605;                     

K. Kopaczyńska-Pieczniak, "Rękojmia... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 605-625; T. Czech, Kredyt…, s. 230-

232). 

702Por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; M. Jagielska, Środki... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 581-

591; M. Krajewski, Nowe...[w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 591-605; K. Kopaczyńska-Pieczniak, "Rękojmia 

konsumencka"... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 605-625; T. Czech, Kredyt…, s. 232-233.  
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dostarcza konsumentowi dokument umowy, jednakże nie jest warunkiem, aby umowa była 

dostarczona jednocześnie wraz z formularzem703. 

W przepisie art. 15 u.kred.kons. uregulowano jeszcze jeden sposób przekazywania 

informacji. To przekaz za pośrednictwem głosowego komunikatu telefonicznego704. Specyfika 

tej regulacji oraz zastosowana tam modyfikacja obowiązku informacyjnego kredytodawcy przy 

umowach zawieranych na odległość, uwarunkowana jest nietypowym sposobem 

przekazywania informacji705. Ze względu na fakt, iż art. 13 ust. 1 i 2 u.kred.kons. obejmuje 

rozbudowany katalog informacji, które kredytodawca powinien przekazać konsumentowi 

zarówno w swojej siedzibie, jak i przy umowie zawieranej na odległość, to w przypadku 

korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, jakim jest aparat telefoniczny, 

ustawodawca zdecydował się na ograniczenie zakresu przekazywanych informacji706. Poza 

informacjami z art. 13 ust. 1 pkt 3-6 i 8 u.kred.kons.707, kredytodawca zobligowany jest wskazać 

rzeczywistą roczną stopę oprocentowania w formie reprezentatywnego przykładu, całkowitą 

 
703Por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; M. Jagielska, Środki... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 581-

591; M. Krajewski, Nowe...[w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 591-605; K. Kopaczyńska-Pieczniak, "Rękojmia 

konsumencka"... [w:] M. Boratyńska, Ochrona..., s. 605-625; T. Czech, Kredyt…, s. 232-233. 

704Co istotne, przepis ten znajdzie zastosowanie tylko wówczas, gdy informacje o kredycie konsumenckim 

przekazywane będą konsumentowi za pośrednictwem komunikatu głosowego. Oznacza to brak możliwości 

przekazywania informacji tych przekazywać za pośrednictwem  pracownika kredytodawcy (por. T. Czech, 

Kredyt…, s. 233-235).  

705Chodzi tu wyłącznie o wcześniej nagraną wiadomość, którą konsument może odsłuchać, łącząc się                                  

z kredytodawcą.  W przeciwnym razie ustęp 2, nie znajdzie zastosowania (por. T. Czech, Kredyt…, s. 233-235.). 

706Informacje te dotyczą takich kwestii jak: okres obowiązywania umowy, stopy oprocentowania kredytu, warunki 

stosowania tej stopy oprocentowania oraz, jeżeli są dostępne, wszelkich indeksów lub stóp referencyjnych 

mających zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu, a także okresów, warunków i procedury 

zmian stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy 

oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie 

obowiązywania umowy;  całkowitej kwoty kredytu; terminów i sposobu wypłaty kredytu; czy zasad i terminów 

spłaty kredytu oraz, w odpowiednich przypadkach, kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet 

należności kredytodawcy; jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności 

kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych 

sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528). 

707Por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski,                

M. Szakun, Ustawa…, s. 99; T. Czech, Kredyt…, s. 233-235. 
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kwotę do zapłaty przez konsumenta oraz opis i cenę towaru lub usługi w odniesieniu do umów 

o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności708.  

W polskim systemie prawnym uregulowano również możliwość udzielenia 

konsumentowi przez kredytodawcę bądź pośrednika kredytowego, także innych informacji niż 

te, które określa art. 13 ust. 1 i 2 u.kred.kons. Uprawnienie to wynika z dyspozycji przepisu art. 

16 u.kred.kons. Odmiennie niż wynika to z art. 13 u.kred.kons., informacje dodatkowe powinny 

być przekazane na innym dokumencie, niż formularz informacyjny. Stanowi o tym 

uregulowanie art. 16 u.kred.kons.: Kredytodawca lub pośrednik kredytowy może przekazać 

konsumentowi przed zawarciem umowy o kredyt, na trwałym nośniku, dodatkowo dane inne niż 

określone w art. 13 ust. 1 i 2, łącznie z właściwym formularzem informacyjnym709. 

Wprowadzenie do normy powyższego przepisu stwierdzenia: łącznie z właściwym formularzem 

oznacza, że w przypadku, gdy kredytodawca zamierza przekazać konsumentowi dodatkowe 

informacje, nie objęte dyspozycją przepisu art. 13 u.kred.kons., wówczas informacje te 

powinny być przekazane na innym niż formularz nośniku i jednocześnie do tego nośnika 

dołączone. Tym samym, wszystkie dane, które nie zostały wprowadzone do katalogu z art. 13 

u.kred.kons., nie znajdą miejsca w treści rzeczonego formularza informacyjnego i będą musiały 

być przekazane za pośrednictwem innego dokumentu, dołączonego do formularza710. 

 

3.5. Informacja o kosztach udzielonego kredytu – rola pośrednika kredytowego 

 

Obowiązkiem pośrednika kredytowego, jest przekazanie informacji o kosztach 

związanych z przyznaniem kredytu konsumenckiego. Zależność pomiędzy kredytodawcą                      

a pośrednikiem kredytowym powoduje, że skorzystanie przez konsumenta z usług nie 

bezpośrednio od kredytodawcy, może pociągać za sobą dodatkowe koszty, o których wysokości 

 
708Uregulowanie to znajduje swoje potwierdzenie w przepisach unijnych, a dokładnie w Dyrektywie 2008/48.           

To unijne uregulowanie stanowi również, że informacje z art. 15 ust. 2 u.kred.kons., powinny być przekazane 

konsumentowi, podobnie jak ma to miejsce w art. 15 ust. 1 u.kred.kons., w sposób niezwłoczny. Niezwłocznie 

oznacza kilka dni roboczych i obowiązek ten powstaje, tak po złożeniu oświadczeń woli stron przez kredytodawcę 

i konsumenta, jak i po złożeniu oświadczenia woli wyłącznie przez nieprofesjonalistę, a przed jego złożeniem 

przez kredytodawcę (por. J. Panowicz-Lipska, Prawo…, s. 349 i n.; M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott,                         

T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 99; T. Czech, Kredyt…, s. 233-235.). 

709Por. M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 100; Z. Ofiarski, 

Ustawa…, s. 188; T. Czech, Kredyt…, s. 235-236.  

710Por. M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 100; Z. Ofiarski, 

Ustawa…, s. 188; T. Czech, Kredyt…, s. 235-236. 
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powinien wiedzieć711. Pośrednik kredytowy może otrzymywać za swoją działalność 

„wynagrodzenie” pośrednio od kredytodawcy, zaś bezpośrednio „wynagrodzenie” będzie 

wypłacane pośrednikowi z tytułu uzyskanych od konsumenta kosztów. O obowiązku tym 

stanowi przepis art. 28 u.kred.kons.712 

Obowiązek ten ma jednak charakter dualistyczny, odnosi się zarówno do kredytodawcy, 

jak i kredytobiorcy713. 

Regulacja obowiązku informacyjnego pośrednika, zawarta została w art. 28 ust. 1 

u.kred.kons. Na pośredniku ciąży obowiązek przekazania informacji związanych z: jego 

umocowaniem przez kredytodawcę, otrzymywanym wynagrodzeniem czy wysokości kosztów 

obejmujących m.in. przygotowanie, sporządzenie i zawarcie umowy kredytu konsumenckiego 

z konsumentem714. Niewywiązanie się z obowiązku względem konsumenta rodzić będzie po 

jego stronie stosowne roszczenie. Odpowiedzialność pośrednika kredytowego uzależniona 

będzie zatem od tego, czy działa na rzecz kredytobiorcy oraz czy ściśle współpracuje                                 

z kredytodawcą715. Jak wskazuje się wśród przedstawicieli doktryny, odpowiedzialność wobec 

konsumenta w praktyce będzie mieć charakter formalny, co oznacza, że prawo przewiduje taką 

możliwość, jednak w rzeczywistości, niełatwym będzie wykazanie powstałej szkody, a także 

związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy zaistniałą szkodą, a nie wywiązaniem się przez 

pośrednika kredytowego z obowiązku nałożonego na niego przepisem art. 28 u.kred.kons. 

Odpowiedzialność ta w przypadku działania na rzecz kredytobiorcy może mieć charakter 

 
711W jego treści uregulowano, że pośrednik kredytowy poza informacjami z art. 7 pkt 4 i 5 u.kred.kons.                                     

a dotyczącymi zakresu umocowania do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych, informacji, 

współpracuje z kredytodawcami (por. T. Czech, Kredyt…, s. 259-260). 

712W przypadku, gdy pośrednik kredytowy współpracuje z kredytodawcami przekazuje konsumentowi informacje 

o nazwach kredytodawców, z którymi pośrednik ten współpracuje, informacje o wysokości ewentualnych kosztów 

czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem lub 

wykonywaniem umowy o kredyt, które pośrednik kredytowy otrzymuje od konsumenta, a także informacje czy 

pośrednik kredytowy otrzymuje wynagrodzenie od kredytodawcy - (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528) – por. T. Czech, 

Kredyt…, s. 259-260. 

713Por. T. Czech, Kredyt…, s. 260-262. 

714Przekazywane informacje są dla konsumenta o tyle istotne, że będzie mógł porównać ofertę nie tylko 

określonego pośrednika, ale także ofertę samego kredytodawcy (por. T. Czech, Kredyt…, s. 260-262). 

715Zestawienie natomiast kosztów, które konsument miałby w obowiązku ponieść dodatkowo za korzystanie                   

z usług pośrednika, pozwoli na dokładną analizę jego sytuacji w kontekście ewentualnego kredytu 

konsumenckiego tak, aby dokonał właściwego wyboru i nie narażał się na dodatkowe wydatki (por. T. Czech, 

Kredyt…, s. 260-262). 
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zarówno ex delicto, jak i ex contractu. Takie uregulowanie stanowi odpowiedź ustawodawcy 

krajowego na regulacje unijne zawarte w Dyrektywie 2008/48716. 

Obowiązek pośrednika kredytowego, uregulowany w art. 28 ust. 2 u.kred.kons., dotyczy 

przekazywania kredytodawcy informacji o wysokości kosztów, jakie pośrednik uzyska od 

konsumenta przy zawarciu umowy kredytu konsumenckiego. Ma to, co również wynika                            

z dyspozycji art. 28 ust. 2 u.kred.kons. – umożliwić kredytodawcy obliczenie rocznej stopy 

oprocentowania konkretnego kredytu konsumenckiego. Z interpretacji wskazanego przepisu 

wynika, że powstały obowiązek udzielenia informacji o wysokości kosztów powstaje z mocy 

prawa i nie wymaga wniosku kredytobiorcy o uzyskanie takich informacji. W kwestii zaś 

obowiązku pośrednika względem konsumenta, to przy tego rodzaju procedurze, pośrednik 

może narazić się na wielopłaszczyznowy rodzaj konsekwencji związanych z zaniechaniem 

obowiązku717. Jeśli pośrednik nie przekaże stosownych informacji kredytodawcy, wówczas 

kredytodawca przy obliczaniu rocznej stopy oprocentowania może pominąć te koszty, które 

pośrednik mógłby uzyskać od konsumenta w związku z zawarciem określonej umowy. Jeśli 

natomiast pośrednik nie wykona obowiązku nałożonego na niego przepisem art. 28 

u.kred.kons., narazi się na odpowiedzialność ex contractu bądź ex delicto oraz 

odpowiedzialność publicznoprawną, związaną z naruszeniem zbiorowych interesów 

konsumenta718. 

 

4. Koszty udzielonego kredytu konsumenckiego 

 

Analizując instytucję kredytu konsumenckiego z perspektywy samego konsumenta, 

trzeba zwrócić uwagę na koszty udzielonego kredytu konsumenckiego. Praktyka wskazuje 

bowiem, że wiele nowopowstałych instytucji parabankowych, udzielających kredytów 

konsumenckich, nalicza sobie zbyt wygórowane koszty w stosunku do przyznanego kredytu. 

Dlatego też ustawodawca, dostrzegając pojawiający się coraz częściej problem dotyczący 

 
716Oczywistym jest także narażenie się pośrednika kredytowego na odpowiedzialność publicznoprawną,                       

a związaną z zastosowaniem praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów (por. M. Chruściak, M. Kłoda, 

A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa…, s. 120; Z. Ofiarski, Ustawa…, s. 234; T. Czech, Kredyt…, 

s. 260-262). 

717Na marginesie wskazać należy, iż przepis ten nie będzie miał zastosowania do umów kredytu konsumenckiego 

zawieranych na okres miesiąca, a także w sytuacji przekroczenia środków na rachunku konsumenta (por.                               

J. Pisuliński, Umowa… [w:] J. Panowicz-Lipska, System…, s. 369-374; T. Czech, Kredyt…, s. 262-264). 

718Por. J. Pisuliński, Umowa… [w:] J. Panowicz-Lipska, System…, s. 369-374; T. Czech, Kredyt…, s. 262-264. 
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kosztów kredytu, zdecydował o uregulowaniu tej kwestii w ustawie o kredycie konsumenckim 

tak, aby zapewnić konsumentom ochronę ich interesów majątkowych.719 Niejednokrotnie 

zdarzało się, że działające na rynku usług instytucje świadczące usługi bankowe, obciążały 

konsumentów opłatami z tytułu udzielonego kredytu w wysokości 100% kwoty zaciągniętego 

zobowiązania finansowego. Szczególną uwagę w tej części zwrócić należy na kwestie: limitu 

należności windykacyjnych oraz limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu720. 

Aby dokonać właściwej analizy tych zagadnień, w pierwszej kolejności odnieść się 

trzeba do definicji odsetek maksymalnych za opóźnienie oraz całkowitej kwoty kredytu. 

Wysokość odsetek uregulowana została w art. 481 § 21 k.c.721 Zgodnie z dyspozycją przepisu: 

maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać 

dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za 

opóźnienie). Ich wysokość uzależniona jest od wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie, 

o czym mowa w art. 481 § 2 k.c.: jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą 

się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego 

Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże, gdy wierzytelność jest oprocentowana 

według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy722. 

Definicja całkowitej kwoty kredytu uregulowana została w art. 5 pkt 7 u.kred.kons. Całkowita 

kwota kredytu to: maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących 

kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie 

umowy o kredyt, a w przypadku umów, dla których nie przewidziano tej maksymalnej kwoty, 

suma wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które 

kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt723. 

 
719Por. T. Czech, Adekwatność wysokości opłat i prowizji bankowych w stosunku do poniesionych kosztów, MBP 

2014, nr 10, s. 79 i n.; T. Czech, Limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, MBP 2016, nr 2, s. 60-

61; T. Czech, Kredyt…, s. 129-132.   

720Por. T. Czech, Adekwatność..., s. 79 i n.; T. Czech, Limit..., s. 60-61; T. Czech, Kredyt…, s. 129-132. 

721Por. T. Czech, Adekwatność…, s. 79 i n.; T. Czech, Limit…, s. 60-61; Z. Ofiarski, Ustawa…, s. 122; T. Czech, 

Kredyt…, s. 129-132, 133-137, 366-368; T. Dybowski, A. Pyrzyńska, § 14. Odsetki [w:] red. K. Osajda, Prawo 

zobowiązań – część ogólna, SPP t. 5, wyd. 3, Warszawa 2020, s. 91-93. 

722Por. T. Czech, Adekwatność…, s. 79 i n.; T. Czech, Limit…, s. 60-61; Z. Ofiarski, Ustawa…, s. 122; T. Czech, 

Kredyt…, s. 129-132, 133-137, 366-368; T. Dybowski, A. Pyrzyńska, § 14. Odsetki [w:] red. K. Osajda, Prawo…, 

s. 91-93. 

723Por. T. Czech, Adekwatność…, s. 79 i n.; T. Czech, Limit…, s. 60-61; Z. Ofiarski, Ustawa…, s. 122; T. Czech, 

Kredyt…, s. 129-132, 133-137, 366-368; T. Dybowski, A. Pyrzyńska, § 14. Odsetki [w:] red. K. Osajda, Prawo…, 

s. 91-93. 
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Od wysokości kosztów kredytu konsumenckiego bardzo często zależy, czy konsument 

w ogóle zdecyduje się na zaciągnięcie takiego zobowiązania. Praktyka dostarcza coraz więcej 

dowodów na to, że wielu nieprofesjonalistów, nie zdając sobie sprawy z wysokości kosztów 

kredytu, zaciąga określony kredyt konsumencki724. Nieznajomość prawa wśród polskiego 

społeczeństwa, pomimo przyjmowania koncepcji konsumenta świadomego i wykształconego 

powoduje, że sądy odnotowują wpływ coraz większej ilości spraw o zwrot nieuregulowanej 

pożyczki czy kredytu. Obowiązujące aktualnie przepisy ograniczają „możliwości” kredyto -               

i pożyczkodawców w zakresie naliczanych przez nich kosztów udzielonych kredytów 

konsumenckich725. 

 

4.1. Problematyka i znaczenie odsetek w obrocie konsumenckim 

 

Świadczenie odsetkowe określane jest także mianem wynagrodzenia za korzystanie                  

z cudzego kapitału czy za opóźnienie zapłaty konkretnej sumy pieniężnej bądź oddania 

konkretnej rzeczy. Odsetki są nieodzownym elementem każdej umowy pożyczki czy umowy 

kredytu. Występują one zarówno w umowach zawieranych z bankami, jak i instytucjami 

parabankowymi. Aby jednak uznać określone świadczenie za świadczenie odsetkowe spełnione 

muszą zostać następujące przesłanki: świadczenie to jest płatne w pieniądzu bądź rzeczach 

zamiennych, wysokość świadczenia określana jest według stopy procentowej w stosunku do 

okresu, na jaki udzielono kapitału i jest to świadczenie mające charakter uboczny względem 

świadczenia głównego (pożyczki czy kredytu). Dlatego też z odsetkami nie można mylić 

zawartych w umowach prowizji czy różnego rodzaju opłat określanych często mianem 

administracyjnych związanych z zawarciem umowy726. 

Zasadniczą funkcją odsetek jest uzyskanie wynagrodzenia przez bank czy parabank                   

z tytułu udzielonego kapitału na określony w umowie czas. Ponadto odsetki mogą pełnić także 

funkcję waloryzacyjną, motywacyjną czy represyjną. Funkcja waloryzacyjna to funkcja, która 

ma na celu rekompensatę pożyczko- i kredytodawcy utratę wartości nabywczej pieniądza. 

Funkcja ta niebagatelne znaczenie będzie miała względem kredytów hipotecznych udzielanych 

 
724Por. T. Czech, Adekwatność…, s. 79 i n.; T. Czech, Limit…, s. 60-61; Z. Ofiarski, Ustawa…, s. 122; T. Czech, 

Kredyt…, s. 129-132, 133-137, 366-368. 

725Por. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 wraz z dalszymi 

zmianami. 

726M. Lemkowski, Odsetki cywilnoprawne, Warszawa 2017, [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 

07.05.20 r.); T. Dybowski, A. Pyrzyńska, § 14. Odsetki [w:] red. K. Osajda, Prawo…, s. 80-82.  
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na dłuższe okresy sięgające nawet 30 lat. Poza funkcją waloryzacyjną, wyróżnić trzeba także 

funkcję motywacyjną i represyjną, które wywierać mają u pożyczkobiorcy i kredytobiorcy 

przeświadczenie o obowiązku spłaty świadczenia w umówionym terminie a także                                       

o negatywnych konsekwencjach z uwagi na nieterminowe regulowanie zaciągniętego 

kapitału727. 

Odsetki podzielić można ze względu na funkcję, jakie mogę one spełniać w ramach 

konkretnego stosunku zobowiązaniowego, ale także z uwagi na ich wysokość. W pierwszym 

przypadku mowa jest o odsetkach kapitałowych, określanych także jako odsetki zwykłe, które 

odnoszą się do wynagrodzenia wierzyciela za udzielony kapitał a także o odsetkach za 

opóźnienie, które to odsetki występują wówczas, kiedy dłużnik pożyczkowy czy kredytowy 

nieterminowo reguluje swoje świadczenie bądź nie reguluje go w ogóle. W drugim przypadku 

odsetki mogą być ustawowe, ustawowe za opóźnienie, ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, ale także odsetki maksymalne i odsetki maksymalne za opóźnienie728. 

Problematyka zastrzegania odsetek oraz ich wysokości dostrzegalna jest szczególnie                   

w umowach kredytu konsumenckiego zawieranych w większej mierze z instytucjami 

parabankowymi. Podmioty te w miejsce odsetek zwykłych wprowadzają różnego rodzaju 

prowizje i opłaty będące wynagrodzeniem za udzielenie konkretnego świadczenia. Koszty te 

mogą nie przekraczać kosztów maksymalnych przewidzianych przepisami prawa, jednak 

przekraczają wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie. Tak wprowadzone uregulowania 

umowne, co do zasady, powodują ograniczenie praw ochronnych konsumentów. Zastosowanie 

znajdą tutaj przepisy art. 359 § 21-23 k.c. oraz art. 481 § 21-23 k.c. Na ich podstawie można 

dochodzić nie tylko obniżenia wysokości odsetek naliczonych ponad przepisowe wysokości, 

ale także kosztów pozaodsetkowych takich jaka prowizje i koszty, których wysokości jest 

 
727M. Lemkowski, Odsetki…; T. Dybowski, A. Pyrzyńska, § 14. Odsetki [w:] red. K. Osajda, Prawo…, s. 80-82. 

728Odsetki ustawowe naliczane są w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego    

i 3,5 punktów procentowych (art. 359 § 2 k.c.), odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy 

referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (art. 481 § 2 k.c.), odsetki ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych wysokości równej sumie stopie referencyjnej Narodowego Banku 

Polskiego i 8 bądź 10 punktów procentowych (art. 4 pkt 3) lit. a)-b) ustawy z dnia 8 marca 2013 r.                                             

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych), odsetki maksymalne naliczane są z 

kolei w wysokości, która nie może przekroczyć w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek 

ustawowych (art. 359 § 21 i 22 k.c.), natomiast odsetki maksymalne za opóźnienie to odsetki, których wysokość 

nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (art. 481 

§ 21 i 22 k.c.). Co ważne przy przekroczeniu odsetek maksymalnych i odsetek maksymalnych za opóźnienie 

zgodnie z przepisami należą się odsetki maksymalne i maksymalne za opóźnienie. 
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nadmierna. Nadmierność wysokości odsetek i kosztów pozaodsetkowych oceniana jest z 

perspektywy niezgodności z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.), co w 

konsekwencji spowoduje nieważność postanowień umownych ustalających nadmierne 

świadczenia odsetkowe i pozaodsetkowe. Ponadto prócz art. 58 § 2 k.c., zastosowanie znajdzie 

także przepis art. 3851 k.c. stanowiący o niedozwolonych klauzulach umownych729. 

 

4.2. Ograniczenia kosztów z tytułu opóźnienia w spłacie kredytu (opłaty windykacyjne) 

 

 Pod wskazanym pojęciem należności kredytowych rozumieć należy wszelkie koszty, 

które naliczane są przez kredytodawcę w sytuacji zalegania przez kredytobiorcę z terminowym 

regulowaniem należności z tytułu zaciągniętego zobowiązania finansowego. To szereg 

należności określanych jako: opłaty windykacyjne, administracyjne, z tytułu upomnień czy 

wezwań do zapłaty, ale również obejmujące obsługę pożyczki w domu itd.730 Kredytodawcy          

w sposób niejednakowy regulują wskazane należności w proponowanych przez siebie 

kredytach konsumenckich. Aby pomimo wszystko, kredytodawcy nie wykorzystywali ponad 

możliwość sytuacji ekonomiczno-finansowej konsumenta, do ustawy o kredycie 

konsumenckim wprowadzono regulację, której celem jest ograniczenie naliczania powyższych 

kosztów do wysokości unormowanych w ustawie - Kodeks cywilny731. 

 Pomimo obowiązujących przepisów, kredytodawcy w umowach zawieranych                              

z konsumentami, wprowadzają różnego rodzaju opłaty i przypisują im określone wartości 

wyrażone w polskich złotych. Dla przykładu - wysłanie pierwszego wezwania do zapłaty to 

koszt 15 zł, ale przy kolejnym wezwaniu koszt ten wzrasta już do kwoty 30 zł. Analogiczna 

sytuacja związana jest z wiadomościami tekstowymi SMS, rozmowami telefonicznymi czy 

 
729M. Lemkowski, Odsetki…; T. Dybowski, A. Pyrzyńska, § 14. Odsetki [w:] red. K. Osajda, Prawo…, s. 92-93; 

M. Sieradzka, Pozaodsetkowe koszty kredytu zgodne z prawem UE. Omówienie wyroku TS z dnia 26 marca 2020 

r., C-779/18 (Mikrokasa), Warszawa 2020 [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 24.05. 20 r.).  

730Wspomnianą regulacją jest przepis art. 33a u.kred.kons. Zgodnie z jego uregulowaniem: W przypadku, gdy 

łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 11, oraz odsetek 

za opóźnienie naliczonych konsumentowi przekracza kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych za 

opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, obliczonych od kwoty zaległości w spłacie kredytu, 

należnych na dzień pobrania tych opłat lub odsetek, należy się tylko kwota opłat i odsetek odpowiadająca kwocie 

tych odsetek maksymalnych za opóźnienie (por. T. Czech, Kredyt...., s. 364.). 

731Jednocześnie wprowadzony przepis art. 33a u.kred.kons. ma na celu zagwarantowanie określonego pułapu 

kosztów, w sytuacji nieterminowej spłaty kredytu. Tym samym, kredytodawcy nie mogą już swoimi działaniami 

zmierzać do obejścia prawa, a ściślej wskazanego art. 481 k.c. (por. T. Czech, Kredyt…, s. 364). 
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wizytami domowymi u kredytobiorcy. Procedura, wedle której kredytodawca dochodzić będzie 

zadłużenia od kredytobiorcy zależy wyłącznie od kredytodawcy. Tym samym, gdyby nie 

wprowadzenie ograniczeń, co do wskazanych opłat, kredytodawcy, poza należnością główną           

i odsetkami, mogliby dochodzić także pozostałych kosztów, niejednokrotnie w kwocie kilkuset 

złotych732. 

 Z przepisu jasno wynika, że jeśli odsetki z tytułu opóźnienia w spłacie kredytu są                    

w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, to kredytodawca nie może już naliczyć 

sobie dodatkowych opłat733. Gdyby wysokość naliczonych odsetek przez kredytodawcę nie 

osiągnęła poziomu odsetek maksymalnych za opóźnienie, to do ich wysokości można naliczyć 

jeszcze kolejne należności wymienione w umowie o kredyt konsumencki. Istota tejże regulacji 

polega na tym, że zastosowanie ograniczeń następuje ex lege i nie jest konieczne zamieszczenie 

klauzuli o takiej treści w umowie kredytu konsumenckiego734. 

 Wprowadzenie unormowania art. 33a u.kred.kons. jest znamiennym zabiegiem 

legislacyjnym, dzięki któremu, konsumenci zawierający umowy o kredyt konsumencki od dnia 

11 marca 2016 roku są chronieni przed obciążaniem ich dodatkowymi, zawyżonymi kosztami, 

wynikającymi z opóźnień w spłatach kredytu. Przepis ten nie znajdzie zastosowania do umów 

zawartych przed dniem 11 marca 2016 roku. Bez znaczenia pozostanie w tym przypadku 

okoliczność, iż opóźnienie w spłacie kredytu powstało po dniu 11 marca 2016 roku, jeśli 

umowa została zawarta przed wskazanym dniem735. Unormowanie to odnosi się również do 

odpowiedzialności po stronie kredytodawcy, który w umowie kredytu konsumenckiego 

zastrzegł i pobrał od konsumenta wyższe koszty, niż wysokość odsetek maksymalnych za 

 
732Por. T. Czech, Kredyt..., s. 364-365. 

733Por. T. Czech, Kredyt..., s. 366-368. 

734Kluczowym jest, że zastosowanie tego przepisu w przypadku wytoczenia sprawy przed sądem, winno nastąpić 

przez sąd z urzędu na każdym etapie postępowania sądowego. Na etapie wstępnym postępowania upominawczego 

czy nakazowego, badaniu podlega bowiem treść pozwu i już na tym etapie można odmówić wydania nakazu 

zapłaty, jeśli okaże się, iż dochodzona należność z tytułu odsetek i tzw. opłat windykacyjnych przekracza 

wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie (por. T. Czech, Kredyt..., s. 366-368; A. Michór, Sądowa…,                        

s. 32-38). 

735Natomiast wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, kiedy umowa o kredyt konsumencki była, co prawda 

zawarta przed dniem 11 marca 2016 roku, ale po tej dacie doszło do jej odnowienia. Wówczas powyższa regulacja 

znajdzie zastosowanie, albowiem w przypadku odnowienia powstaje nowy stosunek prawny (por. T. Czech, 

Kredyt..., s. 368-370). 
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opóźnienie. Wówczas to kredytobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia nienależnie 

pobranego736. 

 

4.3. Ograniczenia pozaodsetkowych opłat kredytu (koszty kredytowe) 

 

 Elementem ochronnym konsumenta w świetle kredytu konsumenckiego jest także art. 

36a ustawy, który wprowadza ograniczenia co do kosztów związanych z samym kredytem.             

O ile przepis art. 33a u.kred.kons. obejmuje swoim zakresem sytuacje wynikające z opóźnień                    

w regulowaniu należności, o tyle dyspozycja przepisu art. 36a odnosi się do kosztów 

kredytowych związanych z samym tylko zaciągnięciem zobowiązania. Po myśli rzeczonego 

przepisu: maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu oblicza się według 

wzoru(...)737. 

 Wprowadzenie uregulowania art. 36a u.kred.kons. uznać należy za działanie mające na 

celu rozszerzenie ochrony konsumentów w stosunkach zobowiązaniowych, kreowanych                           

w obszarze usług finansowych738, gdyż nie wystarczającym jest wprowadzenie zakazu żądania 

 
736Ponadto odnosząc się jeszcze na marginesie do zastosowanie powyższej regulacji, wskazać należy, iż do umów, 

które stanowić będą wyjątek od reguły, zaliczyć trzeba umowy o kredyt odnawialny, kiedy nowy stosunek 

kredytowy powstaje z chwilą uregulowania poprzedniego zobowiązania (por. T. Czech, Kredyt..., s. 368-370). 

737We wskazanym wzorze wprowadzonym przez ustawodawcę do art. 36a u.kred.kons. uregulowano, że 

maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu (MPKK) powinna być mniejsza bądź równa sumie 

całkowitej kwoty kredytu (K) pomnożonej przez 25% oraz całkowitej kwoty kredytu (K) pomnożonej przez okres 

spłaty wyrażony w dniach przez liczbę dni w roku (
𝑛

𝑅
) oraz pomnożonej przez 30%. Wzór ten wygląda następująco: 

MPKK ≤ (K x 25%) + (K x 
𝑛

𝑅
 x 30%). Regulacja ta wskazuje, że maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów 

kredytu nie powinna być wyższa, niż całkowita kwota kredytu, przez cały okres kredytowania (por. T. Czech, 

Kredyt…, s. 399; Raport Rzecznika Finansowego. Kredyty konsumenckie. Bieżące problemy, Rzecznik 

Finansowy, Warszawa 2018, s. 30-35; wyrok TSUE z dnia 26.03.20 r. w sprawie Mikrokasa S.A, Revenue 

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko XO (sygn. akt C-779/18); LEX 

nr 2870003; M. Sieradzka, Pozaodsetkowe koszty kredytu zgodne z prawem UE. Omówienie wyroku TS z dnia 26 

marca 2020 r., C-779/18 (Mikrokasa), Warszawa 2020 [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 24.05. 

20 r.); Ł. Obzejta, Koszty pozaodsetkowe związane z kredytem konsumenckim, Warszawa 2020 [online]. Dostępny 

w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 24.05.20 r.). 

738O rozszerzeniu stosowania ochrony konsumentów wypowiedział się także TSUE w wyroku z dnia 2 kwietnia 

2020 r. (C-329/19). Organ wskazał, że: „artykuł 1 ust. 1 i art. 2 lit. b dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych 

warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one 

orzecznictwu krajowemu, które dokonuje wykładni przepisów transponujących tę dyrektywę do prawa krajowego 

w taki sposób, iż zawarte w niej przepisy o ochronie konsumentów mają zastosowanie również do umowy zawartej 
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przez kredytodawców odsetek większych niż odsetki maksymalne, albowiem znaczna część 

kredytodawców – instytucji finansowych (parabanków) zastrzegała na swoją rzecz szereg 

różnego rodzaju kosztów, obciążających ponad miarę konsumentów i negatywnie 

wypływających na ich kondycję finansowo – ekonomiczną739. Mowa tu o opłatach 

administracyjnych, przygotowawczych, prowizjach, kosztach ubezpieczenia pożyczki/kredytu, 

ale również za obsługę pożyczki w domu kredytobiorcy czy tych związanych z samym tylko 

przygotowaniem umowy oraz podjęciem czynności zmierzających do sfinalizowania umowy. 

Wskazane wyżej należności, noszą różnorodną nomenklaturę, dlatego ustawodawca postanowił 

ograniczyć negatywne praktyki stosowane przez profesjonalistów świadczących usługi 

finansowe w postaci umowy pożyczki czy umowy kredytu740. 

 Ustalenie, czy pozaodsetkowe koszty kredytu są wyższe, czy nie, możliwe jest                     

w dwojaki sposób, a to poprzez wprowadzony do ustawy wzór, według którego można obliczyć 

wysokość tychże kosztów lub też na zasadzie zestawienia kosztów przez cały okres 

kredytowania z całkowitą kwotą kredytu. Wdrożenie tegoż uregulowania do polskiego 

porządku prawnego wyznaczone zostało szeroką analizą obrotu konsumenckiego oraz praktyk 

stosowanych przez profesjonalistów w stosunku do konsumentów741. 

 Zastosowanie regulacji art. 36a u.kred.kons. w praktyce stanowi dla konsumenta swego 

rodzaju pozytyw kredytu konsumenckiego, w sytuacji, gdy kredytodawca naliczył sobie zbyt 

wygórowane koszty z nim związane, przekraczające wskazany w przepisie tym limit.                   

 
z przedsiębiorcą przez podmiot prawa taki jak condominio w prawie włoskim, nawet jeśli taki podmiot prawa nie 

jest objęty zakresem stosowania wspomnianej dyrektywy” (por. wyrok TSUE z dnia 02.04.20 r. w sprawie 

Condominio di Milano, via Meda przeciwko Eurothermo SpA (C-329/19), LEX nr: 2891846. 

739Co więcej, wśród przedstawicieli doktryny postuluje się, aby ograniczenia tego typu praktyk rozciągnąć na 

wszelkie inne stosunki umowne, tak konsumenckie, jak i pozakonsumenckie. Pozwoliłoby to na wykluczenie                     

z rynku usług praktyk naruszających interesy drugiej strony – strony, nie zawsze będącej konsumentem (por.                 

M. Pecyna, D. Rogoń, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach sprzedaży 

konsumenckiej i kredytu konsumenckiego, KPP 2015, nr 1, s. 211-214; T. Czech, Kredyt…, s. 399-400;                     

M. Sieradzka, Pozaodsetkowe… [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 24.05. 20 r.). 

740Na uwagę zasługuje również okoliczność, iż podjęte przez ustawodawcę krajowego działania legislacyjne, 

zmierzające do ograniczenia negatywnych praktyk, nie stanowią realizacji żadnych wytycznych czy postulatów 

unijnych zawartych w którejkolwiek z dyrektyw (por. M. Pecyna, D. Rogoń, Orzecznictwo..., s. 211-214; T. Czech, 

Kredyt…, s. 399-400; M. Sieradzka, Pozaodsetkowe… [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 24.05. 

20 r.). 

741Por. T. Czech, Kredyt…, s. 401-402; M. Sieradzka, Pozaodsetkowe… [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl 

(dostęp: 24.05. 20 r.). 
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Jeśli świadczeniobiorca uregulował na rzecz kredytodawcy koszty ponad limit wynikający ze 

wskazanego uregulowania, wówczas powstaje po stronie konsumenta, możliwość dochodzenia 

od kredytodawcy świadczenia nienależnie przez niego pobranego. Wówczas zastosowanie 

znajdą przepisy ustawy – Kodeks cywilny, stanowiące o instytucji świadczenia nienależnego 

(art. 410 w zw. z art. 405 k.c.)742. Co równie ważne, w postępowaniu wszczętym z powództwa 

kredytodawcy przeciwko konsumentowi, sąd ma obowiązek z urzędu ustalić, czy dochodzone 

przez kredytodawcę świadczenie, nie obejmuje kosztów, których wysokość wykracza poza 

limit określony w art. 36a u.kred.kons. Obowiązek ten istnieje zarówno w postępowaniu 

upominawczym, jak i zwykłym743. 

 Analizując przepis art. 36a u.kred.kons. godzi się wskazać na zagadnienie 

odpowiedzialności kredytodawcy w związku z niezastosowaniem się do wskazanego 

uregulowania oraz na intertemporalne jego zastosowanie w praktyce744. W kwestii 

odpowiedzialności kredytodawcy trzeba podkreślić, że w przypadku niezastosowania się do 

regulacji art. 36a u.kred.kons., który stanowi, że kredytodawca może ponieść odpowiedzialność 

wielopłaszczyznową. Po pierwsze, swoim zachowaniem może doprowadzić do zastosowania 

 
742Por. T. Czech, Kredyt…, s. 402-404; M. Sieradzka, Pozaodsetkowe… [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl 

(dostęp: 24.05. 20 r.). 

743Natomiast znacząca modyfikacja tego obowiązku ma miejsce w przypadku postępowania nakazowego,                          

w którym przedsiębiorca dochodzi od konsumenta zapłaty określonej w wekslu in blanco kwoty. Wówczas, sąd 

ma obowiązek zbadania dochodzonej kwoty w kontekście limitów z art. 36a u.kred.kons. dopiero po skutecznym 

wniesieniu przez pozwanego zarzutu do nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla. Ustawodawca zapewnił 

nieprofesjonalistom należytą ochronę ich interesów majątkowo – ekonomicznych. Ochrona ta ma charakter 

cywilnoprawny. Konsument ma zatem kilka możliwości obrony swych praw, tak w sytuacji, kiedy uregulował już 

określone koszty na rzecz przedsiębiorcy, jak i na etapie postępowania, w którym kredytodawca dochodzi od niego 

uregulowania zaległego roszczenia, do którego wysokości wliczył również koszty wykraczające poza limit 

wynikający z art. 36a u.kred.kons. (por. T. Czech, Kredyt…, s. 402-404; A. Michór, Sądowa…, s. 32-38; B. Sieńko-

Kowalska, Obowiązek…, s. 36-48; M. Sieradzka, Pozaodsetkowe… [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl 

(dostęp: 24.05. 20 r.). 

744Por. E. Łętowska, O sankcjach w prawie cywilnym – deficyt ich realności na przykładach z prawa 

konsumenckiego, [w:] B. Gnela, J. Koczanowski, R. Szostak, Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Księga 

pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej, Kraków 2000, s. 133 i n.; R. Trzaskowski, Ustawa                   

o kredycie konsumenckim. Komentarz, Warszawa 2005, s. 268; K. Włodarska-Dziurzyńska, Sankcje w prawie 

konsumenckim na przykładzie wybranych umów, Warszawa 2009, s. 253 i n.; J. Pisuliński, Umowa… [w:]                          

J. Panowicz-Lipska, System…, s. 369-374; T. Czech, Efektywność instrumentów prawnych ochrony kredytobiorcy-

konsumenta w świetle orzecznictwa sądowego, „Prawo w Działaniu” 2015, nr 20, s. 302-303; T. Czech, Kredyt…, 

s. 404-405, 494-496. 
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na rzecz konsumenta tzw. kredytu darmowego745. Po drugie, kredytodawca będzie podlegał 

odpowiedzialności z tytułu zastosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów – a zatem odpowiedzialności o charakterze publicznoprawnym. Jeśli chodzi                     

o przepisy intertemporalne zastosowania art. 36a ustawy, to normę tej regulacji stosować należy 

do umów kredytu konsumenckiego zawartych po oraz w dniu 11 marca 2016 roku. Wyjątkami 

od tej reguły będą sytuacje, w których doszło do odnowienia kredytu konsumenckiego, 

zawarcia aneksu, wskazującego system naliczania kosztów wykraczających poza ustalony limit 

oraz zawarcia nowej umowy, której założeniem jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

finansowych konsumenta. Tym samym, przepis ten nie ma zastosowania retrospektywnego, 

albowiem swym zakresem obejmuje nowopowstałe stosunki zobowiązaniowe, co oznacza, że 

we wszystkich umowach kredytu konsumenckiego zawartych przed dniem 11 marca 2016 roku 

możliwe jest zastrzeganie przez kredytodawców kosztów niczym, co do zasady, 

nieograniczonych. Natomiast, nie można uznać takich praktyk za dozwolone i nie naruszające 

interesów konsumenta. Sądy w takich sytuacjach dysponują możliwością stwierdzenia bądź 

nie, iż zastosowana w konkretnej umowie kredytu konsumenckiego praktyka, stanowi klauzulę 

niedozwoloną po myśli przepisu art. 3851 k.c., ewentualnie działanie sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego746. 

 

 

 

 

 
745Instytucja ta uregulowana została w art. 45 ust. 1 u.kred.kons. Zgodnie z normą przepisu: 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. Pojęcie „darmowy” oznacza, że 

kredytodawca nie uzyska żadnego wynagrodzenia z tytułu udzielonego kredytu. Konsument będzie miał w 

obowiązku zwrócić jedynie kwotę samego kredytu, bez żadnych opłat, prowizji czy odsetek (por. E. Łętowska,               

O sankcjach... [w:] B. Gnela, J. Koczanowski, R. Szostak, Studia..., s. 133 i n.; R. Trzaskowski, Ustawa..., s. 268; 

M. Bednarek, Sankcja „kredytu darmowego” jako środek ochrony konsumenta, EPS 2009, nr 3 s. 18 i n.;                            

K. Włodarska-Dziurzyńska, Sankcje..., s. 253 i n.; J. Pisuliński, Umowa… [w:] J. Panowicz-Lipska, System…,                  

s. 369-374; T. Czech, Efektywność..., s. 302-303; T. Czech, Kredyt…, s. 404-405, 494-496; M. Sieradzka, 

Pozaodsetkowe… [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 24.05. 20 r.). 

746Por. T. Czech, Kredyt…, s. 404-405; M. Sieradzka, Pozaodsetkowe… [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl 

(dostęp: 24.05. 20 r.). 
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5. Problematyka działalności instytucji pożyczkowych w świetle ustawy o kredycie 

konsumenckim 

 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów na rynku usług finansowych, poprawy 

ochrony ich interesów oraz praw, krajowy ustawodawca zdecydował się uregulować                          

w ustawie o kredycie konsumenckim, zasady i sposób działania instytucji pożyczkowych.             

Jako, że przedmiotowa dysertacja obejmuje swoim zakresem przede wszystkim umowy 

pożyczek i umowy kredytów zawierane z konsumentami, wyjaśnienia wymagają zasady 

działania tych instytucji. Przede wszystkim, uwagi wymaga definicja instytucji pożyczkowej, 

która uregulowana została w art. 5 pkt 2a u.kred.kons.747 Po myśli tego przepisu, instytucją 

pożyczkową jest kredytodawca inny niż bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku 

zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy – 

Prawo bankowe, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza 

Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, podmiot, którego działalność polega na udzielaniu 

kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia zakupu 

oferowanych przez ten podmiot towarów   i usług748. 

Przepis nie jest wyczerpujący, jeśli chodzi o samą definicję instytucji pożyczkowej. 

Jego uzupełnienie stanowi przepis art. 59a u.kred.kons.: instytucja pożyczkowa może prowadzić 

działalność wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki 

akcyjnej749. Zawężenie formy prawnej działania instytucji pożyczkowej na rynku usług                   

 
747Tym samym instytucją pożyczkową może być dla przykładu określona spółka akcyjna, która zajmuje się                     

udzielaniem pożyczek konsumentom (por. T. Czech, Kredyt…, s. 608-609). 

748Przepis art. 5 pkt 2a u.kred.kons. wskazuje na wyłączenia tych podmiotów, które nie będą traktowane jako 

instytucje pożyczkowe (por. T. Czech, Kredyt…, s. 608-609).  

749Wśród przedstawicieli doktryny podnoszono, że ograniczenie formy prawej do spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, znajduje swój wyraz na tle publicznoprawnym. Spółki kapitałowe mają 

w obowiązku składanie corocznie sprawozdań finansowych ze swojej działalności. Taki zabieg umożliwia lepszą 

i skuteczniejszą kontrolę ich działania na rynku usług finansowych. Wprowadzenie tych form prawnych 

doprowadzi do zwiększenia przejrzystości działania podmiotów. Przejrzystość ta wynika także z obowiązku 

rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każdy zainteresowany, potencjalny klient – konsument 

instytucji pożyczkowej, ma prawo zweryfikować spółkę jako osobę prawną w tymże rejestrze. (por. T. Czech, 

Kredyt…, s. 509-610, 612-615, 618-619). 
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w Polsce wydaje się uzasadnione w świetle prowadzonej przez podmioty gospodarcze 

działalności „szkodzącej” konsumentom i wykorzystującej ich słabszą pozycję750. 

Tym samym a contrario, nie jest możliwym, aby pojawiła się instytucja pożyczkowa 

nie będąca ani spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ani spółką akcyjną. Niemożliwym 

będzie zatem świadczenie usługi kredytu konsumenckiego przez osobę fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, spółkę jawną czy spółkę komandytową751. Skutkiem nie zachowania 

przewidzianej przepisami prawa formy prawnej przez instytucję pożyczkową jest nie tylko jej 

eliminacja z kręgu tych podmiotów, ale też nieważność umów zawartych przez podmiot - 

instytucję pożyczkową, nie będącą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółką 

akcyjną. Skutek taki wyraża dyspozycja przepisu art. 58 § 1 k.c. Zgodnie z tą regulacją: 

czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba 

że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych 

postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Sprzeczność ustawy 

polegać będzie w tym przypadku na niezachowaniu odpowiedniej formy prawnej, co 

przewidziane jest normą przepisu art. 59a u.kred.kons.752 

Problematyka działalności instytucji pożyczkowych jest znacznie szersza,                            

w większości obejmuje kwestie związane z procedurą jej rejestracji, wykreślenia z rejestru czy 

odmowy wpisania do rejestru. W przypadku konsumenta, pragnącego korzystać z usług 

instytucji finansowych, wskazane powyżej informacje pozostają kluczowymi dla dokonania 

 
750Elementem zwiększającym pewność konsumentów względem instytucji pożyczkowej, jest zarejestrowanie jej 

przez Komisję Nadzoru Finansowego w rejestrze instytucji pożyczkowych (art. 59ab u.kred.kons.). Bez 

wymaganej prawem rejestracji przez KNF, nie jest możliwe świadczenie usług finansowych w zakresie kredytu 

konsumenckiego. Udzielenie pożyczki przez niezarejestrowaną instytucję, niestety nie spowoduje nieważności 

umowy. KNF, jak wynika to z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Komisji, nie sprawuje nadzoru 

nad instytucjami pożyczkowymi. Co więcej, wpis do rejestru nie pełni żadnej funkcji zabezpieczającej interesy 

konsumenta. Wpis stwierdza jedynie, iż dany podmiot spełnia warunki na dzień dokonania wpisu. W rejestrze 

zawarte są takie informacje jak: numer wpisu, firma, siedziba i adres przedsiębiorstwa (podmiotu), numer KRS 

oraz NIP (por. T. Czech, Kredyt…, s. 509-610, 612-615, 618-619; Z. Ofiarski, Rejestr instytucji pożyczkowych – 

prawny instrument poprawy bezpieczeństwa na rynku pożyczek konsumenckich, PUG 2019, nr 6, s. 2-9). 

751Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego uregulowania Rozdziału 5A u.kred.kons., nie stanowi wyrazu 

obowiązujących uregulowań unijnych. Oznacza to, że polski normodawca nie miał w obowiązku 

implementacyjnego uregulowania przedmiotowych kwestii. A wprowadzenie regulacji instytucji pożyczkowych 

stanowi ewidentny wyraz dbałości polskiego ustawodawcy o dobro i interesy konsumentów (por. T. Czech, 

Kredyt…, s. 608-611). 

752Por. T. Czech, Kredyt…, s. 609-610. 
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ewentualnej oceny i podjęcia decyzji w przedmiocie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 

w instytucji pożyczkowej. Ważna jest świadomość prawna konsumentów w kwestiach 

możliwości działania i wiarygodności instytucji na rynku usług finansowych753.  

Zgodnie z koncepcją konsumenta świadomego, należy domniemywać, iż 

nieprofesjonalista decydując się na zaciągnięcie konkretnego zobowiązania pieniężnego, 

dokona analizy rynku usług finansowych, zweryfikuje działające na tym rynku podmioty oraz 

zawierzy temu z nich, który w jego ocenie będzie, nie tylko udzielał najwyższej jakości 

gwarancję swoich usług, ale także nie będzie swoją działalnością naruszał zaufania 

potencjalnych klientów. Jednocześnie uwzględniając praktykę działania podmiotów 

finansowych oraz sposób dokonywania ich wyboru, powinno się podejmować działania w celu 

zwiększania świadomości prawnej konsumentów w kwestiach związanych z rynkiem usług 

finansowych oraz działających na rynku podmiotów, jako że nie wszystkie instytucje 

świadczące usługi związane z udzielaniem pożyczek, stosują się do przepisów powszechnie 

obowiązujących, czym narażają konsumentów na utratę ich stabilności finansowo – 

ekonomicznej. Brak elementarnej wiedzy w powyższym zakresie sprawi, iż pomimo wielu 

ochronnych uregulowań, konsumenci wobec braku zasadniczej wiedzy oraz świadomości 

prawnej nadal będą korzystać z usług, które prima facie wydają się najbardziej korzystne. 

Dokonując analizy sytuacji konsumentów w relacji z instytucjami parabankowymi, 

wskazać można na tzw. „odwrotny efekt”. Efekt ten będzie odnosił się do świadomości 

kształtującej się u konsumentów a związanej z procedurą uzyskania kredytu konsumenckiego 

w parabanku. Instytucje te z jednej strony do koniecznego minimum ograniczyły formalizm 

postępowania związanego z udzieleniem pożyczki. Często, aby uzyskać określone świadczenie 

wystarczy okazać swój dowód osobisty. Z drugiej strony ogrom dokumentów w tym wzorce 

umów, umowa, ogólne warunki umowy czy regulaminy wywołują przeświadczenie, iż podmiot 

udzielający im świadczenia zajmuje się tym na tyle profesjonalnie, iż nie może doprowadzić 

do konsumenta do podjęcia niewłaściwej decyzji i tym samym do naruszenia jego sytuacji 

materialno-finansowej. Taki obraz działalności firm parabankowych przy jednoczesnym 

wprowadzeniu wielu obostrzeń w bankach prowadzi do wniosków, iż instytucje parabankowe 

działają na ich korzyść, umożliwiając im, bez nadmiernych formalności uzyskać wsparcie 

finansowe, w momencie, kiedy konsument tego najbardziej potrzebuje. Niestety, szybko 

okazuje się, iż to konsumenckie przeświadczenie jest na tyle mylne, że w niedługim okresie, 

 
753Por. T. Czech, Kredyt…, s. 608-611. 
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konsument popada w niemałe zadłużenie, z którego, co do zasady, nie ma wyjścia. Zaciągając 

z kolei następne, wątpliwe zobowiązania finansowa wpada w tzw. spiralę zadłużeń.   
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ROZDZIAŁ V 

Praktyka stosowania klauzul niedozwolonych w umowach pożyczek i kredytów 

zawieranych z konsumentami 

 

1. Społeczeństwo polskie a zobowiązania finansowe – analiza socjologiczna 

  

 Według danych statystycznych, zadłużenia kredytowe w Polsce posiada ok. 16-17 

milionów osób. Wraz z upływem czasu wielu konsumentów wyraża co raz większe skłonności 

do materialistycznego trybu życia przez co zaciągają oni kolejne zobowiązania finansowe. 

Niestety, większe obwarowania kredytowe w bankach skłaniają również konsumentów do 

skorzystania z pożyczki w instytucji parabankowej. Na tę decyzję wpływ ma jednak wiele 

czynników, nie tylko związanych z wygórowanym formalizmem uzyskania kredytu czy 

pożyczki w banku. Wśród tych najistotniejszych wymienić można: płeć, wiek, poziom 

wykształcenia czy pochodzenie (korzenie rodzinne) konsumenta754. 

 Jak wynika z przeprowadzanych badań, uwarunkowań historycznych oraz 

demograficznych, jako że mężczyźni i kobiety występują w różnych rolach społecznych, to 

mężczyźni są częściej wskazywani są jako „przedstawiciele finansowi” gospodarstwa 

domowego. Idąc w tym kierunku, mężczyźni mają być lepiej przystosowani do „spraw 

finansowych” w szerokim tego stwierdzenia znaczeniu oraz wykazywać większe skłonności do 

ryzyka finansowego związanego również z zaciąganiem zobowiązań finansowych (kredytów               

i pożyczek). Nie oznacza to jednocześnie, iż kobiety nie angażują się w rynek usług 

finansowych, korzystając z produktów oferowanych tak przez banki, jak i przez instytucje 

 
754Por. L. M. Borden, Sun-A Lee, J. Serido, D. Collins, Changing College Students’ Financial Knowledge, 

Attitudes, and Behavior through Seminar Participation, Springer Science Business Media 2007, s. 23-39;                         

M. Czarnecka, Ekonomiczna analiza prawa ochrony konsumentów, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, 

Katowice 2017, s. 118-131; I. D. Czechowska, W. Zatoń, Problemy klientów usług finansowych oraz ich 

uwarunkowania, BiK 49 (3), 2018, s. 289-306; P. Białowolski, A. Cwynar, W. Cwynar, D. Węziak-Białowolska, 

Consumer debt attitudes: The role of gender, debt knowledge and skills, International Journal of Consumer Studies, 

John Wiley & Sons Ltd 2018, s. 191-202; Postawy Polaków wobec finansów – Fundacja Citi Handlowy i Fundacja 

Think!, 2019 r. (http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/raport_postawy_2019.pdf); S. Bounyon, I. 

Oliinyk, Price rules in consumer credit: should the UE act?, European Credit Research Institue 2019, s. 8-13; P. 

Ciszak, Polacy toną w długach. Ponad 6,5 tys. konsumentów bankrutami (źródło: 

https://www.money.pl/gospodarka/polacy-tona-w-dlugach-ponad-65-tys-konsumentow-bankrutami-

6377994352789121a.html); G. Tracz, Lichwa usankcjonowana, TPP 2020, nr 1, s. 105-110; R. Adamus, 

Oddłużenie…, s. 15-16. 
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parabankowe. W przeciwieństwa jednak do mężczyzn, decyzje kobiet w zakresie związania się 

konkretnym zobowiązaniem finansowym są w wielu przypadkach o wiele bardziej przemyślane 

niż w przypadku mężczyzn, którzy wykazują większy procent ryzyka w stosunku do 

procentowej wartości analizy ekonomicznej swoich decyzji755. 

 Równie istotnym czynnikiem wpływającym na proces decyzyjny w zakresie związania 

się umową pożyczki czy kredytu wywiera wiek konsumenta. Przeprowadzone badania 

wykazały, iż osoby młode po ukończeniu 18. roku życia są bardziej skłonne do zaciągnięcia 

zobowiązania finansowego niż osoby dorosłe. Jednocześnie osoby w tak młodym wieku bardzo 

wielokrotnie nie zdają sobie sprawy ze wszystkich konsekwencji, jakie związane są                                  

z konkretnym kredytem czy pożyczką. Motywacją dla ludzi młodych do zaciągania zobowiązań 

finansowych jest konsumpcyjny tryb ich życia oraz założenie, wedle którego, ich droga 

zawodowa pozwoli im na spłatę danej pożyczki czy kredytu w miarę upływu czasu. Odmiennie 

przedstawia się sytuacja osób w przedziale wiekowym 35-50 lat. Osoby te, o często 

ustabilizowanej sytuacji zawodowej oraz wystarczającej wiedzy z zakresu podstaw ekonomii, 

zdecydowanie rozsądniej podejmują decyzję w zakresie związania się konkretnym 

zobowiązaniem finansowym. W przeciwieństwie do ludzi młodych, osoby te decydują się na 

kredyt czy pożyczkę w banku, nie biorąc pod uwagę oferty instytucji parabankowych. Z ofert 

tych instytucji znacznie częściej korzystają natomiast ludzie po ukończeniu lat 18. Związane 

jest to nie tylko z brakiem zdolności kredytowej w tak młodym wieku, ale także z nierzadko 

nagłą potrzebą gotówki na zobowiązania merkantylne. Osoby starsze (seniorzy) wobec braku 

wiedzy o czyhających niebezpieczeństwach finansowych związanych z kredytami czy 

pożyczkami, w wielu przypadkach decydują się na zobowiązanie finansowe w instytucji 

parabankowej. Sytuacja ta związana jest także z niską wręcz znikomą zdolnością kredytową, 

która nie pozwala emerycie czy renciście na skorzystanie z oferty banku. Co więcej, wiek 

senioralny oraz niskie miesięczne uposażenie powodują, iż banki nie zdecydują się na 

udzielenie konsumentowi – seniorowi świadczenia z długim okresem ratalnym. To całkowicie 

odmienne podejście, niż to które prezentują instytucje parabankowe756. 

 
755Por. L. M. Borden, Sun-A Lee, J. Serido, D. Collins, Changing…, s. 23-39; M. Czarnecka, Ekonomiczna…,                 

s. 118-131; I. D. Czechowska, W. Zatoń, Problemy…, s. 289-306; P. Białowolski, A. Cwynar, W. Cwynar,                       

D. Węziak-Białowolska, Consumer…, s. 191-202; Postawy Polaków…; S. Bounyon, I. Oliinyk, Price…, s. 8-13; 

P. Ciszak, Polacy…; G. Tracz, Lichwa…, s. 105-110; R. Adamus, Oddłużenie…, s. 15-16. 

756Por. L. M. Borden, Sun-A Lee, J. Serido, D. Collins, Changing…, s. 23-39; M. Czarnecka, Ekonomiczna…,                 

s. 118-131; I. D. Czechowska, W. Zatoń, Problemy…, s. 289-306; P. Białowolski, A. Cwynar, W. Cwynar,                        
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 Poziom wykształcenia to kolejny z czynników determinujących podjęcie decyzji                        

o skorzystaniu z oferty kredytowej czy pożyczkowej. Konsumenci o niskiej świadomości                           

i wiedzy o zobowiązaniach finansowych a także zadłużeniach znacznie częściej korzystają                 

z propozycji instytucji parabankowych niż banków. Ta konkretna grupa społeczna nie zważa    

w większości przypadków na negatywne konsekwencje związane z uzyskaną pożyczką czy 

kredytem a kieruje się wyłącznie niskim formalizmem postępowania przyznającego konkretne 

zobowiązanie finansowe oraz potrzebą wsparcia finansowego wedle formuły „tu i teraz”. 

Osoby nie posiadające elementarnej wiedzy ekonomicznej również w zakresie zadłużeń oraz 

umiejętności właściwego planowania budżetu domowego w wielu przypadkach popadają                    

w spiralę zadłużeń, która doprowadza ich oraz ich rodziny do wysokiego poziomu zubożenia, 

kończącego się niejednokrotnie postępowaniem upadłościowym z udziałem konsumenta. 

Wśród członków tej grupy znajdują się również te osoby, które nie posiadają odpowiedniego 

(wyższego) wykształcenia, kończąc w wielu przypadkach swoją edukację na poziomie szkoły 

podstawowej. Osobom tym brakuje zatem podstawowej wiedzy nie tylko w zakresie 

zarządzania finansami domowymi, ale także w zakresie niebezpieczeństw związanych                           

z zaciąganiem pożyczek czy kredytów oraz brakiem ich spłaty. Poziom wykształcenia jest 

zatem czynnikiem, który odgrywa decydującą rolę w przedmiocie nie tylko podjęcia decyzji, 

co do oferty kredytowej czy pożyczkowej banku bądź instytucji parabankowej, ale także                       

w zakresie konsekwencji tej decyzji oraz płynących z niej dla konsumenta oraz jego rodziny 

skutków finansowo – ekonomicznych757. 

 Ostatnim z istotnych kryteriów jest pochodzenie konsumenta. Korzenie rodzinne                

w wielu przypadkach wpływają na trzeci z opisywanych czynników a tj. wykształcenie. Biorąc 

przykład ze swoich rodziców, młodzi ludzie albo decydują się na wielopłaszczyznowe 

kształcenie się albo po ukończeniu edukacji w szkole podstawowej podejmują decyzję                           

o zakończeniu nauki i wraz z osiągnięciem wieku wymaganego prawem, wybierają pracę. 

Osoby decydujące się na kształcenie, wraz z kolejnymi etapami nauki poznają kolejne istotne 

elementy wpływające na ich proces poznawczy w kontekście instrumentów finansowych 

oferowanych na rynku usług a także w przedmiocie planowania finansowego oraz skutków 

 
D. Węziak-Białowolska, Consumer…, s. 191-202; Postawy Polaków…; S. Bounyon, I. Oliinyk, Price…, s. 8-13; 

P. Ciszak, Polacy…; G. Tracz, Lichwa…, s. 105-110; R. Adamus, Oddłużenie…, s. 15-16. 

757Por. L. M. Borden, Sun-A Lee, J. Serido, D. Collins, Changing…, s. 23-39; M. Czarnecka, Ekonomiczna…,                

s. 118-131; I. D. Czechowska, W. Zatoń, Problemy…, s. 289-306; P. Białowolski, A. Cwynar, W. Cwynar,                      

D. Węziak-Białowolska, Consumer…, s. 191-202; Postawy Polaków…; S. Bounyon, I. Oliinyk, Price…, s. 8-13; 

P. Ciszak, Polacy…; G. Tracz, Lichwa…, s. 105-110; R. Adamus, Oddłużenie…, s. 15-16. 
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związanych z zaciągniętym, konkretnym zobowiązaniem finansowym, takim jak kredyt czy 

pożyczka758. 

 Jak więc wynika z powyższym rozważań, wiele czynników o charakterze społecznym 

wpływa na proces decyzyjny o zaciągnięciu bądź nie zobowiązania finansowego takiego, jak 

kredyt czy pożyczka. Odnotowany w ostatnich latach w Polsce wzrost instytucji 

parabankowych potwierdza natomiast twierdzenie, iż Polacy w dużej mierze prowadzą 

konsumpcyjny tryb życia. Uwarunkowane jest to nie tylko takimi czynnikami, jak płeć, wiek, 

wykształcenie czy pochodzenie, ale również takimi, jak aktualna pozycja społeczna, potrzeba 

zdeterminowana koniecznością posiadania dachu nad głową, czy innych dóbr niezbędnych do 

właściwej egzystencji. Poza wymienionymi czynnikami, równie istotnym elementem jest 

poziom zubożenia społeczeństwa i co za tym idzie, potrzeba szybkiego wsparcia finansowego, 

często w celu utrzymania rodziny na tzw. koniecznym, minimum egzystencji. Wszystkie te 

elementy łącznie tworzą obraz społeczeństwa na tle zobowiązań pożyczkowych i kredytowych. 

Jednych zaciąganych w bankach a innych w instytucjach parabankowych759. 

 Omówione czynniki są jedynie przykładowymi bodźcami wpływającymi na konkretne 

decyzje konsumentów. Może bowiem zdarzyć się sytuacja, w której osoba w sile wieku, dobrze 

wykształcona, posiadająca jednocześnie szeroką wiedzę o wymienianych instrumentach 

finansowych oraz zadłużeniach, będzie zmuszona do skorzystania z szybkiego wsparcia 

finansowego z parabanku. Jednocześnie osoba młoda, nie posiadająca odpowiedniego 

wykształcenia oraz wiedzy z zakresu finansów zdecyduje się na kredyt w banku a nie pożyczkę 

w parabanku. Wszystko to jednak zależy od wielu czynników oraz uwarunkowań, tak stałych, 

jak i zmiennych. Na koniec już tych socjologicznych rozważań, koniecznym jest wskazanie, iż 

wśród czynników i uwarunkowań stałych można wymienić takiej, jak: wiek, płeć czy 

pochodzenie. Uwarunkowania i czynniki zmienne to zaś wykształcenie czy aktualna pozycja 

społeczna i zawodowa. 

 

 
758Por. L. M. Borden, Sun-A Lee, J. Serido, D. Collins, Changing…, s. 23-39; M. Czarnecka, Ekonomiczna…,                 

s. 118-131; I. D. Czechowska, W. Zatoń, Problemy…, s. 289-306; P. Białowolski, A. Cwynar, W. Cwynar,                        

D. Węziak-Białowolska, Consumer…, s. 191-202; Postawy Polaków…; S. Bounyon, I. Oliinyk, Price…, s. 8-13; 

P. Ciszak, Polacy…; G. Tracz, Lichwa…, s. 105-110; R. Adamus, Oddłużenie…, s. 15-16. 

759Por. L. M. Borden, Sun-A Lee, J. Serido, D. Collins, Changing…, s. 23-39; M. Czarnecka, Ekonomiczna…,                  

s. 118-131; I. D. Czechowska, W. Zatoń, Problemy…, s. 289-306; P. Białowolski, A. Cwynar, W. Cwynar,                      

D. Węziak-Białowolska, Consumer…, s. 191-202; Postawy Polaków…; S. Bounyon, I. Oliinyk, Price…, s. 8-13; 

P. Ciszak, Polacy…; G. Tracz, Lichwa…, s. 105-110; R. Adamus, Oddłużenie…, s. 15-16. 
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2. Pozycja konsumentów wobec niedozwolonych praktyk rynku usług finansowych 

 

Uwzględnienie słusznych interesów konsumentów oraz ich praw oraz działanie                

w sposób zgodny z unormowaniami krajowymi i unijnymi jest przesłaniem zarówno 

prawodawcy unijnego, jak i krajowego. Głównym założeniem polityki prokonsumenckiej jest 

przede wszystkim transparentność działań przedsiębiorców, odzwierciedlona w zawieranych 

przez nich umowach oraz kreowanych wzorcach umów760. 

Wprowadzanie przez profesjonale podmioty świadczące usługi finansowe w obrocie 

konsumenckim klauzul niedozwolonych do umów i wzorców umów zawieranych                                     

z konsumentami stało się wręcz powszechne. Empiryzm obrotu konsumenckiego oraz dorobek 

polskiego orzecznictwa, dobitnie wskazują, że konsumenci częstokroć narażani byli na 

„niechlubne” działania pożyczko- czy kredytodawców. Powstające każdego roku nowe 

instytucje parabankowe udzielające pożyczek czy kredytów ukierunkowane są wyłączenie na 

zysk kosztem słabszej strony umowy. Podmioty te wprowadzając do swych umów szereg 

klauzul niedozwolonych liczą się z tym, iż będący w potrzebie konsument, nie zwracając uwagi 

na poszczególne postanowienia umowy, „skusi” się na lukratywną – na pierwszy rzut oka – 

propozycję parabanku761.  

Nieznajomość prawa wśród konsumentów, narastająca presja społeczna, związana                     

z posiadaniem konkretnych dóbr majątkowych, niekorzystna sytuacja majątkowo – 

ekonomiczna wynikająca z bezrobocia, niskich płac czy wcześniejszych zadłużeń 

spowodowały, że konsumenci w sposób nieprzemyślany, nie zważając na możliwość 

poniesienia wygórowanych kosztów, zaciągają zobowiązania finansowe opiewające na 

określone kwoty, teoretycznie mające stanowić pomoc finansową, a w rzeczywistości 

doprowadzające do pogorszenia jego sytuacji ekonomicznej. Konsumenci zdają sobie sprawę 

z powagi sytuacji w momencie, gdy sprawa zawiśnie przed sądem. Wówczas poczynają starania 

w celu wykazania, iż określone klauzule wprowadzone do umowy zawartej ze stroną 

 
760Por. J. Pisuliński, Niedozwolone klauzule umowne w obrocie bankowym na wybranych przykładach, „Prawo 

Bankowe” 2005, nr 6, s. 15-16; A. Drożdż, Przegląd decyzji Prezesa UOKiK dotyczących naruszeń zbiorowych 

interesów konsumentów na rynku usług finansowych w 2017 r., „IKAR” 2018, nr 6(7), s. 160-168; M. Jabłoński, 

K. Koźmiński, Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2018, 

s. 17-32. 

761Por. A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; W. Szpringer, Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku 

usług finansowych UE; Rozdział VIII. Instytucje kredytowe (banki) a zagadnienie parabanków, Warszawa 2005 

[online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 08.05.2020 r.). 
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powodową – kredytodawcą, są niedozwolone. Praktyka orzecznicza polskich sądów obrazuje, 

że nie wszyscy ze wskazanych konsumentów są w stanie obronić swoje prawa, co                                    

w konsekwencji, poza ciążącym obowiązkiem spłaty długu, wygeneruje koszty określonego 

postępowania, a w dalszej mierze w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, również 

koszty egzekucji prowadzonej przeciwko pożyczko-kredytobiorcy. Nowelizacja przepisów 

obowiązujących w polskim porządku prawnym, zapewnia konsumentom coraz większą barierę 

ochronną, nie tylko przed niewłaściwym działaniem pożyczko- czy kredytodawcy, ale także 

przed bezradnością ich samych w razie braku podstawowej wiedzy w przedmiocie ochrony 

własnych interesów762. 

Największym kłopotem dla konsumentów decydujących się na zaciągnięcie umowy 

pożyczki czy kredytu są koszty związane z tym zobowiązaniem majątkowym oraz jego 

oprocentowanie. Pomimo że ustawodawca kwestię tę unormował w ustawie o kredycie 

konsumenckim, gdzie szczegółowo wskazał na wysokość kosztów udzielonego kredytu 

konsumenckiego oraz kosztów, powstających przy zaistnieniu po stronie konsumentów 

zaległości w spłacie, to w obrocie nadal pozostaje szereg umów, zawartych przed datą 11 marca 

2016 roku763. Ma to istotne znaczenie o tyle, że przed wskazaną datą nie istniały żadne, oprócz 

tych zgodnych z zasadami współżycia społecznego, ograniczenia w zakresie naliczania przez 

pożyczko- czy kredytodawców kosztów związanych z przyznaną pożyczką, czy kredytem. 

Częstokroć koszty udzielonego zobowiązania finansowego wynosiły sto, a nierzadko i więcej 

procent kwoty pożyczki/kredytu. Profesjonaliści doliczali do zawieranych z konsumentami 

umów, wszelkie możliwe opłaty, a to administracyjne, przygotowawcze, za obsługę pożyczki 

w domu kredytobiorcy, koszty ubezpieczenia764, prowizje, wynagrodzenia a także różnego 

 
762Por. J. Pisuliński, Niedozwolone..., s. 15-16; M. Jabłoński, K. Koźmiński, Bankowe..., s. 17-32; W. Szpringer, 

Kredyt…; Rozdział VIII... [online]. 

763Por. A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; M. Jabłoński, K. Koźmiński, Bankowe..., s. 17-32; W. Szpringer, 

Kredyt…; Rozdział VIII... [online]. 

764Za abuzywne uznane zostały również te postanowienia umowne, które zakładają tzw. ubezpieczenie niskiego 

wkładu własnego w umowach kredytowych. Ta forma dodatkowego zabezpieczenia umowy kredytu w ocenie 

Sądu Okręgowego w Warszawie stanowiła świadczenie nienależne. Tym samym, wobec uznania, iż zawarta przez 

kredytodawcę z ubezpieczycielem umowa obejmowała swym zakresem świadczenie nienależne w myśl art. 410 § 

2 k.c., to pobrane przez podmiot udzielający kredytu świadczenia stanowiły o jego wzbogaceniu kosztem 

konsumenta. Oczywistym jest, iż każda sprawa winna być oceniania z indywidualnej perspektywy, jednakże 

wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie orzeczenie w dniu 27 października 2016 r. (sygn. akt XXVII                              

C 3361/16; niepubl.) wskazuje na kolejny problem, który notorycznie pojawia się, nie tylko w umowach kredytu, 

ale także umowach pożyczki, gdzie wiąże się nieprofesjonalistę dodatkowymi zobowiązaniami, niejednokrotnie 
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rodzaju należności windykacyjne jak opłaty za wysłanie jednego i kolejnych wiadomości SMS, 

za wizytę w domu, za wysłanie pierwszego czy drugiego wezwania do uregulowania zaległości. 

Koszty te piętrzyły się tym samym w nieskończoność. W konsekwencji, po skierowaniu sprawy 

na drogę postępowania sądowego, konsument miał w obowiązku nie tylko zwrócić uzyskaną 

kwotę pożyczki/kredytu wraz z odsetkami wynikającymi z tytułu opóźnienia, ale także wszelkie 

koszty wynikające z zawartej umowy, a naliczone przez udzielającego zobowiązania.                           

W efekcie, przy uzyskanym „wsparciu finansowym” w wysokości 1.000 zł, koszty 

niejednokrotnie wynosiły także 1.000 zł albo 1.500 zł i więcej. Przedsiębiorcy naliczali sobie 

dla przykładu kwoty 600-700 zł za obsługę pożyczki w domu, czy kwotę 20 zł za wysłanie 

wiadomości SMS, czy też kwoty 50-100 zł za wysłanie samego tylko wezwania do zapłaty765. 

Instytucje pożyczkowe, kredytowe czy parabanki, a precyzując, umowy przez te 

podmioty kreowane obejmują największą ilość klauzul budzących szereg wątpliwości                           

i wykorzystujących sytuację finansową konsumentów. Jeśli zaś mowa o bankach, to znacznie 

rzadziej zdarza się, aby banki, w umowach zawieranych z konsumentami, wprowadzały 

zawyżone koszty, niewłaściwe oprocentowanie, czy inne klauzule abuzywne, naruszające ich 

prawa i interesy766. 

Pamiętać trzeba, iż to właśnie rynek usług finansowych stanowi motor napędowy rynku 

usług na całym świece, a stosunki konsumencko – profesjonalne właśnie w tym zakresie zostały 

uregulowane jako pierwsze. Nie zmienia to jednak faktu, iż nadużywanie słabszej pozycji 

konsumenta jest jawnym działaniem przeciwko jego słusznym prawom oraz interesom767.                     

Z drugiej strony trzeba mieć także na uwadze, to iż decyzja o zaciągnięciu kredytu czy pożyczki 

nigdy nie jest podejmowana we właściwym momencie, a decyzje, które z pozoru wydają się 

być decyzjami racjonalnymi, stają się irracjonalne, potęgując problemy konsumenta.

 
niezasadnymi, powodującymi powstanie po jego stronie kolejnych kosztów, do których spełnienia staje się on 

zobowiązany (por. M. Gołuch, Kontrola abuzywności postanowień umów bankowych dotyczących ubezpieczenia 

niskiego wkładu własnego. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.10.2016 r. 

(XXVII C 3361/16; niepubl.), Młody Jurysta 2017/2, s. 32-38; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; M. Jabłoński, 

K. Koźmiński, Bankowe..., s. 17-32.). 

765Por. A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; M. Jabłoński, K. Koźmiński, Bankowe..., s. 17-32. 

766Por. E. Łętowska, K. Osajda, Nieuczciwe…, s. 245; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; M. Jabłoński,                           

K. Koźmiński, Bankowe..., s. 17-32. 

767Por. E. Łętowska, K. Osajda, Nieuczciwe..., s. 245; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; M. Jabłoński,                             

K. Koźmiński, Bankowe..., s. 17-32; Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących 

komitetów kredytowych. I kwartał 2018 r., Departament Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego, 

Warszawa 2018, s. 7-11. 
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3. Przykłady klauzul niedozwolonych stosowanych w obrocie konsumenckim rynku 

usług finansowych 

 

Klauzule niedozwolone, które legły u podstaw analizy poczynionej w niniejszej 

dysertacji naukowej obejmują te postanowienia umowne, które w sposób rażący wykorzystują 

przede wszystkim grosze ekonomicznie położenie konsumentów względem ich kontrahentów 

i tym samym doprowadzają do bezprawnego „zarabiania” przez przedsiębiorcę kosztem 

konsumenta. Metodologia doboru klauzul niedozwolonych poddanych wnikliwemu 

wnioskowaniu opiera się zatem na tych praktykach kontrahentów, które obarczają 

konsumentów wygórowanymi kosztami udzielonego świadczenia pieniężnego, nakładają na 

konsumentów obowiązek pokrywania czy partycypowania w kosztach, które jak się okazuje w 

wielu przypadkach nie mają nic wspólnego z udzielonym świadczeniem bądź w sposób 

bezprawny wykraczają poza jakiekolwiek granice, tak prawne, jak i moralne. Przedsiębiorcy 

wykorzystując jednocześnie swoje lepsze położenie z punktu widzenia ekonomii, ale                               

i doświadczenia rynkowego, dążąc przy tym do uzyskania, jak najwyższego wynagrodzenia, 

wprowadzają do umów zawieranych z konsumentami takie klauzule, które nie tylko są 

niezrozumiałe, ale także w konsekwencji doprowadzają do niekorzystanego rozporządzenia 

majątkiem konsumenta. Wśród klauzul, które poddane zostaną analizie będą te, które obciążają 

konsumenta nadmiernymi opłatami administracyjnymi, opłatami prowizyjnymi, opłatami                      

z tytułu dodatkowych ubezpieczeń, kosztami windykacyjnymi, ale również te, które nie zostały 

uzgodnione indywidualnie z konsumentem i w efekcie są wyłącznie jednostronnym działaniem 

przedsiębiorcy, tak banku, jak i parabanku (np. klauzule waloryzacyjne czy indeksacyjne)                    

a wpływającym również na główne świadczenie umowy konsumenckiej.  

Zanim dokonana zostanie szeroka analiza kilku przykładów klauzul niedozwolonych 

stosowanych przez parabanki i banki w obrocie finansowym z udziałem konsumenta, 

koniecznym jest ogólne odniesienie się i wskazanie, na co nieprofesjonalista winien przede 

wszystkim zwracać uwagę w obrocie z jego udziałem. Naruszenia praw oraz interesów, które 

jednocześnie są sprzeczne z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa oraz dobrymi 

obyczajami, stały się „plagą” XXI wieku. Słabsza pozycja świadczeniobiorców 

wykorzystywana jest w każdym sektorze rynku usług, w szczególności rynku usług 

finansowych. Profesjonaliści, co do zasady, uznają konsumentów jako te podmioty, które nie 

posiadają odpowiedniej wiedzy ekonomicznej oraz prawnej i przeważnie nie będą dochodzić 
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swych praw przed sądem. Jest to oczywiście bardzo ogólna uwaga i mocno zgeneralizowane 

spostrzeżenie, jednakże w przypadku większości, fakt ten można uznać za potwierdzony768. 

Aktualnie w finansowym obrocie konsumenckim występuje szereg klauzul, które są 

sprzeczne z prawem i naruszają interesy konsumentów. Przykładem takich klauzul mogą być 

te, zmierzające do uniemożliwienia dochodzenia praw przed sądem, ograniczające możliwości 

konsumenta przy przedterminowym zwrocie zaciągniętego zobowiązania pożyczkowego czy 

kredytowego, umożliwiające profesjonalistom dokonywanie zmian umowy w dowolnym 

momencie bądź dopuszczające modyfikację pierwotnego stosunku umownego, nie gwarantując 

jednocześnie możliwości odstąpienia od zmodyfikowanej treści umowy769. 

Każda klauzula ograniczająca bądź całkowicie wyłączająca konsumentowi, możliwość 

dochodzenia jego praw przed sądem jest przede wszystkim sprzeczna z Konstytucją770. 

Najwyższy akt prawny w Polsce, jakim jest Konstytucja, każdemu gwarantuje dostęp do sądu 

i wprowadzenie do umowy z konsumentem niedozwolonego postanowienia, eliminuje to 

postanowienie, a czasami nawet umowę, z obrotu ex lege771. Kolejna klauzula odnosi się 

bezpośrednio do działalności banków, jakkolwiek odnieść można ją również do zakresu 

działalności parabanków. Klauzula ta w swej istocie ma uniemożliwić kredytobiorcy czy 

pożyczkobiorcy wypowiedzenie zawartej umowy wobec przedterminowej spłaty zaciągniętego 

zobowiązania. Z punktu widzenia banków czy parabanków, wcześniejsza spłata udzielonego 

konsumentowi zobowiązania finansowego, powoduje powstanie, co do zasady, po stronie 

 
768Por. E. Rutkowska, Niedozwolone klauzule umowne w bankowym obrocie konsumenckim, „Prawo Bankowe” 

2002, nr 7-8, s. 66-75; M. Jabłoński, A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; K. Koźmiński, Bankowe..., s. 17-32. 

769Por. E. Rutkowska, Niedozwolone..., s. 66-75; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; M. Jabłoński, K. Koźmiński, 

Bankowe..., s. 17-32; W. Szpringer, Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE; 

Rozdział VI. Ogólne warunki umów i nieuczciwe klauzule kontraktowe, Warszawa 2005 [online]. Dostępny                         

w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 08.05.2020 r.); wyrok TSUE z dnia 26.03.20 r. w sprawie JC przeciwko 

Kreissparkasse Saarlouis (sygn. akt C-66/19); LEX nr 2861031; M. Sieradzka, Umowa o kredyt nie może odsyłać 

do przepisu odsyłającego. Omówienie wyroku TS z dnia 26 marca 2020 r., C-66/19 (Kreissparkasse Saarlouis), 

Warszawa 2020 [online]. Dostępny w internecie.sip.lex.pl (dostęp: 24.05.20 r.). 

770Stanowi o tym art. 45 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym unormowaniem: Każdy ma prawo do sprawiedliwego 

i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły 

sąd. 

771Por. E. Rutkowska, Niedozwolone…, s. 69; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; W. Szpringer, Kredyt…; Rozdział 

VI..., [online]. 
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profesjonalistów mniejszego zysku772. Nie bez przyczyny, użyto stwierdzenia, iż „co do 

zasady”, albowiem profesjonaliści – co stało się już praktyką rynku usług finansowych – 

zastrzegają sobie nie tylko odsetki od spłaconego przed terminem kredytu, ale także naliczają 

dodatkowe opłaty stanowiące ich wynagrodzenie i ochronę przez stratą związaną ze spłatą 

zobowiązania przed upływem ustalonego terminu. Istotą jest, aby kwestie spłaty kredytu 

zostały jasno i precyzyjnie wskazane w zawieranej umowie, a dodatkowo, aby przedsiębiorca 

poinformował o nich swojego klienta w odpowiednim terminie, właściwym dla konsumenta773. 

W dalszej kolejności niedopuszczalne będą klauzule umów, niweczące zasadę równości 

stron. Mowa tu o klauzulach, dających profesjonaliście, większe uprawnienia kosztem 

uprawnień nieprofesjonalisty774. Jako przykład wskazać można na klauzule, przyznające 

bankowi uprawnienie do zmiany zawartej z konsumentem treści umowy, w dowolnym 

momencie, bez większym obostrzeń. Naruszenie zasady równości kontraktowej stanowi jawne 

działanie sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a przede wszystkim 

uderza bezpośrednio w samą naturę stosunków zobowiązaniowych. Nie można dopuszczać do 

sytuacji, w której uprawnienia jednej ze stron umowy realizowane są z pokrzywdzeniem drugiej 

 
772Tak więc, zastrzeżenie w umowie, iż konsument nie może wypowiedzieć umowy przed terminem jest 

całkowicie sprzeczne z prawem i godzi w podstawową zasadę stosunków zobowiązaniowych – zasadę równości 

stron (por. E. Rutkowska, Niedozwolone…, s. 69-70; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; W. Szpringer, Kredyt…; 

Rozdział VI..., [online]; M. Wilejczyk, Sprawiedliwość…, s. 3-19; wyrok TSUE z dnia 11.09.19 r. w sprawie 

Lexitor sp. z o.o. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, 

Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A. (sygn. akt C-383/18); LEX nr 2717297; M. Grochowski, E. Rott-

Pietrzyk, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Lexitor a prowizja agenta, PPH 2020, nr 5, s. 15-21; A. 

Siwierska, Wcześniej znaczy taniej – Trybunał Sprawiedliwości o spłacie kredytu przed terminem. Glosa do 

wyroku TS z dnia 11 września 2019 r., C-383/18, EPS 2020, nr 3, s. 29-34). 

773A zatem kwestia ta winna być uregulowana w każdej umowie zawieranej tak z bankiem, jak i parabankiem,                 

a konsumentowi nie można ograniczać możliwości wcześniejszej spłaty pożyczki czy kredytu. Jednocześnie, 

mając na uwadze interes przedsiębiorcy, za dozwolone uznać należy pobierane przez przedsiębiorców opłaty                     

w dopuszczalnej, właściwej wysokości (por. E. Rutkowska, Niedozwolone…, s. 69-70; A. Drożdż, Przegląd...,                  

s. 160-168; W. Szpringer, Kredyt…; Rozdział VI..., [online]). 

774Najczęstszym przypadkiem klauzul modyfikujących pierwotny stosunek umowny w zakresie usług 

finansowych, jest zmiana oprocentowania (jego wysokości), czy zmiana ceny bądź wynagrodzenia profesjonalisty, 

wprowadzane po zawarciu umowy i przy jednoczesnym braku możliwości po stronie konsumenta odstąpienia od 

zmodyfikowanej w ten sposób umowy. Niedozwoloną jest wskazana praktyka, albowiem świadczeniobiorca 

winien mieć bezapelacyjną możliwość odstąpienia od umowy, co do której cena czy oprocentowanie stały się 

mniej korzystne dla niego samego (por. E. Rutkowska, Niedozwolone…, s. 70-73; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-

168; W. Szpringer, Kredyt…; Rozdział VI..., [online]). 
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strony, nie dając jednocześnie stronie przeciwnej możliwości żadnego „pola manewru”. 

Konsumenci, których obowiązująca umowa bezpośrednio dotyczy, muszą mieć 

zagwarantowaną możliwość odstąpienia od umowy, jeśli zmiany wprowadzone przez 

profesjonalistę nie odpowiadają wstępnym warunkom kontraktowym i mogą postawić 

konsumenta – teoretycznie – w gorszej sytuacji względem przedsiębiorcy, niż miało to miejsce 

w chwili związania stron konkretną umową775. 

Wątpliwe są również te postanowienia umowne, które wzbudzały u konsumentów 

przeświadczenie o zasadności ich odpowiedzialności karnej w sytuacji pozostawania w zwłoce 

z regulowaniem zaciągniętego zobowiązania finansowego. Postanowienia takie wywoływały 

błędne przekonanie słabszej strony stosunku zobowiązaniowego, iż w przypadku niespłacenia 

pożyczki w terminie, pożyczkobiorca poniesie odpowiedzialność karną swojego niewłaściwego 

zachowania. Pośród kontrolowanych postanowień znaleźć można było takie, jak: „Ostatni czas, 

aby uniknąć problemu z Policją (…)”, „Informuję, że od dziś rozpoczyna się wywiad Policji                

w okolicach z powodu braku spłaty”, bądź „Dziś Policja odwiedzać będzie twoją okolicę w celu 

uzyskania informacji do sądu – wpłać jeśli chcesz uniknąć”.776 Postanowienia te pozostają 

również w jawnej sprzeczności z art. 1 Protokołu nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności777. Zgodnie z jego regulacją, nikt nie może być pozbawiony wolności 

jedynie z powodu niemożności wykonania zobowiązania umownego. Jednocześnie wskazać 

trzeba, iż przytoczone klauzule umowne stanowią niewielki ułamek postanowień, które 

wprowadzone były i są do umów pożyczek zawieranych najczęściej z instytucji 

parabankowymi.  

Wskazane klauzule mają jedynie zasygnalizować problem omawiany szerzej w dalszej 

części dysertacji. Tematyka ta, nie dotyczy wyłącznie banków, ale podobnie - i to w większej 

 
775Mowa tu oczywiście o sytuacji, w której zmiana wysokości oprocentowania nie jest zależna od samego 

konsumenta (takiej sytuacji konsumenci doświadczają zarówno wówczas, gdy spóźniają się, bądź zalegają ze 

spłatą zobowiązania i w łączącej ich z bankiem czy parabankiem umowie zostało jasno zastrzeżone, iż możliwa 

jest zmiana oprocentowania i jego wysokości w tej właśnie konkretnej sytuacji). W przeciwnym razie modyfikacja 

umowy we wskazanym zakresie możliwa jest o tle, o ile jest to prawnie i rzeczowo uzasadnione, a konsumentowi 

przyznane zostało prawo do ewentualnego odstąpienia od umowy (por. E. Rutkowska, Niedozwolone…, s. 70-73; 

A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; W. Szpringer, Kredyt…; Rozdział VI..., [online]). 

776Por. Raport Rzecznika Finansowego. Kredyty konsumenckie. Bieżące problemy, Rzecznik Finansowy, 

Warszawa 2018, s. 18-19. 

777Protokół nr 1 i nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony w Paryżu 

dnia 20 marca 1952 r. oraz sporządzony w Strasburgu dnia 16 września 1963 r. (Dz.U.1995.36.175/2                             

z dnia 1995.04.04). 
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mierze - parabanków czy pokrewnych instytucji finansowych udzielających konsumentom 

kredytów czy też pożyczek. W przypadku instytucji parabankowych, abuzywność 

wprowadzanych do umów oraz wzorców umów klauzul skupia się wokół nadmiernych 

kosztów, naliczanych przez profesjonalistów w związku ze świadczonymi usługami.                          

W przypadku banków, problem klauzul niedozwolonych odnosi się do niejasności i zawiłości 

postanowień w umowach i wzorcach umów, które niezwłocznie powinny być dopracowane                    

i skorygowane, aby swą istotą nie naruszały praw i interesów konsumentów.  

 

4. Znaczenie i istota linii orzeczniczej TSUE w kontekście polskich uregulowań 

konsumenckich 

 

„Linia orzecznicza” Unii Europejskiej niejednokrotnie stanowiła swego rodzaju 

preludium do nowelizacji przepisów wprowadzonych w poszczególnych krajach 

członkowskich, czy zmiany linii orzeczniczej sądów krajowych. Z analogiczną sytuacją 

spotkały się polskie Sądy i krajowy ustawodawca778. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej pozytywnie wpłynęły na zwiększenie ochrony praw oraz interesów konsumentów 

w ramach zaciąganych przez nich kredytów konsumenckich czy pożyczek.                        

Kluczowe znaczenie dla ich pozycji na rynku usług finansowych, a ściślej w zakresie kredytu 

konsumenckiego, miał wyrok779 Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 12 lipca 2012 roku                   

w sprawie S.C. Volksbank Romania SA v. Autoritatea Nationala pentru Protectia 

Consumtorilor – Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Calarasi                                  

(C-602/10)780. 

Analiza kwestii wprowadzania ewentualnych ograniczeń w zakresie kosztów 

udzielanego kredytu konsumenckiego rozstrzygana była w oparciu o regulację Dyrektywy 

 
778Por. M. Pecyna, D. Rogoń, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach sprzedaży 

konsumenckiej i kredytu konsumenckiego, KPP, Kraków 2015, z. 1, s. 205. 

779Por. http://eur-lex.europa.eu/legal content/PL/TXT/?uri=CELEX:62010CA0602. 

780Wydane orzeczenie na poziomie unijnym ma kolosalne znaczenie m.in. dla kwestii naliczanych kosztów kredytu 

konsumenckiego. Unijny orzecznik odniósł się w dużej mierze do roli krajowego ustawodawcy, któremu –                    

w większym skrócie – powierzył swego rodzaju swobodę legislacyjną w kwestii regulowania ograniczeń                       

w naliczaniu przez kredytodawców kosztów udzielonego zobowiązania finansowego (por. wyrok TSUE z dnia 

12.07.12 roku w sprawie S.C. Volksbank Romania SA przeciwko Autoritatea Nationala pentru Protectia 

Consumtorilor – Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Calarasi (sygn. akt C-602/10); LEX nr 

1169818; M. Pecyna, D. Rogoń, Orzecznictwo..., s. 205). 
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Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów 

o kredyt konsumencki oraz uchylającą dyrektywę Rady 87/102/EWG781.                                     

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że krajowi legislatorzy mogą wprowadzać dowolne 

ograniczenia i wyłączenia do naliczanych przez kredytodawców kosztów udzielanych 

kredytów konsumenckich, nawet za pomocą środków nieprzewidzianych we wskazanej 

Dyrektywie nr 2008/48. Takie liberalne podejście do problematyki obciążania konsumentów 

dodatkowymi, nadmiernymi kosztami udzielonego zobowiązania finansowego, obrazuje 

powagę tegoż problemu w skali międzynarodowej. Nie jest to zatem problem, z którym 

zmagają się wyłącznie polscy konsumenci, polskie orzecznictwo oraz polski ustawodawca782. 

Wskazany powyżej wyrok był zarazem pierwszym, w którym poddano interpretacji 

przepisy Dyrektywy nr 2008/48 w kontekście ochrony konsumentów narażonych na nadmierne 

koszty zaciągniętego zobowiązania finansowego. Dyrektywa, jak wskazano w treści 

uzasadnienia orzeczenia, odnosi się tylko do poszczególnych kosztów kredytu 

konsumenckiego, sposobu ich naliczania, zasad obciążania nieprofesjonalistów określonymi 

kosztami w przypadku spłaty kredytu przed terminem. Nie reguluje natomiast szczegółowo 

wszystkich opłat, prowizji i kosztów, które wprowadzane są do umów kredytu konsumenckiego 

przez poszczególnych kredytodawców783. Z uwagi na tę okoliczność oraz działając z intencją 

zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów na rynku usług finansowych, unijny orzecznik 

wskazał na większą swobodę krajowych ustawodawców, co do regulowania określonych 

ograniczeń i obowiązków, które nie wynikają z norm Dyrektywy nr 2008/48784. 

 
781Por. Dz.Urz.UE.L Nr 133, str. 66. 

782Por. M. Pecyna, D. Rogoń, Orzecznictwo…, s. 209-210. 

783Jak wskazano w interpretowanym orzeczeniu TSUE, możliwe jest nawet wprowadzenie swego rodzaju listy 

prowizji czy należności, które są niedozwolone, i które nie mogę być stosowane w praktyce finansowej z udziałem 

konsumentów. Taka praktyka była wielce problematyczna, albowiem przedsiębiorcy mogliby bez większych 

problemów próbować ją obejść. Podobnie zresztą nie można przy analizie konkretnej umowy posługiwać się 

wyłącznie pojęciami „prowizji”, czy „opłaty”. Pamiętać należy, iż nomenklatura nazewnicza, pod którą ukryte 

będą dodatkowe, obciążające konsumentów koszty, jest bardzo bogata. Idealnie zobrazuje to dalsza część 

dysertacji, gdzie wskazane zostaną wszystkie te koszty i należności, które w ocenie UOKiK uznane zostały za 

niedozwolone. Przedsiębiorcy posługują się bowiem różnego rodzaju nazewnictwem, od opłaty przygotowawczej, 

przez administracyjną, aż do kosztu za obsługę pożyczki w domu czy z tytułu ubezpieczenia zaciąganego 

zobowiązania finansowego. (por. M. Pecyna, D. Rogoń, Orzecznictwo…, s. 211-212). 

784Analiza konkretnego kredytu konsumenckiego, a ściślej umowy tegoż kredytu, winna uwzględniać tak interesy 

kredytodawcy, jak i interesy konsumenta, a także sprawdzać, czy utrzymana została zasada dualizmu 

kontraktowego pomiędzy stronami, a zatem, czy nie doszło do sytuacji, w której po jednej stronie jest znacznie 
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Nadmienić pozostaje, iż wskazana „linia orzecznicza” pojawiła się przed nowelizacją 

przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, które w wersji aktualnie obowiązującej zakładają 

ograniczenia wysokości odsetek za opóźnienie, koszty windykacji zaległego zobowiązania                  

a także limit udzielonego kredytu. Tak więc, zauważyć można, iż podjęte przez polskiego 

ustawodawcę działania są poniekąd następstwem kierunku orzecznictwa unijnego, które już                 

w 2012 roku zmierzało do zwiększenia bezpieczeństwa pozycji konsumenta względem 

profesjonalisty świadczącego usługi finansowe, a ściślej świadczącego kredyt konsumencki785. 

Powyższe zważania prowadzą do konkluzji, że na nowelizację przepisów unijnych oraz 

krajowych niebagatelny wpływ wywiera zarówno orzecznictwo unijne, krajowe, jak i dorobek 

doktryny. Kwestie nie wyrażone normatywnie nie pozostają nieuregulowane i prędzej czy 

później wszelkie luki prawne oraz niedociągnięcia zostaną wypełnione, podobnie jak miało to 

miejsce w przypadku limitowania kosztów kredytu konsumenckiego oraz opłat z jego 

udzieleniem786. 

Kampania prokonsumencka dostrzegalna jest, nie tylko na tle linii orzeczniczej, ale 

także w pracach Komisji Europejskiej. W końcu ochrona konsumentów należy do obszaru 

kompetencji zarówno państwo członkowskich, jak i Unii Europejskiej.787 Komisja, bazując na 

doświadczeniach świadczeniobiorców, od wielu lat wdraża i skutecznie prowadzi kampanie 

uświadamiające konsumentom istotę ich praw. Celem tak prowadzonej polityki konsumenckiej 

jest zwiększenie bezpieczeństwa na rynku usług. Aktualnie organy unijne pracują nad 

wytycznymi, które przybliżą nieprofesjonalistom ich prawa.788 

 
więcej przywilejów niż po drugiej, co z kolei godziłoby w podstawowe zasady kontraktowe polskiego prawa 

cywilnego. Głównym celem takiej analizy jest przede wszystkim weryfikacja, czy po stronie nieprofesjonalisty, 

za sprawą profesjonalisty, nie dojdzie przypadkiem do podwójnego obciążenia finansowego, które mogłoby                       

z kolei doprowadzić do zmiany jego sytuacji materialno-majątkowej, na mniej korzystną niż gdyby określone 

koszty nie zostały uwzględnione (por. M. Pecyna, D. Rogoń, Orzecznictwo…, s. 211-212). 

785Por. M. Pecyna, D. Rogoń, Orzecznictwo…, s. 212-213. 

786Por. M. Pecyna, D. Rogoń, Orzecznictwo…, s. 212-213. 

787Por. Stanowi o tym art. 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

788Na uwagę zasługuje również koncepcja portalu „e-sprawiedliwość”. W dobie komputerów, smartfonów oraz 

tabletów, wykorzystując również szybki dostęp do najważniejszych informacji, na portalu „e-sprawiedliwość” 

konsumenci będą mogli znaleźć orzeczenia unijne oraz krajowe, ukazujące nieprawidłowości działania 

określonych przedsiębiorców a także zapoznać się z praktykami, które wykorzystują niedogodne położenie 

konsumentów względem doświadczonych profesjonalistów (por. Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu 
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Wśród najważniejszych ustaleń Komisji Europejskiej znalazły się te, wedle których 

państwa członkowskie powinny zdecydowanie większą wagę przyłożyć do sprawności 

obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie przedmiotowej sprawności wynika z braku 

wiedzy zarówno po stronie konsumentów, jak i przedsiębiorców o zakresie przysługujących 

im, ale i obowiązujących ich przepisów prawa a także ze znikomej efektywności egzekucji 

praw i środków, które im przysługują. Dlatego też, Komisja Europejska zaleca, by wzmocnić 

skuteczność egzekwowania praw i środków przysługujących nieprofesjonalistom, ale także by 

zwiększyć odstraszający charakter kar za naruszenia przepisów prawa789. 

 

5. „Frankowicze” w dobie klauzul niedozwolonych umów kredytowych 

 

Druga połowa, pierwszej dekady dwutysięcznego roku, to okres, w którym dużą 

popularnością cieszyły się kredyty hipoteczne zaciągane w walucie obcej, a dokładnie we 

franku szwajcarskim. O skali zagadnienia kredytów frankowych świadczyć może chociażby to, 

że w 2011 r. zadłużenie w przeliczeniu na polski złoty w kredytach frankowych wynosiło 102,8 

miliarda złotych790. Ostatnie trzy lata spowodowały jednak, iż liczba czynnych kredytów 

mieszkaniowych we frankach szwajcarskich zmniejszyła się o 13,3%. Co istotne, na koniec 

2019 r. wartość mieszkaniowych kredytów frankowych wynosiła 101,8 miliarda złotych. 

Poziom zatem zadłużenia w przeciągu ośmiu lat nie uległ jednak zbyt dużemu spadkowi. Jest 

to efekt wzrostu kursu waluty franka szwajcarskiego. Zmniejszenie natomiast liczby czynnych 

kredytów frankowych to konsekwencja wielu czynników społecznych. W tym między innymi, 

 
Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE 

dotyczących ochrony konsumenta, Bruksela 2018, COM(2018) 185 final, s. 5-6 [online]. Dostępny w Internecie: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0185&from=PL (dostęp 31.05.19 

r. oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r., w sprawie niektórych 

aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE                

i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE, który to akt stanowi uzupełnienie przepisów dyrektywy 2011/83/UE 

zwiększając zakres ochrony konsumentów w kontekście zgodności towarów z umową, środków ochrony prawnej 

w przypadku braku zgodności z umową oraz zasad korzystania z tych środków). 

789Por. Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego…, s. 12. 

790Por. „Portret frankowicza” Biuro Informacji Kredytowej 2019 r., [źródło: https://media.bik.pl/informacje-

prasowe/455049/aktualnosci-bik-portret-frankowicza-2019-08-05]. 
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wzrostu płac, spadku bezrobocia, wzrostu dochodów gospodarstw domowych oraz przemian 

społeczno – gospodarczych w szerokim rozumieniu tego zwrotu791. 

Fundamentalne zmiany sytuacji „frankowiczów” następują jednak systematycznie 

dopiero od chwili zajęcia przez TSUE stanowiska w sprawie Kamil Dziubak, Justyna Dziubak 

przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Polsce w formie oddziału pod nazwą 

Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, dawniej Raiffeisen Bank Polska SA                          

z siedzibą w Warszawie zajęte przez Trybunał w dniu 3 października 2019 r. (C-260/18)792. 

Na skutek wydanego w sprawie C-260/18 wyroku, stwierdzono, iż zawarte w umowach 

kredytów zaciągniętych w walucie obcej (we franku szwajcarskim) zawierają klauzule 

cechujące się abuzywnością a dotyczące kwestii indeksacji oraz denominacji waluty obcej do 

waluty polskiej. Orzeczenie to wraz z jego obszernym uzasadnieniem stało się przyczynkiem 

do ukształtowania się w Polsce nowej linii orzeczniczej, w której zdecydowaną ochroną prawną 

objęci zostali „frankowicze”. Przez całą Polskę wzdłuż i wszerz wykształciła się praktyka,                    

w której sądy albo uznają konkretne klauzule za niedozwolone albo uznają za nieważną całą 

umowę, którą kredytodawca zaciągnął lata temu. 

Omawiana materia w znacznej mierze skupia się na ewidentnym naruszeniu zasady 

równowagi stron – kredytodawcy i kredytobiorcy w procesie kredytowym, w którym kluczową 

rolę odegrał frank szwajcarski (CHF). Przekładając rozważania te na nomenklaturę klauzul 

zawieranych w umowach „frankowych”, wskazać trzeba, iż praktyka banków opierała się na 

klauzulach denominacyjnych i indeksacyjnych. Różnica pomiędzy tymi pojęciami skupia się                 

z kolei wokół świadczenia głównego tj. kwoty zaciąganego kredytu. W przypadku kredytu 

denominowanego, w umowie kredytowej kwota kredytu wyrażana była w walucie obcej                

a następnie wypłacana kredytobiorcy w walucie polskiej według kursu kupna waluty obcej                        

z dnia uruchomienia kredytu. W kredycie indeksacyjnym z kolei, kwota kredytu podawana była 

 
791Por. ”Portret frankowicza” Biuro Informacji Kredytowej 2020 r., [źródło: https://media.bik.pl/informacje-

prasowe/483350/aktualnosci-bik-portret-frankowicza-2020-02-04]. 

792Por. D. Adamski, K. Koźmiński, P. Litwiński, A. Wiewiórkowska-Domagalska, W. Szpringer, Kształtowanie 

się linii orzeczniczej,  Raport: Konsekwencja prawne, ekonomiczne i społeczne wyroku TSUE w sprawie kredytów 

„frankowych”, Klub Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym, Sopot 2020, s. 20-

22; B. Paxford, Wykładnia umowy kredytu bankowego. Kredyty frankowe i złotówkowe. Komentarz praktyczny z 

orzecznictwem. Decyzje Prezesa UOKiK. Przykłady klauzul niedozwolonych, Warszawa 2020, [online]. Dostępny 

w internecie. sip.legalis.pl (dostęp: 02.12.20 r.). 
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w walucie polskiej i przeliczana na walutę obcą według kursu kupna tej waluty w dniu 

uruchomienia zobowiązania kredytowego793. 

Na gruncie poruszanej tematyki kluczowym jest również poczynienie uwagi, iż polskie 

prawo nie zawiera definicyjnego rozróżnienia klauzul denominacyjnych, indeksacyjnych oraz 

waloryzacyjnych. Wobec tego tak w orzecznictwie, jak i wśród wielu przedstawicieli doktryny 

cywilistycznej zrodził się swego rodzaju „chaos” interpretacyjny, uniemożliwiający 

jednoznaczne rozgraniczenie wskazanych pojęć i tym samym przełożenie efektów 

prowadzonych w tej materii wykładni na konkretne sytuacje związane z zobowiązaniami 

kredytowymi zaciąganymi w walutach obcych794. 

Wskazanie na problematykę powyższych klauzul jest nieodzownym elementem analizy 

całokształtu problemów „frankowiczów”, z jakimi borykają się oni od wielu już lat. Właściwe 

zaszeregowanie klauzul w konkretnej umowie kredytowej wpływa bowiem na ustalenie 

wysokości kwoty kredytu we franku szwajcarskim oraz wysokości rat kapitałowo-

odsetkowych. Na skutek zastosowania przez banki omawianych klauzul, banki zyskały 

możliwość jednostronnego ustalenia wysokości kursu CHF, a co obejmowało w sposób 

bezpośredni essenatialia negotii umowy kredytowej, jakim jest główne świadczenie stron – 

świadczenie kredytowe795. Co istotne, samo zastosowanie przedmiotowych klauzul                                 

w umowach kredytowych jest możliwe i co więcej, odpowiada obowiązującym przepisom 

prawa oraz zasadzie swobody umów. Właściwe jednak unormowanie treści klauzuli powinno 

zmierzać do zachowania przejrzystości, jasności i zrozumiałości zawartego w umowie 

postanowienia. W ślad za M. Romanowskim, wskazać trzeba, że klauzula indeksacyjna 

„obroniłaby” umowę kredytową (umowę frankową), pod warunkiem, że wskazywałaby na kurs 

rynkowy waluty obcej a nie na uprawnienie banku do ustalenia wysokości tego kursu796. 

 
793Por. T. Tomczak, Klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych – analiza orzecznictwa Sądu 

Najwyższego, MOP 2020, nr 20, s. 1066 i n.; B. Paxford, Wykładnia…, [online]. Dostępny w internecie. 

sip.legalis.pl (dostęp: 02.12.20 r.). 

794Por. A. Nowacki, Pojęcie kredytu denominowanego, MPB 2018, nr 11/2018; A. Grebieniow, K. Osajda, Kredyty 

walutowe. Zagadnienia węzłowe, Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały naukowe 2019,  nr 7/2019. 

795Por. B. Gadek, Dopuszczalność stosowania klauzul indeksacyjnych w umowach kredytowych, MOP 2018, nr 12, 

s. 660 i n.; E. Łętowska, Co ujawnia dyskurs o kredytach frankowych, czyli o świadomym i nieświadomym 

uwikłaniu prawników, EPS 2020, nr 4/2020, s. 4; T. Nowakowski, Kilka uwag na temat wypełniania luk w umowie 

kredytu frankowego powstałych po eliminacji niedozwolonej klauzuli walutowej, PPH 2020, nr 3/2020, s. 27–33. 

796Por. B. Gadek, Dopuszczalność…, s. 660 i n.; M. Romanowski, Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej 

postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2017, s. 80; E. Łętowska, 
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Z całą pewnością wprowadzenie do umowy kredytowej rozwiązania zwiększającego 

obiektywizm oraz klarowność działania banku pozytywnie wpłynęłoby na ukształtowanie 

całego „frankowego” stosunku zobowiązaniowego i zrównałoby pozycję obu stron kontraktu 

chociażby w tym, wątpliwym zakresie797. 

W każdym razie, naruszenie równowagi kontraktowej stron jest tylko jednym                              

z naruszeń, których dopuściły się banki, stosujące klauzule denominacyjne, indeksacyjne czy 

waloryzacyjne. Wprowadzenie do wzorców umów oraz do samych umów omawianych klauzul 

jest naruszeniem również dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz rażącym 

naruszeniem interesów konsumentów. Poruszana na łamach niniejszej dysertacji naukowej 

materia również w odniesieniu do kredytów „frankowych” skupia w całej mierze swą uwagę 

na działaniach profesjonalistów, którzy wykorzystując gorsze położenie konsumentów, 

narzucają im warunki kontraktowe, które w efekcie negatywnie wpływają na ich pozycję                          

w kontekście poczynionej „inwestycji” w produkt finansowy. Banki, kształtując „frankowy” 

stosunek zobowiązaniowy dopuściły się względem konsumentów: jednostronnego 

kształtowania praw i obowiązków kredytobiorców, stosowania nietransparentnych czy 

 
Co ujawnia…, s. 4; T. Nowakowski, Kilka…, s. 27–33; B. Paxford, Wykładnia…, [online]. Dostępny w internecie. 

sip.legalis.pl (dostęp: 02.12.20 r.). 

797Por. J. Ostałowski, Zaniechanie informacyjne banku jako podstawa roszczeń konsumenta dotyczących umowy 

kredytu denominowanego we franku szwajcarskim, PPH 2018, nr 4/2018, s. 27–38; M. Jabłoński, K. Koźmiński, 

Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2018; M. Matusiak-

Frącczak, Polska praktyka orzecznicza w sprawie kredytów powiązanych z walutą obcą a wyrok Trybunału 

Sprawiedliwości z 20.9.2017 r., C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i inni przeciwko Banca Românească SA, 

EPS 2018, nr 4/2018; K. Słowińska, Klauzula indeksacyjna w kredytach hipotecznych denominowanych we 

frankach szwajcarskich – istota problemu, PPH 2019, nr 1/2019, s. 45–51; B. Paxford, Wykładnia…, [online]. 

Dostępny w internecie. sip.legalis.pl (dostęp: 02.12.20 r.). 
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nieweryfikowanych parametrów ustalania kursu waluty, ukrycia wynagrodzenia w postaci np. 

spreadu walutowego798 oraz przerzuciły na konsumentów całe ryzyko walutowe799. 

Przenosząc poczynione powyżej rozważania na praktyczne ich wykorzystanie                               

w kontekście ochrony praw i interesów konsumentów, wskazać trzeba, iż aktualnie dąży się do 

uznania za nieważne konkretnych postanowień umowy „frankowej”, bądź nawet do 

unieważnienia całej umowy.  Orzecznictwo we wskazanej materii nie jest jednak unitarne. Sam 

Sąd Najwyższy początkowo uznawał, iż w przypadku umów „frankowych” wyeliminować 

należy klauzule, które noszą cechy abuzywności i pozostawić umowę w pozostałym zakresie 

w mocy800. Taki proceder określano powszechnie jako „odfrankowienie” umowy a za jego 

stosowaniem przeważał argument oparty na zasadzie proporcjonalności oraz na 

zagwarantowaniu konsumentom, jak największej ochrony przy jednoczesnej minimalizacji 

ingerencji we „frankowy” stosunek zobowiązaniowy. Sąd Najwyższy zmienił jednak zdanie po 

wydaniu przez TSUE wyroku w sprawie C-260/18 Państwa Dziubak. W jedynym, jak na razie 

orzeczeniu SN wskazał, że bez wątpliwych klauzul, umowa nie powinna w ogóle istnieć,                        

a w miejsce zakwestionowanej klauzuli może być zastosowana inna, pod warunkiem, że zgodę 

na to wyrazi sam konsument, którego interes zostanie zagrożony801. 

 
798W gwoli wyjaśnienia, spread walutowy to nic innego, jak różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży 

waluty, przy czym kurs sprzedaży jest wyższy od kursu kupna. Według danych analiz ekonomicznych tej 

instytucji, wynika, iż wskazana różnica kwotowa pomiędzy walutą obcą a walutą krajową wynosi zazwyczaj kilka 

groszy. Na potrzebę precyzyjnego wskazania, w jaki sposób działa spread walutowy można posłużyć się 

przykładem opisanym przez T. Tomaczaka. Autor ten wskazał, że konsument zaciągając 100.000 zł kredytu przy 

kursie CHF wynoszącym 2 zł, miałby do spłaty 50.000 CHF. Jeżeli jednak tego samego, kiedy konsument kredyt 

otrzymał, zdecydowałby się na jego spłatę, to owa spłata nastąpiłaby po kursie sprzedaży waluty. Zakładając, że 

w tym momencie kurs CHF wynosiłby 2,05 zł, to konsument miałby do spłaty nie 100.000 zł, ale 102.500 zł. 

Zatem bank na tzw. spreadzie walutowym zarabiałby 2.500 zł. Ewoluująca linia orzecznicza polskich sądów 

dostrzegła jednak, iż posługiwanie się przez banki spreadem walutowym ewidentnie zmierza do obciążenia 

konsumentów dodatkowymi kosztami, które to koszty w efekcie stanowić mają sposób banku na zarabianie 

kolejnych pieniędzy kosztem swoich klientów (por. wyrok SN z dnia 04.04.19 r., w sprawie pod sygn. akt III CSK 

159/17; T. Tomczak, Klauzule…, s. 1066 i n.; B. Paxford, Wykładnia…, [online]. Dostępny w internecie. 

sip.legalis.pl (dostęp: 02.12.20 r.) 

799Por. T. Tomczak, Klauzule…, s. 1066 i n.; B. Paxford, Wykładnia…, [online]. Dostępny w internecie. 

sip.legalis.pl (dostęp: 02.12.20 r.). 

800Por. wyrok SN z dnia 04.04.19 r., w sprawie pod sygn. akt III CSK 159/17; wyrok SN z dnia 09.05.19 r., w 

sprawie pod sygn. akt I CSK 242/18. 

801Por. wyrok SN z dnia 11.12.19 r., w sprawie pod sygn. akt V CSK 382/18; T. Tomczak, Klauzule…, s. 1066 i 

n. 
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Ostatecznie, linia orzecznicza w sprawach „frankowych” zmierza do zastąpienia 

postanowień niedozwolonych umowy przepisami dyspozytywnymi, o ile niewykorzystanie 

przepisu w miejsce klauzuli nie spowoduje nieważności całej umowy czym naraziłoby 

konsumenta na negatywne skutki. Wyjątkiem w tym przypadku jest zgoda konsumenta na 

unieważnienie całej umowy802. 

Zagadnienie to nie tylko z uwagi na swoją aktualność, ale także ze względu na założenia 

polityki ochronnej konsumentów ma istotne znaczenie w dalszym procesie budowy 

odpowiednich narzędzi i środków, które zagwarantują konsumentom pełniejszą ochronę ich 

praw i interesów a wobec przedsiębiorców doprowadzi do ujednolicenia ich profesjonalnej 

działalności nastawionej na utrzymanie równowagi kontraktowej stron. Choć trudno sobie 

wyobrazić, aby przedsiębiorcy (tak banki, jak i parabanki) zaprzestały prowadzenia 

działalności nakierowanej na zarobkowy jej charakter – i nie można się temu dziwić, ponieważ 

byłoby to niezgodne z ustawową definicją działalności gospodarczej (art. 4 ust.praw.przeds.) – 

to z całą stanowczością dążyć trzeba do tego, aby działalność ta zyskała przymiot legalności                 

i przejrzystości w omawianym zakresie, będącym przedmiotem niniejszego opracowania. 

  

6. Obserwacje działań instytucji parabankowych w obrocie konsumenckim 

 

 Działalność instytucji parabankowych, budząca znaczne wątpliwości na rynku usług 

finansowych, niepokoi konsumentów, choć pomimo nierzetelnych działań podmiotów 

udzielających wsparcia finansowego, konsumenci korzystają z ich usług. Nieświadomi 

konsekwencji zawieranych umów, konsumenci zaciągają pożyczki i kredyty konsumenckie nie 

w bankach, ale właśnie w instytucjach pozabankowych (parabankowych), charakteryzujących 

się mało rozbudowanym formalizmem, co oznacza łatwy dostęp do pożądanej gotówki, 

przeciwnie do banków wymagających od konsumentów spełnienia wielu wymogów w celu 

uzyskania kredytu. W zamian za łatwy dostęp do pieniędzy, bez zbędnych formalności, 

parabanki pobierają spore koszty, częstokroć ukryte w umowie, co w konsekwencji jest 

powodem pokaźnych zadłużeń konsumentów803. Sprawy te kończą się postępowaniami 

 
802Por. T. Tomczak, Klauzule…, s. 1066 i n.; B. Paxford, Wykładnia…, [online]. Dostępny w internecie. 

sip.legalis.pl (dostęp: 02.12.20 r.). 

803Oprócz wskazanych uprzednio praktyk naruszających prawa i interesy konsumentów decydujących się na 

zaciągnięcie zobowiązania finansowego w postaci pożyczki czy kredytu konsumenckiego, wskazać należy 

również na coraz bardziej popularną praktykę podpisywania deklaracji wekslowych oraz weksli in blanco, które 

mają nie tylko umożliwić, ale przede wszystkim przyspieszyć dochodzenie od zadłużonych świadczeniobiorców, 
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sądowymi, a równie często egzekucyjnymi. Wybór instytucji parabankowych, pomimo 

„kuszącej” oferty pod względem szybkości uzyskania środków oraz rzekomo niskich kosztów 

pożyczki czy kredytu, w rzeczywistości okazuje najgorszym z możliwych wyborów, jakich 

mógł dokonać konsument804. Doświadczenie życiowe oraz praktyka zawodowa wskazują, że 

wielu nieprofesjonalistów nie zapoznaje się z umowami, które podpisuje, nie znając tym samym 

warunków udzielonych świadczeń. W sytuacji niemożności spłaty zaciągniętego zobowiązania 

finansowego, okazuje się, że poza zwrotem samego świadczenia wynoszącego 1.000 złotych, 

dodatkowo trzeba pokryć uregulowane w umowie odsetki, koszty administracyjne, 

przygotowawcze, prowizje, koszty ubezpieczeń oraz koszty windykacyjne, które zdarza się, że 

stanowią nawet 100% i więcej udzielonego świadczenia. Obecnie, świadomość konsumencka, 

co do praw oraz sposobu ich obrony, a także sposobów ochrony konsumentów jest coraz 

większa, ale z legislacyjnego punktu widzenia, na polskim rynku usług finansowych powstają 

coraz to nowe podmioty, które udzielają pożyczek czy kredytów. Ich działania stale zmierzają 

do skutecznego obejścia przepisów prawa, choćby w zakresie kosztów naliczanych sobie jako 

swego rodzaju wynagrodzenia za prowadzoną działalność805. 

 
udzielonych im świadczeń (por. M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych 

w Polsce, Katowice 2012, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 1/2012, s. 42-47; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-

168; J. Koćwin, Koszty pożyczek zaciąganych w instytucjach parabankowych online – stosowne opłaty, PUG 2019, 

nr 9, s. 26-38). 

804Praktyka taka dostrzegalna jest głównie w działalności parabanku, jakim z całą stanowczością jest Profi Credit 

Polska S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej. Podmiot ten przy udzielaniu „wsparcia finansowego” konsumentom, 

od każdego z nich wymaga podpisania deklaracji wekslowej oraz weksla in blanco. Konsekwencją natomiast 

nieregularnego spłacania zaciągniętego zobowiązania czy nie spłacania go w ogóle, jest kierowanie przez 

wskazany parabank, spraw do postępowania nakazowego. Praktyka ta jako budząca wątpliwości, wywołała spore 

oburzenie wśród organów wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W świetle powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa jest ona bowiem dozwolona. Nie oznacza to jednak, iż pozostaje w zgodzie z zasadami współżycia 

społecznego oraz z intencją polskiego ustawodawcy, który stoi na straży ochrony praw i interesów konsumentów 

jako słabszych podmiotów tego typu stosunków zobowiązaniowych. Zastosowana praktyka miała bowiem                         

w założeniu pominięcie przepisów, na podstawie których polskie sądy dokonywałyby kontroli stosunku 

zobowiązaniowego łączącego strony (por. M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-47; A. Drożdż, Przegląd..., 

s. 160-168). 

805Jak wskazano w opinii Rzecznika Generalnego Juliane Kokott: Przepisy dyrektywy w sprawie nieuczciwych 

warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie krajowym 

przepisom będącym przedmiotem postępowania głównego, o ile ta regulacja przewiduje, że nakaz zapłaty jest 

wydawany na podstawie mającego moc pod względem formalnym weksla własnego, który zabezpiecza roszczenia 

sprzedawcy lub dostawcy względem konsumenta z tytułu umowy pożyczki, bez zbadania nieuczciwego charakteru 
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 Niedozwoloną praktyką, stosowaną przez instytucje parabankowe, było podpisywanie 

weksla in blanco, nie celem zabezpieczenia swoich należności, ale celem uzyskania,                               

w późniejszym okresie, nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i rozpoczęcie przeciwko 

dłużnemu nieprofesjonaliście dokuczliwej procedury egzekucyjnej. Praktyka ta została                          

w ostatnich czasach poddana analizie pod kątem zgodności z przepisami prawa, w tym prawa 

unijnego. Parabanki składały do sądów pozwy o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu 

nakazowym wyłącznie na podstawie weksla, nie przedstawiając przy tym sądowi umowy, jaką 

z instytucją pożyczkową zawarł świadczeniobiorca806. W wydanym w dniu 13 września 2018 

r. wyroku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej807 wskazał, że takie działanie - 

polegające na dochodzeniu należności w oparciu wyłącznie o weksel - jest niezgodne z art. 7 

ust. 1 Dyrektywy nieucz. war. um. W treści tego orzeczenia wskazano jednoznacznie, że: 

Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych 

warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się on 

przepisom krajowym takim jak te będące przedmiotem postępowania głównego, pozwalającym 

 
postanowień tej umowy pożyczki, a ponadto nadmiernie utrudnia konsumentowi wniesienie zarzutów od nakazu 

zapłaty w ten sposób, że przepisy te zezwalają sądowi na zbadanie nieuczciwego charakteru tylko w razie 

odpowiedniego zarzutu konsumenta, wymagają od konsumenta przedstawienia, w ciągu dwóch tygodni od 

doręczenia nakazu zapłaty, okoliczności faktycznych i dowodów, które umożliwiają sądowi to zbadanie, i które to 

przepisy pogarszają sytuację konsumenta przy ponoszeniu kosztów sądowych – por. M. Czech, Ł. Szewczyk, 

Społeczna..., s. 42-47; opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott z dnia 26 kwietnia 2018 roku, sygn. C-176/17, 

wydana w sprawie Profi Credit Polska S.A. w Bielsku – Białej przeciwko Mariuszowi W. (wniosek o wydanie 

orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich – Polska);                       

A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; P. Bańczyk, Dopuszczalność wydania nakazu zapłaty w postępowaniu 

nakazowym na podstawie weksla własnego wystawionego przez konsumenta – wykładnia i zastosowanie                             

w praktyce sądowej wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-176/17, Profi Credit Polska, w stanie prawnym 

dotychczasowym i od 7.11.2019 r., EPS 2020, nr 1, s. 33-41. 

806Por. M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-47; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; M. Dobrzycka, TSUE: 

Badanie abuzywności porozumienia wekslowego z urzędu, Warszawa 2019, [online]. Dostępny w Internecie. 

sip.legalis.pl (dostęp: 10.12.2019 r.); P. Bańczyk, Dopuszczalność…, s. 33-41; J. Fibinger-Jasińska, Roszczenie                  

z weksla a badanie z urzędu stosunku podstawowego, MOP 2020, nr 1, s. 37-43. 

807Por. wyrok TSUE z dnia 13 września 2018 r., sygn. akt C-176/17 wydany w sprawie Profi Credit Polska S.A. 

w Bielsku-Białej przeciwko Mariuszowi W. (LEX nr 2600265) a także wyrok TSUE z dnia 7 listopada 2019 r., 

sygn. akt C-419/18 i 483/18 wydany w sprawie Profi Credit Polska S.A. w Bielsku-Białej przeciwko Bogumile 

W., Mariuszowi K., Kamilowi W., Michałowi K., Elżbiecie K., Monice K., Stanisławowi K., Annie T., Adamowi 

L., Włodzimierzowi L., OH, LEX nr LEX nr 2735813, które to orzeczenie stanowi uzupełnienie wyroku wydanego 

pod sygn. akt C-176/17; M. Dobrzycka, TSUE: Badanie… (dostęp: 10.12.2019 r.); P. Bańczyk, Dopuszczalność…, 

s. 33-41; J. Fibinger-Jasińska, Roszczenie…, s. 37-43. 
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na wydanie nakazu zapłaty opartego na wekslu własnym, który stanowi gwarancję 

wierzytelności powstałej z umowy kredytu konsumenckiego, w sytuacji, gdy sąd rozpoznający 

pozew o wydanie nakazu zapłaty nie jest uprawniony do zbadania potencjalnie nieuczciwego 

charakteru warunków tej umowy, jeżeli sposób wykonania prawa do wniesienia zarzutów od 

takiego nakazu nie pozwala na zapewnienie przestrzegania praw, które konsument opiera na 

tej dyrektywie808. Brak umowy i samo tylko zobowiązanie wekslowe spowodowały, iż sądy 

przestały respektować taką praktykę parabanków.  

 

6.1. Zagadnienie odsetek obciążających konsumentów na tle linii orzeczniczej i zmian 

ustawodawczych 

 

Problematyka i istota odsetek naliczanych od udzielonego zobowiązania finansowego 

wywołuje niemałe poruszenie wśród przedstawicieli doktryny i stanowi przedmiot 

zainteresowania orzecznictwa. Zagadnienie to jest, o tyle istotne dla konsumentów, że jako 

świadczenie uboczne, to właśnie odsetki spłacane są w pierwszej kolejności przy regulowaniu 

zaciągniętej należności kredytowej czy pożyczkowej. Nie rzadko zdarza się bowiem, że 

wysokość odsetek stanowi „lwią część” pierwotnego zobowiązania kredytowego czy 

pożyczkowego a nawet je przewyższając809. Konsekwencją tego jest okoliczność, że spłacając 

w pierwszej kolejności świadczenie uboczne w postaci odsetek, spłata samego tylko 

zobowiązania głównego następuje po znacznie dłuższym wymiarze czasu niż zakłada to sama 

umowa. Nie oznacza to jednocześnie, że spłata odsetek powoduje, iż nie będą one naliczane                

w dalszej kolejności przy spłacie zobowiązania głównego. W szczególności, jeśli przed rokiem 

2006, odsetki te wynosiły nawet 5-6% dziennie810. 

 
808Por. wyrok TSUE z dnia 07.12.17 roku w sprawie Banco Santander S.A. przeciwko Cristobalinie Sanchez Lopez 

(sygn. akt C-598/15); LEX nr 2403944; wyrok TSUE z dnia 13 września 2018 r., sygn. akt C-176/17 wydany               

w sprawie Profi Credit Polska S.A. w Bielsku-Białej przeciwko Mariuszowi W. wraz z opinią rzecznika 

generalnego Juliane Kokott, LEX nr 2600265; wyrok TSUE z dnia 28.02.18 roku w sprawie Comune di 

Castelbellino przeciwko Region Marche i in. (sygn. akt C-117/17); LEX nr 2447240; M. Czech, Ł. Szewczyk, 

Społeczna..., s. 42-47; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; M. Dobrzycka, TSUE: Badanie… (dostęp: 10.12.2019 

r.); P. Bańczyk, Dopuszczalność…, s. 33-41; J. Fibinger-Jasińska, Roszczenie…, s. 37-43. 

809Por. M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-47; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; M. Dziurda, Nowy bat 

na lichwiarzy (https://www.rp.pl/Opinie/305119983-Nowy-bat-na-lichwiarzy---Marcin- Dziurda-o-uchwale-SN-

ws-powodztwa-opozycyjnego.html); M. Dobrzycka, TSUE: Badanie… (dostęp: 10.12.2019 r.). 

810Por. M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-47; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; M. Dziurda, Nowy... 
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Rozwiązaniem problemu miało być wprowadzenie instytucji odsetek maksymalnych, 

które aktualnie stanowią dwukrotność odsetek ustawowych. Jak się jednak szybko okazało, 

wprowadzona regulacja nie rozwiązała problemu w całości, jako że istniały w obrocie prawnym 

tytuły egzekucyjne, które wydane przed dniem 20 lutego 2006 roku obciążały dłużników ponad 

miarę i w sposób całkowicie niezgodny z zasadami współżycia społecznego811. 

Okoliczność ta stała się w konsekwencji zagadnieniem prawnym, którym zajął się Sąd 

Najwyższy. W uchwale wydanej w dniu 15 marca 2018 roku812, Sąd Najwyższy stwierdził, że: 

zmiana stanu prawnego jest zdarzeniem, o którym mowa w art. 840 § 1 pkt 2 KPC, gdy 

spowodowała, że zobowiązanie stwierdzone tytułem wykonawczym w części lub całości wygasło 

albo nie może być egzekwowane. Istotą wydanej uchwały było odniesienie się do sytuacji,                  

w której pomimo istnienia w obrocie prawnym odsetek maksymalnych, organy egzekucyjne,                

w oparciu o tytuły wydane przed dniem 20 lutego 2006 roku, egzekwują należności w oparciu 

o obowiązujące w ówczesnej dacie odsetki, które nota bene, znacznie przekraczają wysokość 

odsetek maksymalnych aktualnie obowiązujących. Kwintesencją tego rozstrzygnięcia było 

stwierdzenie, iż obowiązująca do dnia 20 lutego 2006 roku wysokość odsetek przekraczająca 

wówczas wysokość odsetek maksymalnych, obowiązujących od dnia 20 lutego 2006 roku 

wygasa, a od tegoż dnia, wierzycielowi należą się odsetki w wysokości odsetek maksymalnych, 

wprowadzonych do polskiego porządku prawnego w 2006 roku. W ocenie Sądu Najwyższego, 

nowelizacja przepisów, o której nadmieniono powyżej, stanowi okoliczność w rozumieniu art. 

840 § 1 pkt 2 k.p.c.813, która uzasadnia powództwo opozycyjne814. Słusznie wskazał bowiem 

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 15 marca 2018 roku, gdzie stwierdzono, że: 

zmiana stanu prawnego kwalifikuje się jako zdarzenie, o którym mowa w art. 840 § 1 pkt 2 

 
811Por. M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-47; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; M. Dziurda, Nowy… 

812Por. uchwała Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 15.03.2018 r., sygn. akt III CZP 107/17. 

813W myśl przepisu art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.: Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu 

wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego 

nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest 

orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu 

rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy 

niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia (znowelizowanego na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r.,                           

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469)). 

814Por. M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-47; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; M. Dziurda, Nowy…, 

publikacja z dnia 11.05.2018 r.; G. Wolak, Zmiana stanu prawnego jako podstawa powództwa opozycyjnego (art. 

840 § 1 pkt 2 KPC). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 107/17, PPE 2019, nr 

10, s. 54-72. 
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k.p.c., gdyż nie chodzi wtedy o ponowną ocenę – według nowych regulacji – zagadnień 

rozstrzygniętych prawomocnym orzeczeniem, lecz o oddziaływanie takiej zmiany na istnienie 

albo możność egzekwowania zobowiązania, które zostało stwierdzone w tym orzeczeniu. 

Wskazane stanowisko Sądu Najwyższego koreluje z założeniami ustawy z 2005 roku, gdzie 

dążono do wykluczenia zbyt nadmiernych odsetek, które nie jednego już dłużnika „wpędziły” 

w piramidę zadłużeń815. W końcowej części uzasadnienia wskazanej uchwały wyjaśniono, że: 

uznając każdy kolejny dzień niewykonania zobowiązania pieniężnego za odrębne zdarzenia 

oznaczające poszczególne wypadki niewykonania zobowiązania, wywieść należy z art. XLIX § 

3 p.w.k.c. regułę, że prawem właściwym dla odsetek za opóźnienie powinno być prawo 

obowiązujące w dniu, za który należą się odsetki816. W wypadku odsetek za opóźnienie, każdy 

kolejny dzień opóźnienia jest okresem, za który należą się odsetki (por. w związku z tym art. 56 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1830).                        

W rezultacie w stosunkach prawnych, które powstały przed dniem 20 lutego 2006 r., od tego 

dnia należały się odsetki nie wyższe niż odsetki maksymalne, wprowadzone ustawą z 2005 r., 

choćby strony zastrzegły odsetki wyższe817. Dzięki tej nowatorskiej linii orzeczniczej, zrodziła 

się po stronie dłużników szansa na uniknięcie tzw. odsetek lichwiarskich, które obciążają ich 

ponad przeciętną miarę, i przez które to odsetki, dłużnicy w dużej mierze nie są w stanie spłacić 

całości powstałego zadłużenia (bez względu na okoliczności jego powstania). Z praktycznego 

punktu widzenia, orzeczenie to, ma tym samym kluczowe znaczenie w zakresie ochrony praw 

i interesów konsumentów mających trudności „w starciu” z lichwiarskimi zobowiązaniami 

finansowymi818. 

 
815Por. M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-47; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; M. Dziurda, Nowy…, 

publikacja z dnia 11.05.2018 r.; G. Wolak, Zmiana…, s. 54-72. 

816Przepis art. XLIX § 3 p.w.k.c. stanowi, że: „Przepisy kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań 

i o zwłoce wierzyciela stosuje się do zobowiązań powstałych przed dniem wejścia kodeksu w życie, jeżeli 

niewykonanie zobowiązania lub zwłoka wierzyciela nastąpiły po tej dacie”. Jego dyspozycja oznacza, iż przepisy 

wprowadzające do Kodeksu cywilnego stosuje się w odniesieniu do tych konkretnych zmian Kodeksu a nie 

samego Kodeksu w szerokim tego pojęcia znaczeniu. 

817Por. M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-47; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; M. Dziurda, Nowy...; 

uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15.03.18 r., sygn. akt III CZP 107/17, LEX nr 2467066; G. Wolak, 

Zmiana…, s. 54-72. 

818Sprawa, którą zajął się Sąd Najwyższy i która wykreowała nowy kierunek orzeczniczy w Polsce dotyczyła 

dłużnika, który przed dniem 20 lutego 2016 roku zakupił towar na łączną kwotę 953,38 złotych. Z uwagi jednak 

na wprowadzenie wówczas odsetek wyższych niż odsetki maksymalne (tzw. odsetek lichwiarskich w wysokości 
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6.2. Koszty naliczane przez instytucje parabankowe 

 

 Koszty i opłaty naliczane przez instytucje parabankowe to jedna z największych 

niedogodności, z jaką muszą zmierzyć się konsumenci, zdecydowani na zaciągnięcie 

określonego zobowiązania finansowego. Pomimo, że polski ustawodawca coraz mocniej 

rozszerza wachlarz ochronny dla konsumentów w ustawie o kredycie konsumenckim, poprzez 

wprowadzenie regulacji ograniczających tak koszty udzielonego kredytu, jak i należności tzw. 

„windykacyjne”, w przypadku powstania zwłoki w terminie płatności zaciągniętego 

zobowiązania, zarówno działające już na rynku usług finansowych, jak i nowopowstałe 

podmioty, wszelkimi sposobami oraz postanowieniami w umowach starają się uzyskać 

maksymalne koszty. O ile w przypadku tych konsumentów, którzy zdecydują się bronić swoich 

praw przed sądem, organ wymiaru sprawiedliwości dokona analizy naliczonych kosztów przez 

parabank i ich ewentualnej redukcji, o tyle w przypadku tych świadczeniobiorców, którzy 

swych praw bronić nie będą, w dużej mierze będą oni zobowiązani do poniesienia nadmiernych 

kosztów udzielonej pożyczki czy kredytu819. 

 W większości przypadków pożyczek czy kredytów udzielanych przez parabanki, są to 

krótkoterminowe zobowiązania finansowe, których spłata następuje w ratach tygodniowych. 

W przypadku tego typu umów, parabanki wprowadzają do umów takie opłaty jak: 

administracyjne, przygotowawcze czy za obsługę pożyczki w domu. To właśnie pod tą 

nomenklaturą, parabanki ukrywają wynagrodzenie, które pobierają od konsumentów820. 

 
1% dziennie), wierzyciel wobec powstałego zadłużenia, wyegzekwował od dłużnika kwotę ponad 16.000 złotych, 

przy czym do spłaty nadal pozostała kwota ok 50.000 złotych. Taki stan rzeczy idealnie obrazuje anormalną 

sytuację, w którą uwikłanych może być znaczna część osób, które popadły w zadłużenie obejmujące stosunek 

zobowiązaniowy zawarty jeszcze przed dniem 20 lutego 2006 roku (por. M. Dziurda, Nowy…, publikacja z dnia 

11.05.2018 r.); G. Wolak, Zmiana…, s. 54-72. 

819Por. M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-47; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; wyrok TSUE z dnia 

07.08.18 r. w sprawach połączonych Banco Santander SA przeciwko Mahamadou Dembie, Mercedes Godoy 

Bonet oraz Rafael Ramón Escobedo Cortés przeciwko Banco de Sabadell SA (sygn. akt C-96/16, C-94/17); LEX 

nr 2600267.  

820Obrazują to przykłady, w których wysokość zaciągniętego zobowiązania pożyczkowego wynosi  350 zł,                

a tzw. opłata przygotowawcza ustalona została na poziomie 103 zł albo wysokość pożyczki to kwota 1.500 zł,               

a należność za obsługę pożyczki w domu wynosi 1,251 zł (por. Raport Urzędu Ochrony Konkurencji                                        

i Konsumentów z czerwca 2013 roku wydany w przedmiocie opłat stosowanych przez instytucje parabankowe, 

Warszawa 2013, s. 13; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona interesów konsumentów przed działaniami parabanków 

sprawowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wrocław 2016, s. 49-64; M. Paleczna, Koszty 
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 Oprocentowanie pożyczek czy kredytów, mogłoby się wydawać, że stanowi 

najmniejszy problem konsumentów. Spowodowane jest to wyraźnym, ustawowym 

ograniczeniem wysokości naliczanych odsetek. Ograniczenia te wynikają z przepisów ustawy 

- Kodeks cywilny. W ustawie unormowano w art. 359 k.c. oraz 481 k.c. wysokość odsetek 

ustawowych oraz odsetek maksymalnych. Wobec czego, pożyczko- i kredytodawcy, co do 

zasady nie naliczali oraz nie naliczają odsetek od udzielonego świadczenia na poziomie 

wyższym niż przewidziany w przepisach. Zdarzyło się jednak sytuacje, w których 

oprocentowanie pożyczki czy kredytu było na tak wysokim poziomie, iż po zliczeniu całego 

kapitału odsetkowego i kapitału świadczenia głównego, okazywało się, iż konsument 

zobowiązany jest zwróci kwotę tak wysoką, iż mogłaby ona negatywnie wpłynąć na jego 

kondycję finansowo-majątkową821. 

 Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku takich kosztów jak prowizje, 

opłaty administracyjne, przygotowawcze, za obsługę pożyczki w domu, ubezpieczeniowe, 

windykacyjne (za wysłanie wiadomości SMS, wezwania do zapłaty czy działania terenowe 

pracowników pożyczkodawcy/kredytodawcy)822. Każda ze wskazanych należności to ukryte 

wynagrodzenie podmiotu udzielającego określonego zobowiązania finansowego823. 

 
usług kredytowych świadczonych przez niebankowe instytucje pożyczkowe [w:] A. Ćwiąkała-Małys, M. Karpińska, 

Prawno-finansowe systemy funkcjonowania wybranych jednostek organizacyjnych, Wrocław 2018, s. 115-134;     

A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; J. Koćwin, Koszty…, s. 26-38). 

821Por. Raport…, s. 14; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Paleczna, Koszty... [w:] A. Ćwiąkała-

Małys, M. Karpińska, Prawno-finansowe..., s. 115-134; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168. 

822Prowizja jest jedynym ze wskazanych kosztów, o którym bezpośrednio można powiedzieć, iż stanowi jawne 

wynagrodzenie pożyczko-, czy kredytodawcy. Jej wysokość stanowi określony procent od sumy udzielonego 

świadczenia (por. Raport…, s. 15-16; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Paleczna, Koszty... [w:]                   

A. Ćwiąkała-Małys, M. Karpińska, Prawno-finansowe..., s. 115-134; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168).  

823Opłata przygotowawcza obejmuje wszelkie czynności związane z samym tylko przyznaniem pożyczki/kredytu, 

takie jak: przygotowanie oferty, przygotowanie umowy, przedstawienie konsumentowi wzorca. Należność za 

obsługę pożyczki w domu jest trudna do zidentyfikowania. W rozumieniu podmiotu udzielającego świadczenia to 

koszt obejmujący m.in. takie czynności jak odbieranie rat pożyczki w domu świadczeniobiorcy. Opłaty 

ubezpieczenia pożyczki w tym zakresie nie wymagają, w ocenie autora, większej analizy. W przeciwieństwie do 

kosztów oraz opłat związanych z przeterminowanym zadłużeniem. Koszty wówczas naliczane obejmują tak 

abstrakcyjne czynności pożyczko-, czy kredytodawcy, jak wysłanie ponaglającej wiadomość SMS, wysłanie 

wezwania do zapłaty, czy podjęte czynności terenowe – a zatem wizyta w domu konsumenta, zmierzająca do 

uzyskania zaległego świadczenia (por. Raport…, s. 15-16; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64;                                

M. Paleczna, Koszty... [w:] A. Ćwiąkała-Małys, M. Karpińska, Prawno-finansowe..., s. 115-134; A. Drożdż, 

Przegląd..., s. 160-168). 
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 Kwestia nienależycie naliczanych przez pożyczkodawców (kredytodawców) kosztów 

udzielonej pożyczki czy kredytu, to także naruszenie przepisów ustawy o kredycie 

konsumenckim, obejmującej obowiązek informacyjny istniejący po stronie podmiotu 

świadczącego określone usługi finansowe. Niejednokrotnie zdarza się, że konsument nie jest 

informowany kompleksowo i wyczerpująco o kosztach, które poniesie w związku z zawieraną 

umową. Profesjonaliści wielokrotnie w rubryce czy paragrafie umowy zatytułowanym – 

„dodatkowe koszty” nie wskazują na takie koszty jak: opłata za obsługę pożyczki w domu, 

przygotowawcza, administracyjna czy związana z ubezpieczeniem zaciągniętego 

zobowiązania824. Konsumenci nie są świadomi, jaki jest tak na prawdę „całkowity koszt 

kredytu”. Przeważnie jest tak, że profesjonaliści podają poszczególne koszty w sposób 

niezrozumiały i zawiły, jako procent od określonej kwoty czy różnica pomiędzy wskazanymi 

kwotami. Nie zniechęca to jednak konsumentów do zaciągnięcia danego świadczenia 

pieniężnego, a wszelkie wynikłe z wysokości jego kosztów konsekwencje, pojawiają się                       

w chwili powstania zadłużenia w spłacie rat kredytu825. 

 Profesjonaliści, stosując praktykę naliczania określonych kosztów, związanych                     

z zawarciem umowy pożyczki czy kredytu, swoim działaniem otwarcie ignorują prawa                     

i interesy konsumentów. Wprowadzając określone koszty, przedsiębiorcy stosują klauzule 

niedozwolone tak w treści samej umowy, jak i we wzorcu umowy826. 

 
824Według przeprowadzonych badań przez Prezesa UOKiK, około dwunastu przedsiębiorców świadczących 

usługi finansowe (parabanki), nie wskazywało w umowie oraz we wzorcu umowy na koszty dodatkowe (poza 

prowizją czy oprocentowaniem), związane z uzyskanym przez konsumenta świadczeniem (por. Raport…, s. 22-

24, 31-33; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Paleczna, Koszty... [w:] A. Ćwiąkała-Małys,                              

M. Karpińska, Prawno-finansowe..., s. 115-134; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168). 

825Ukryte i jednocześnie niedozwolone będą takie postanowienia umów, które uzależniają naliczenie określonych 

kosztów nie z uwagi na niewykonanie określonego zobowiązania, ale tylko po wydaniu polecenia, jego 

wykonania. Z taką sytuacją spotkano się w przypadku pożyczkodawcy, jakim jest Optima S.A. W jednym                             

z postanowień umów zawieranych z tym podmiotem zawarto, że: koszty te zostaną naliczone wraz ze zleceniem 

Przedstawicielowi Optima S.A. wykonania wizyt terenowych (por. Raport…, s. 40-41, 59-63; B. Majewska-

Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Paleczna, Koszty... [w:] A. Ćwiąkała-Małys, M. Karpińska, Prawno-finansowe..., 

s. 115-134; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168). 

826Co więcej, taka praktyka jest wprowadzeniem konsumenta w błąd, co do wysokości kosztów naliczonych przez 

profesjonalistę. Analiza wskazanych rozważań oparta została na analizie kilku przykładów parabanków takich jak: 

Chwilówki, Aasa Polska S.A., Profi Credit sp. z o.o., Provident Polska S.A., Daily Finance sp. z o.o., Vivus 

Finance sp. z o.o., czy Wonga.pl sp. z o.o. (por. Raport…, s. 9-10; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64;              

M. Paleczna, Koszty... [w:] A. Ćwiąkała-Małys, M. Karpińska, Prawno-finansowe..., s. 115-134; A. Drożdż, 

Przegląd..., s. 160-168). 
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6.3.  Należności windykacyjne i sposób ich naliczania przez parabanki 

  

 W przypadku należności windykacyjnych naliczanych przez parabanki, kluczowe będą 

tutaj dwa zagadnienia. Pierwsze z nich związana jest z wysokością kosztów indykacyjnych                    

a drugie ze schematem ich naliczania względem konkretnego nieprofesjonalisty. Spora część 

przedsiębiorców we wzorcach umów oraz później, w samych umowach z konsumentami nie 

precyzuje, w jaki sposób przebiegać będzie procedura windykacyjna. Parabanki nie wskazują, 

w jakich odstępach czasowych będą naliczać poszczególne koszty z tytułu wysłania 

upomnienia, wysłania wiadomości SMS, wykonania połączenia telefonicznego czy w końcu 

wysłania samego już przedsądowego wezwania do uregulowania powstałego zadłużenia827. 

Taka praktyka jest jawnym lekceważeniem praw i interesów konsumentów, albowiem może 

doprowadzić do powstania po ich stronie znacznych kosztów, powodujących zubożenie 

majątkowe drugiej strony. Zasady transparentności wzorca jasno stanowią, iż takie 

okoliczności powinny być konkretnie uregulowane we wzorcu oraz w umowie. W przeciwnym 

razie zdarzyć się może, że podmiot, u którego konsument zaciągnął zobowiązanie finansowe, 

będzie naliczał koszty windykacyjne w krótkich odstępach czasu ( w odstępach tygodniowych 

czy dwutygodniowych), czym nie zagwarantuje nieprofesjonaliście możliwości 

ustosunkowania się do kwestii jego zadłużenia828. 

 A zatem już sam przebieg procedury windykacyjnej, który w jakikolwiek sposób 

ogranicza prawa konsumentów w obronie swych słusznych interesów, stanowi klauzulę 

 
827Por. B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Paleczna, Koszty... [w:] A. Ćwiąkała-Małys, M. Karpińska, 

Prawno-finansowe..., s. 115-134; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168. 

828Według raportu UOKiK, z przeprowadzonych badań wynika, że parabanki kwestie procedury windykacyjnej 

regulowały w ten sposób, że wprowadzały do wzorców umów i później samych już umów postanowienia                      

o treści: w czasie trwania niniejszej umowy, Optima S.A. może naliczyć koszty działań windykacyjnych,                        

o których mowa w § 8 ust. 5 w następującej wysokości: a) nie więcej niż 70 zł łącznie za działania takie, jak: 

wezwania do zapłaty wysłane listami zwykłymi (…), monity telefoniczne (…) i monity sms (…). Koszty powyższych 

działań zostaną naliczone w dniu skutecznego upływu terminu wypowiedzenia umowy pożyczki przez Optima S.A. 

Inny z parabanków, VIA SMS wprowadził do swych umów postanowienie, zgodnie z którego brzmieniem: w dniu 

zawarcia umowy koszty korespondencji o charakterze upominawczym wynoszą maksymalnie 60 zł, na którą to 

kwotę składają się: opłaty za wysłanie upomnień SMS (…), wysłanie upomnień drogą elektroniczną (…), wysłanie 

wezwań listem poleconym, dokonywane po 30 dniach od ostatniego dnia Okresu Trwania Pożyczki (…) – por. 

Raport…, Warszawa 2013, s. 41-42; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Paleczna, Koszty... [w:]                  

A. Ćwiąkała-Małys, M. Karpińska, Prawno-finansowe..., s. 115-134; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168;                              

J. Koćwin, Koszty…, s. 26-38. 
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niedozwoloną w rozumieniu przepisów prawa. Podobnie jak naliczanie przez parabanki opłaty   

z tytułu działań windykacyjnych w rażąco wygórowanej wysokości. Nie można bowiem uznać 

za dopuszczalne naliczania kosztów windykacyjnych, które naruszają interesy majątkowo – 

ekonomiczne nieprofesjonalistów829. O ile zasadnym jest naliczanie odsetek z tytułu opóźnienia            

w spłacie zobowiązania pożyczkowego czy kredytowego (w wysokości zgodnej oczywiście              

z przepisami prawa cywilnego, stanowiącymi o wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 

oraz odsetek umownych maksymalnych), o tyle doliczanie wszelkich innych kosztów                  

w wysokości od 20 do 100 zł za jedną czynność windykacyjną, wydaje się prawnie                                       

i społecznie nieuzasadnione. Nie można doprowadzać do sytuacji, w której parabanki, kosztem 

konsumentów, będą przyznawały sobie ukryte wynagrodzenie, naliczając koszty działań 

windykacyjnych w wysokości, wskazujące na działania oparte na wyzysku830. 

 Samo zastrzeganie przez przedsiębiorców możliwości naliczania należności za podjęte 

czynności windykacyjne nie jest działaniem sprzecznym z prawem, o ile wysokość tych 

kosztów naliczana jest według kosztów faktycznie, rzeczywiście poniesionych w związku                  

z dokonaną czynności windykacyjną. Dla przykładu, wysłanie listu poleconego to koszt około 

5 zł, tym samym ustalenie kosztu za wysłanie takiego listu przez parabank na poziomie co 

najmniej 20 zł i więcej wydaje się nadmierne, i co więcej, nie odpowiadające rzeczywistemu 

kosztowi związanemu z tak prozaiczną czynnością. Całkowicie niezrozumiałym będzie także 

potęgowanie wysokości tej opłaty w związku z wysłaniem kolejnych listów poleconych, 

wzywających świadczeniobiorców do uregulowania zaistniałego zadłużenia. Taka praktyka jest 

stosowana przez niektórych przedsiębiorców, którzy za kolejne wysłane listu do konsumenta 

liczą sobie 50 czy 100 zł. Podobną argumentację odnieść należy również do naliczania kosztów 

wykonanego połączenia telefonicznego czy wysłania wiadomość SMS. W tym zakresie 

parabanki nie stosują cen zgodnych z taryfami określonego operatora telefonicznego, ale 

podobnie jak miało to miejsce przy listach poleconych naliczają ustalone według własnego 

uznania opłaty na poziomie  10 czy 20 zł za wysłanie wiadomości SMS831. Nawet przy 

założeniu, że do kosztów windykacyjnych, poza tymi powszechnie znanymi (koszt listu, 

wiadomości SMS), można doliczyć koszty administracyjne przedsiębiorcy, takie jak koszty 

 
829Por. B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Paleczna, Koszty... [w:] A. Ćwiąkała-Małys, M. Karpińska, 

Prawno-finansowe..., s. 115-134; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168. 

830Por. B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Paleczna, Koszty... [w:] A. Ćwiąkała-Małys, M. Karpińska, 

Prawno-finansowe..., s. 115-134; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168. 

831Por. B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Paleczna, Koszty... [w:] A. Ćwiąkała-Małys, M. Karpińska, 

Prawno-finansowe..., s. 115-134; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168. 
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utrzymania pracownika danego parabanku, koszty eksploatacji urządzeń służących do 

drukowania treści korespondencji czy nawiązywania połączeń telefonicznych bądź wysłania 

wiadomości SMS, to koszty te nie powinny stanowić dodatkowej uciążliwości dla konsumenta, 

w związku z powstaniem po jego stronie opóźnienia w spłacie zobowiązania832. 

 Poza wskazanymi, podstawowymi czynnościami windykacyjnymi, na rynku usług 

finansowych zaistnieli przedsiębiorcy, wprowadzający do swych umów kuriozalne koszty, jak  

koszty za ustalenie miejsca pracy konsumenta, koszty ustalenia jego miejsca pobytu, koszty 

wypełnienia weksla czy koszty wystosowania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. 

Wprowadzenie tego typu, nie tylko należności, ale i działań parabanku podejmowanych w celu 

ustalenia ich rodzaju jest o tyle abstrakcyjne, że przecież w umowie pożyczki czy kredytu, 

nieprofesjonalista podaje swoje dane osobowe i adresowe. Ryzyko przedsiębiorcy stanowi brak 

wskazania miejsca zamieszkania przez kredytobiorcę bądź zmiana miejsca zamieszkania i nie 

podanie przedsiębiorcy adresu. Wówczas to, na przedsiębiorcy ciąży obowiązek jego ustalenia. 

Podobnie w sytuacji wypowiedzenia umowy. Ten element zaliczany jest do ryzyka 

kontraktowego, mogącego zrodzić się po stronie przedsiębiorcy, wobec spełnienia określonych 

przesłanek, wynikających z zawartej z konsumentem umowy tak pożyczki, jak i kredytu. 

Pomimo wszystko, niedopuszczalna jest sytuacja, w której przedsiębiorca za ustalenie miejsca 

 
832Nadmierna wysokość kosztów windykacyjnych wynika m.in. z umów pożyczek zawieranych z takim 

przedsiębiorą jak Aasa Polska S.A. czy Cash Express. W umowach tych parabanki wprowadziły takie 

postanowienia umowne jak: koszty monitów: w 5 dniu po terminie płatności: e-mail + sms + list polecony – 40 zł, 

w 10 dniu po terminie płatności: e-mail + sms + telefon konsultanta lub list polecony – 50 zł, w 15 dniu po terminie 

płatności: e-mail + sms + telefon konsultanta + list polecony – 100 zł, w 22 dniu po terminie płatności: e-mail + 

sms + telefon konsultanta + list polecony + wizyta pracownika CareCash – 500 zł. Kwota monitu zawiera koszty 

przygotowania dokumentacji ugodowej, dostarczenia osobistego dokumentów. Zawiera wszystkie koszty prób 

skontaktowania się z klientem w celu zawarcia ugody. Jak wynika ze wskazanego przykładu, przedsiębiorca 

intensyfikuje wysokość kosztów, które obciążają konsumenta w przypadku zadłużenia w spłacie pożyczki czy 

kredytu, a ponadto nie zostało wskazane, czy czynności takie podejmuje się jednokrotnie, czy wielokrotnie.                

Tym samym po dwudziestym drugim dniu opóźnienia w spłacie zobowiązania, nieprofesjonalista zostanie 

dodatkowo obciążony kwotą co najmniej 500 zł, a jeśli wskazany przedsiębiorca dokona zsumowania opłat za 

podjęte przez siebie działania, nawet kwotą w wysokości 690 zł, co przy zaciągniętej pożyczce na poziomie  500 

zł albo nawet 1.000 zł, stanowi jawne i bezapelacyjne naruszenie praw i interesów świadczeniobiorcy (por. 

Raport…, s. 44-46; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Paleczna, Koszty... [w:] A. Ćwiąkała-Małys, 

M. Karpińska, Prawno-finansowe..., s. 115-134; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168).   
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pobytu czy miejsca pracy konsumenta – dłużnika naliczy za każdą czynność kwoty zawyżone 

rzędu 150 złotych i więcej833. 

 

5.4. Problematyka „chwilówek” w obrocie konsumenckim 

 

 Nieustającym problemem w obrocie finansowym nieprofesjonalistów jest istota tzw. 

„chwilówek”.834 Od lat, doświadczeń egzystencjonalnych związanych z „chwilówkami” 

doświadcza co raz to większe grono konsumentów. Atrakcyjność produktu finansowego 

określanego umownie „chwilówką” polega na całkowitym odformalizowaniu procedury jego 

przyznania. Praktyka rynkowa pokazuje, iż w celu uzyskania „chwilówki”, niejednokrotnie 

wystarczającym było okazanie dowodu tożsamości. Udzielające „chwilówek” instytucje 

pozabankowe nie tylko nie badają zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, ale ponadto, wbrew 

jego wiedzy, narzucają na zainteresowanego tak zawiłe i niezrozumiałe postanowienia 

umowne, że w niedalekiej przyszłości doprowadzają świadczeniobiorców do całkowitej 

niewypłacalności835. 

Zgodnie z nieformalną definicją, „chwilówkami” określa się krótkoterminowe 

świadczenia pieniężne, udzielane konsumentom, na czas nie dłuższy niż 60 dni przez instytucje 

 
833Takie postanowienia znalazły miejsce w umowach pożyczek takich parabanków: CareCash, Optima S.A., 

Eurocent czy Pszczółka (por. Raport…, s. 49-50, 73-74; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Paleczna, 

Koszty... [w:] A. Ćwiąkała-Małys, M. Karpińska, Prawno-finansowe..., s. 115-134; A. Drożdż, Przegląd...,                  

s. 160-168.). 

834Jak wynika z raportu Federacji Konsumentów, nieprawidłowości działania parabanków zostały stwierdzone we 

wszystkich poddanych badaniu i kontroli instytucjach pozabankowych. Badanie przeprowadzono na czternastu 

podmiotach świadczących „chwilówki”. Wśród nich znaleźli się tak popularni przedsiębiorcy, jak: Wonga.pl sp. 

z o.o., Vivus Finance Polska sp. z o.o., Creamfinance Polska sp. z o.o., czy Ferratum Bank Limited z Malty (por. 

Raport z badania wzorców umownych pożyczek krótkoterminowych, Federacja Konsumentów, Warszawa 2015,      

s. 7). 

835Praktyka krótkoterminowych pożyczek uważana jest powszechnie za naganne działanie instytucji 

pozabankowych, które notorycznie wykorzystując gorsze położenie konsumentów, narzucają im niezgodne z 

prawem warunki stosunku zobowiązaniowego. Istota „chwilówek” skupia się wokół wprowadzenia w błąd, co do 

zakresu oferowanych usług oraz wymogów, na które pożyczkobiorca musi przystąpić, aby uzyskać konkretne 

wsparcie finansowe (por. wyrok SOKiK z dnia 06.09.18 r., sygn. akt XVII AmA 31/16; LEX nr 2555986; wyrok 

SOKiK z dnia 11.10.18 r., sygn. akt XVII AmA 65/16; LEX nr 2595473).  
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parabankowe. Łatwość uzyskania opisywanego świadczenia skupia się głównie wokół kanałów 

elektronicznych, takich jak Internet czy telefon836. 

Rynek „mikropożyczek”, na którym można uzyskać „chwilówkę” rozwija się 

dynamicznie dzięki trzem głównym czynnikom. Wśród nich znajdują się: rygorystyczne 

wymogi uzyskania wsparcia finansowego w bankach, wzrost tzw. „nieakceptowalnych” dla 

banków konsumentów (to osoby nie mające zdolności kredytowej, znajdujące się na skraju 

wypłacalności, którym banki odmówią przyznania pożyczki, bądź kredytu), a także 

propagowana na skalę ogólnopolską łatwość oraz dostępność w uzyskaniu niewielkiego 

świadczenia pieniężnego. Do zwiększania się zasobów rynku „mikropożyczek” przyczyniają 

się ponadto takie aspekty, jak znikoma wiedza nieprofesjonalistów na temat rodzajów pożyczek 

czy kredytów a także warunków formalnych ich przyznania, czy spłaty oraz braku spłaty 

pożyczki w określonym w umowie terminie. Zjawisko to jest szczególnie dostrzegalne wśród 

„niewypłacalnej” części społeczeństwa, która jedno zadłużenie próbuje spłacić zaciągając 

kolejne837. 

Brak odpowiedniej wiedzy na temat „chwilówek” powoduje tym samym, że świadczące 

je instytucje pozabankowe wprowadzają do umów wiele postanowień, które naruszają ich 

prawa i ingerują w ich sferę majątkowo – ekonomiczną. Skutkiem tego jest wzrastające 

zadłużenie po stronie konsumentów, którzy zdecydowali się na atrakcyjny, choć prawnie 

wątpliwy „produkt finansowy”.838 Nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństw czyhających na 

 
836„Chwilówki” to świadczenia pieniężne, których spłata następuje najczęściej poprzez uregulowanie jednej raty, 

w terminie od 7 do 60 dni, licząc termin ten od dnia przyznania, względnie wypłaty kwoty pożyczki. Uzyskana 

kwota nie przekracza z kolei 4.000 zł. Co więcej, zdarzają się również takie przypadki, w których konsument 

korzystając z dobrodziejstwa „chwilówki” zaciąga zobowiązanie na kwotę 50, czy 100 zł. Pojawiająca się na rynku 

pozabankowych usług finansowych co raz to większa liczba parabanków, podyktowana jest potrzebą 

społeczeństwa. Potrzeba ta wynika z kolei z wzrastających nieproporcjonalnie potrzeb życia codziennego, do 

uzyskiwanych wynagrodzeń z pracy oraz codziennych kosztów życia, takich jak ceny żywności czy ceny mediów 

(energia, gaz, woda.) – por. Raport z badania…, s. 2; O. O. Cherednychenko, J. M. Meindertsma, Mis-selling of 

Financial Products: Consumer Credit, European Parliament Study 2018, s. 11-13. 

837Por. Raport z badania…, s. 2-3. 

838To produkt, który określić można mianem umowy losowej. Podpisujący umowę nieprofesjonalista nie wie,                    

w jakiej wysokości świadczenie będzie musiał zwrócić parabankowi. Będących w potrzebie interesariusze 

interesariuszy interesuje przede wszystkim to, ile pieniędzy dostanie. Umowy losowe to umowy, gdzie wysokość 

świadczenia głównego bądź jego rzeczywisty rozmiar zależą od bliżej nieokreślonego przypadku. Losowość                     

w przypadku umów z parabankami odnieść można do naliczanych przez te instytucje kosztów, których wysokość 

nie będzie znana, aż do chwili zawiśnięcia sprawy w sądzie. Tym samym konsument korzystający z pożyczek czy 

kredytów od instytucji parabankowych niejednokrotnie nieświadomie decyduje się na związanie się 
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pożyczkobiorców, w podpisywanych umowach, deklarują oni  spłatę o wiele większego 

zobowiązania finansowego, niż uzyskane przez nich świadczenie, czym narażają się na 

dodatkowe, nadmiernie koszty, które obciążają świadczeniobiorców w sytuacji powstania 

zaległości w spłacie „chwilówki”, czy nawet spłaty przedterminowej839. 

Wśród poddanych badaniu instytucji parabankowych, Federacja Konsumentów                         

w raporcie z 2015 r.840 zwróciła uwagę na kilka znaczących klauzul umownych, 

wprowadzonych do umów bądź wzorców umów. Na uwagę zasługują w szczególności te 

postanowienia umowne, które w sposób zbyt ogólny określają przesłanki wypowiedzenia 

umowy bądź uniemożliwiają wręcz wypowiedzenie umowy, które nie określają warunków 

możliwości zmiany treści przedstawionego konsumentowi wzorca umowy, które nie precyzują 

kosztów pożyczki, bądź z którymi konsument nie miał realnej możliwości zapoznania się przed 

zawarciem umowy841, ale także te, które określają niezgodne z prawem sposoby naliczania 

kosztów windykacyjnych, ograniczają odpowiedzialność pożyczkodawcy za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania, które obciążają obowiązkiem poniesienia wszelkich 

kosztów związanych z zawarciem umowy, czy zmuszają do podpisania oświadczenia, iż 

zapoznał się z warunkami umowy, wzorcem umowy na etapie składania wniosku o pożyczkę842. 

 
zobowiązaniem losowym, które przysporzyć mu może wielu problemów natury egzystencjonalnej (por.                           

A. Wiśniewski, Umowy losowe w prawie polskim, PiP 2010, nr 6, s. 109-112; Gnela, B., Umowa…, s. 43-45;                   

M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia art. 805-834 KC. Komentarz, Warszawa 2016, wyd. 1, s. 5 [online]. 

Dostępny w Internecie. sip.legalis.pl (dostęp: 20.05.2020 r.)). 

839Por. Raport z badania…, s. 14-15. 

840Por. Raport z badania…, s. 14-15. 

841Na obowiązek umieszczania w postanowieniach umów oraz wzorców umów kompletnych i jednoznacznych 

informacji wskazywał już Sąd Najwyższy. Zdaniem SN, wszelkie warunki wzajemnego zobowiązania pomiędzy 

pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą powinny być w sposób wyczerpujący, wyraźny oraz bezpośredni ustalone na 

etapie przedkontraktowym. Nie wystarczającym, a co więcej abuzywnym jest wyłącznie odsyłanie do 

regulaminów, warunków umów czy wzorców umów bez możliwości realnego wpływu konsumenta na treść 

zobowiązania, na które zdecyduje się w przyszłości (por. wyrok SN z dnia 20.06.2006 roku, sygn. akt II SK 7/06; 

LEX nr 278545). 

842W analizowanych przez Federację Konsumentów umowach oraz wzorcach umów, wątpliwe postanowienia 

otrzymywały następujące brzmienia: „Pożyczkodawca może dokonać zmian w Regulaminie”, „Pożyczkodawca 

ma prawo zmieniać Ramową Umowę Pożyczki, zawiadamiając o tym na Stronie Internetowej”, „Wysokość 

prowizji zostanie każdorazowo przedstawiona Pożyczkobiorcy przed złożeniem przez niego wniosku o daną 

Wypłatę lub przedłużenie Terminu Spłaty”, „Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami(…) w następujący 

sposób: a. 29 zł za przesłanie pierwszego wezwania do zapłaty(…), „Pożyczkodawca/Pośrednik nie ponosi 

odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony Internetowej spowodowane działaniami sił wyższych oraz 
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Powyższe, przykładowe postanowienia umowne znalazły swoje miejsce w umowach, 

które przedkładane są nieprofesjonalistom korzystającym z produktu finansowego zwanego 

„chwilówką”. Obrazują one problem wykorzystania gorszego położenia konsumenta, a także 

braku elementarnej wiedzy po jego stronie, w celu zarobkowania jego kosztem przez instytucje 

pozabankowe. Bez znaczenia pozostaje tu kwestia, iż większość wskazanych klauzul 

umownych, na etapie postępowania sądowego, uznana zostanie przez sądy za niezgodne                         

z prawem, czy sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów. 

Zwrócić uwagę trzeba bowiem na fakt, iż do chwili etapu sądowego, po stronie 

nieprofesjonalisty powstanie wiele uciążliwości i niedogodności życia codziennego                                 

a związanego właśnie z nierówną „walką” pomiędzy nim a parabankiem. 

Istotą działalności instytucji parabankowych, zajmujących się świadczeniem 

„chwilówek” jest narzucanie określonej grupie konsumentów uwarunkowań, w których 

możliwe będzie uzyskanie konkretnego wsparcia finansowego843. Konsumenci godzący się na 

wszystkie warunki, które wprowadzone zostały do postanowień umownych, nie zważając na 

konsekwencje wynikające z podpisania określonej umowy, dążą do uzyskania „łatwej 

gotówki”. Nieprzemyślane decyzje powodują, iż konsumenci, którzy zdecydowali się na 

skorzystanie z oferty „chwilówek”, w kilka dni stają się niewypłacalnymi dłużnikami, narażając 

tym samym siebie oraz swoją rodzinę na poważny uszczerbek majątkowy, którego skutki w 

wielu przypadkach, prowadzą nie tylko do uciążliwości wynikającej z toczącej się przeciwko 

dłużnikowi egzekucji komorniczej, ale także zmierzającej wielokrotnie do utraty dachu nad 

głową844. 

Dynamizm rozwoju mikropożyczek oraz zwiększająca się ilość nieprofesjonalistów 

korzystających z tego typu produktów finansowych powinny dawać asumpt do zmian                            

w zakresie polityki ochronnej konsumentów. Ciężar odpowiedzialności za losy 

 
przyczynami nie leżącymi po stronie Pożyczkodawcy (…)”, „Każdorazowe złożenie przez Wnioskodawcę Wniosku 

o Udzielenie Pożyczki jest jednoznaczne z uzgodnieniem przez strony Indywidualnie Uzgodnionych Warunków 

Pożyczki” (por. Raport z badania…, s. 16-26). 

843W materii tej kluczowe znaczenie ma również stanowisku Sądu Najwyższego, który orzekł, iż wzorzec umowy 

nie jest konstrukcją przymusową. Dzięki temu charakter wzorca umowy pozwala konsumentom oraz 

pożyczkodawcom na odstąpienie od jego postanowień i w sposób zindywidualizowany uregulowanie konkretnego 

stosunku zobowiązaniowego. Co ważne, w przypadku sprzeczności treści postanowienia umowy                                              

z postanowieniem wzorca, zastosowanie znajdzie postanowienie umowne. Pozostaje to w zgodzie z art. 385 § 1 

k.c. (por. wyrok SN z dnia 26.03.10 roku, sygn. akt I CSK 444/09; LEX nr 583733).  

844Por. Raport z badania…, s. 40. 
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świadczeniobiorców leży zarówno po stronie legislatora, jak i organizacji działających na rzecz 

ochrony ich praw a także Rzecznika Konsumentów. To właśnie te organy i instytucje powinny 

dołożyć należytej staranności zmierzającej do zwiększenia ram ochronnych. Federacja 

Konsumentów zwróciła uwagę na fakt, iż środek ciężkości omawianego problemu leży po 

stronie zbyt skomplikowanych i niezrozumiałych postanowień umownych oraz braku 

odpowiedniej kampanii informacyjnej, dzięki której konsumenci mogliby w sposób 

przemyślany podejść do istoty „chwilówek”. Na wzmożoną uwagę zasługują przede wszystkim 

te postanowienia umów oraz wzorców umów, które albo tożsame są z postanowieniami 

wpisanymi do rejestru postanowień niedozwolonych albo z uwagi na swoją treść powinny być 

za takie uznane845. Co więcej, zdecydowanie większe zainteresowanie wśród odpowiednich 

organów wzbudzić powinny także prowadzone przez instytucje pozabankowe kampanie 

reklamowe, nagminnie pojawiające się w prasie, telewizji oraz popularnych stacjach 

radiowych846. 

 Dodatkowym bodźcem, który powinien dynamicznie wpłynąć na zmiany legislacyjne 

w ochronie praw i interesów konsumentów jest zarobkowy charakter działalności instytucji 

parabankowych. Podmioty te, co potwierdzają badania Federacji Konsumentów w raporcie                      

z 2015 r., uzyskują wynagrodzenia za przyznany produkt finansowy w wysokości od 40% do 

nawet 140% wartości wypłaconego kapitału. Praktyka ta pozostaje nadal aktualna, pomimo 

wprowadzenia przepisów regulujących ograniczenia pozaodsetkowych kosztów pożyczki czy 

kredytu konsumenckiego. Prężnie działające na rynku instytucje pozabankowe sprawnie 

 
845Por. Raport z badania…, s. 40-41. 

846Wśród szczególnie agresywnych oraz nierzeczywistych kampanii reklamowych znaleźć można te, które oferują 

uzyskanie pożyczki w „15 minut”. Brak prawdziwości wskazanych kampanii przejawia się choćby w tym, iż 

skomplikowane procedury uzyskania konkretnego produktu finansowego oraz obszerna i niezrozumiała dla 

konsumenta dokumentacja pożyczkowa (niejednokrotnie licząca nawet 50 stron), powodują, iż uzyskanie 

pożyczki w przysłowiowe „15 minut” staje się wręcz nierealne. Zastosowanie jednak wskazanego chwytu 

marketingowego powoduje, iż tworzy się u nieprofesjonalistów obraz uzyskania zasilenia gotówkowego bez 

zbędnych procedur (brak badania zdolności kredytowej), w sposób szybki i nieskomplikowany ( za pomocą 

środków porozumienia się na odległość – aplikacje mobilne, strony internetowe czy połączenie telefoniczne). Tym 

samym, sama „15 minutowa” procedura w rzeczywistości skupia się na szybkim i nieprzemyślanym 

zaakceptowaniu wszelkich przedstawionych przez pożyczkodawcę warunków umowy, nieświadomym 

zaakceptowaniu różnorakich, ukrytych kosztów zaciąganego zobowiązania finansowego, czy w końcu 

iluzorycznym potwierdzeniu zapoznania się z całą, niezbędną dokumentacją pożyczkową (por. Raport z 

badania…, s. 41; wyrok SA w Warszawie z dnia 27.01.17 r., sygn. akt VI ACa 1578/15, LEX nr 2295332; wyrok 

SOKiK z dnia 28.03.19 r., sygn. akt XVII AmA 1/17; LEX nr 2669120). 
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omijają obowiązujące je ograniczenia, a brak skutecznego egzekwowania powszechnie 

obowiązujących przepisów, stanowi tylko motor napędowy dla parabanków847. 

Ostatecznie ustawodawca stawił opór wątpliwej działalności instytucji parabankowych 

w ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2848. Na mocy tej regulacji do 

Kodeksu cywilnego dodano art. 3871 k.c., w którym postanowiono, iż nieważna będzie ta 

umowa, na podstawie której w celu zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy, osoba fizyczna 

zobowiąże się przeniesienia własności swojej nieruchomości służącej zaspokajaniu jej potrzeb 

mieszkaniowych, w sytuacji, gdy wartość nieruchomości jest wyższa od wartości świadczenia 

powiększonego o wysokość odsetek maksymalnych od tej wartości za okres 24 miesięcy, gdy 

wartość świadczeń nie została oznaczona oraz gdy przed związaniem się umową nie dokonano 

wyceny wartości rynkowej nieruchomości849. Uzupełniono również regulację postępowania 

cywilnego w przedmiocie licytacji nieruchomości dłużnika służącej zaspokojeniu jego potrzeb 

mieszkaniowych, ograniczając możliwość licytacji takiej nieruchomości (art. 9521 k.p.c.). 

 
847Ważnym jest to, iż wobec instytucji parabankowych, które wykorzystując przymusowe położenie osoby 

fizycznej – konsumenta, prawo przewiduje możliwość zastosowania przepisu art. 304 k.k. Przymusowe położenie 

świadczeniobiorcy decydującego się na skorzystanie z oferty „chwilówki” podyktowane będzie choćby faktem 

braku po jego stronie środków do codziennej egzystencji, bądź przeświadczenie, iż zaciągnięcie kolejnego 

zobowiązania finansowego poprawi jego, trudną już sytuację finansową. Sytuacje takie będę mieć miejsce 

szczególnie przy osobach, które wpadły w tzw. „spiralę finansową” bądź znajdują się w niedostatku. Dlatego tak 

ważne jest, by organy ścigania oraz organy wymiaru sprawiedliwości stanowczo podeszły do powszechnego już 

problemu i pozostając w zgodzie z prawem, wprowadziły praktykę, która z jednej strony zwiększy ochronę praw 

i interesów konsumentów a z drugiej strony doprowadzi do znacznego ograniczenia działalności instytucji 

pozabankowych. W tym zakresie pomocne wydają się nowe przepisy § 2 i § 3 wprowadzone do art. 304 k.k. Na 

ich podstawie organy ścigania będą mogły wyciągnąć przewidziane w art. 304 § 2 i § 3 k.k. odpowiednie sankcje 

karne wobec parabanków (por. J. Majewski, Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych. Art. 91 [Ciąg 

przestępstw] [w:] J. Majewski, Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015, s. 339-345; Raport                              

z badania…, s. 41-42; M. Kulik, Art. 304 [Wyzysk kontrahenta] [w:] M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz 

aktualizowany, Warszawa 2018, [online]. Dostępny w Internecie, sip.lex.pl (dostęp: 30.05.2019 r.). 

848Dz. U. z 2020 r. poz. 875. 

849Jak wskazano w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, art. 3871 k.c. jest to środek niezbędny do 

wyeliminowania nadużyć, ponieważ regulacje o wadach oświadczenia woli, które odwołują się do takich 

okoliczności zawarcia umowy, jak podstęp, przymus, groźba czy też regulacje dotyczące wyzysku (art. 388 k.c.), 

są w praktyce mało skuteczne (por. uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – druk nr 344 [online]. 

Dostępny w Internecie: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=344). 
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Przepis art. 9521 k.p.c. zakłada, iż jeżeli dochodzona wierzytelność nie stanowi co najmniej 

1/20 wartości nieruchomości, to egzekucja taka nie może się odbyć. Istotną regulacją                                  

z konsumenckiego punktu widzenia, może okazać się także nowelizacja przepisu art. 304 k.k.850 

Poprzez dodatnie do art. 304 k.k. paragrafu 2 i 3, ustawodawca wprowadził konkretne 

obostrzenia w zakresie działalności lichwiarskiej, która to działalność obwarowana została 

sankcją pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

 

5.5. Wnioski 

 

Na podstawie przedstawionych przykładów oraz poczynionych rozważań można 

wysnuć wnioski, iż na rynku usług finansowych, w których uczestniczą parabanki                                

i konsumenci, prawa i interesy konsumentów są poważnie naruszane. Duża część instytucji 

świadczących usługi pożyczkowe, usługi kredytu konsumenckiego stosuje praktyki, dążące do 

zaburzenia ich sytuacji majątkowo – ekonomicznej na rzecz uzyskanego dla siebie „ukrytego” 

wynagrodzenia za prowadzoną działalność. Pomimo wprowadzenia aparatu ochrony, 

polegającego na ograniczeniu tak kosztów windykacyjnych, jak i samych należności 

związanych z udzieleniem pożyczki czy kredytu (opłat przygotowawczych, administracyjnych, 

za obsługę pożyczki w domu, prowizji), instytucje takie, jak parabanki w dalszym ciągu 

naruszają powszechnie obowiązujące normy prawa, przy założeniu, że nieliczne przypadki 

zostaną niezauważone851. Wprowadzanie dodatkowych, nadmiernych i jednocześnie 

nierzeczywistych należności i kosztów przez parabanki, stało się praktyką codzienną tego typu 

instytucji. Dlatego też świadomość nieprofesjonalistów powinna być znacznie większa i wciąż 

poszerzana. Ciężar ten spoczywa nie tylko na konsumentach, ale też na polskim ustawodawcy 

oraz wszelkich instytucjach i organach, zajmujących się ich ochroną. Jak wynika z raportu 

 
850Zwrócić uwagę jednak trzeba, na treść art. 65 ustawy z dnia 14 maja 2020 r., który to przepis stanowi, iż § 2 i 3 

dodany do art. 304 k.k. mają zastosowanie do czynów popełnionych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, 

również wtedy gdy żądanie zapłaty dotyczy odsetek wynikających z umowy, która została zawarta przed dniem 

wejścia w życie ustawy, jeżeli wysokość tych odsetek przekraczała poziom dozwolony w dniu wejścia w życie 

ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568). 

851Por. Raport…, s. 87-91; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Paleczna, Koszty... [w:] A. Ćwiąkała-

Małys, M. Karpińska, Prawno-finansowe..., s. 115-134; M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-47;                      

A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168.  
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UOKiK, na 30 poddanych kontroli przedsiębiorców (parabanków), u każdego z nich tak we 

wzorcu umowy, jak i w umowie, stwierdzono zaistnienie postanowienia będącego klauzulą 

niedozwoloną. Analiza ta obejmowała wyłącznie „opłaty stosowane przez instytucje 

parabankowe”852. Tym samym, jeśli przy uregulowaniu tylko kwestii należności i kosztów 

związanych z udzielanymi zobowiązaniami finansowymi, stwierdzono tak wiele klauzul 

naruszających prawa i interesy konsumentów, to gdyby dokonać kompleksowej analizy 

działalności takich instytucji, można dojść do wniosku, że ich głównym celem, nie jest 

udzielenie wsparcia finansowego podmiotom potrzebującym, ale uzyskanie ich kosztem 

własnego wynagrodzenia dla potrzeb wzbogacenia się danej instytucji parabankowej. 

Wprowadzanie zmian w przepisach, które będą ściślej chronić interesariuszy jest jak 

najbardziej uzasadnione, jednakże brak elementarnej wiedzy prawniczej po stronie 

konsumentów, nie spowoduje, iż zniechęcą się do korzystania z tego typu usług, które w swej 

początkowej ofercie są nie tylko atrakcyjne, ale i łatwo dostępne dla wszystkich853. 

 

7. Analiza praktyk bankowych w kontekście kredytów konsumenckich – uwagi ogólne 

 

Pęd rozwoju gospodarczego, również w sektorze usług finansowych, spowodował, iż 

nagminną praktyką banków stało się stosowanie, w tym konkretnym obrocie, wzorców umów. 

Ich wykorzystanie znacznie przyspiesza cały proces kontraktowy, bowiem przygotowane 

odgórnie wzorce umów przedstawia się klientowi, który na tej podstawie decyduje się bądź nie, 

na związanie się z określonym bankiem daną umową. Aktualnie znaczna większość, jeśli nie 

wszystkie banki korzystają z tego typu polityki usług. Nie uchroniły się one jednak od klauzul 

niedozwolonych, które wprowadzone zostały do wzorców umów. Banki, pomimo wszystko, 

zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, albowiem stwierdzenie abuzywności w jednym z 

badanych wzorców, może narazić bank na niemałe straty spowodowane koniecznością 

 
852Por. Raport…, s. 87-91; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Paleczna, Koszty... [w:] A. Ćwiąkała-

Małys, M. Karpińska, Prawno-finansowe..., s. 115-134; M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-47;                      

A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168. 

853Por. Raport…, s. 87-91; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Paleczna, Koszty... [w:] A. Ćwiąkała-

Małys, M. Karpińska, Prawno-finansowe..., s. 115-134; M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-47;                      

A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168. 
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modyfikacji wszystkich innych umów zawartych z konsumentami przy wykorzystaniu 

konkretnego, wadliwego w części wzorca854. 

Sektor rynku usług finansowych w przedmiocie udzielania pożyczek i kredytów 

konsumenckich podzielony jest pomiędzy podmioty, które zajmują się świadczeniem tego typu 

zobowiązań finansowych. Na polskim usług finansowych, działają takie podmioty jak: banki, 

spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe oraz tzw. parabanki (quasi-banki). 

Działalność parabanków opisana została we wcześniejszych etapach niniejszej dysertacji,                      

z uwagi na sposób i zakres ich działania oraz, ze względu na stosowane przez – w szczególności 

– parabanki klauzul niedozwolonych, które w dużej mierze dotykają wysokości kosztów 

udzielanych świadczeń pieniężnych.855 Na tym etapie, można stwierdzić, iż to banki są 

najbardziej profesjonalnymi oraz zapewniającymi największą ochronę konsumentów, 

podmiotami, udzielającymi kredytów oraz pożyczek. Praktyka jednak wskazuje, że pomimo to, 

parabanki są instytucjami, które w przeważającej części świadczą usługi kredytu 

konsumenckiego oraz pożyczki, a to z uwagi na zdecydowanie mniejszy formalizm procedury 

przyznania takiegoż zobowiązania. Mniejszy formalizm oznacza jednocześnie mniejsze 

bezpieczeństwo po stronie konsumentów, ich praw oraz interesów856. 

 W Polsce działają aktualnie banki krajowe oraz instytucje kredytowe (zagraniczne), 

mające siedzibę, albo na terytorium kraju, albo poza nim, w jednym z państw członkowskich 

Unii. Podobnie jak w przypadku parabanków, również banki różnią się pomiędzy sobą 

 
854Por. J. Pisuliński, Niedozwolone…, s. 15; M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-47; A. Drożdż, Przegląd..., 

s. 160-168). 

855Por. J. Pisuliński, Niedozwolone…, s. 15; M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-47; A. Drożdż, Przegląd..., 

s. 160-168. 

856Trudno jest określić nie tylko liczbę kredytów konsumenckich czy pożyczek udzielonych przez parabanki, ale 

nawet liczbę samych parabanków. Prowadzony w tym zakresie rejestr instytucji pożyczkowych nie spełnia swojej 

roli, albowiem, jak już wskazano, KNF nie nadzoruje instytucji pożyczkowych. Sam wpis ma tym samym 

charakter deklaratoryjny w zakresie warunków umożliwiających konkretnemu podmiotowi uzyskanie wpisu. 

Zauważyć jednak można, iż na rynku usług finansowych pojawia się coraz więcej podmiotów świadczących usługi 

finansowe, a nie będących bankami czy SKOKami. Zwiększenie liczby tych instytucji spowodowane jest 

ewidentnie potrzebami rynku konsumenckiego, ale także – o czym będzie mowa w dalszej części dysertacji – 

ogromnym rygorem procedury kredytowania przez banki oraz SKOK-i (por. Raport Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów z grudnia 2012 roku wydany w przedmiocie kontroli przedsiębiorców udzielających kredytów 

konsumenckich w 2012 roku, Warszawa 2012, s. 12; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Czech,                        

Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-47; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; Z. Ofiarski, Rejestr…, s. 2-9). 
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zakresem oferowanych usług oraz produktów857. Różnica jednak pomiędzy bankami                                 

a parabankami skupia się wokół zakresu ochrony, jaką zapewniają te podmioty. Banki. jako że 

nadzorowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego, gwarantują większą ochronę                                  

i bezpieczeństwo świadczonych przez siebie usług, w przeciwieństwie do parabanków. 

Zwiększona ochrona i bezpieczeństwo po stronie banków obrazuje m.in. rozbudowana i mocno 

sformalizowana procedura badania zdolności kredytowej. Procedura ta, o ile w ogóle występuje 

po stronie parabanków, jest o wiele mniej uciążliwa858. Parabanki często stosują – niezgodną                 

z prawem – praktykę przyznania określonego świadczenia pieniężnego „od ręki” czy wyłącznie 

za okazaniem „dowodu tożsamości”859.  

 Analiza rynku usług finansowych wskazuje, że wielu spośród konsumentów, nie ma                

w ogóle świadomości, co do działania parabanków i nie posiada nawet ogólnej wiedzy                       

o tychże instytucjach. Powoduje to pewne zaburzenia w obrocie konsumenckim, których 

skutkiem jest niejednokrotnie wybór parabanku jako podmiotu konkurencyjnego wobec 

samego banku. Konsumenci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń płynących z wyboru instytucji, 

które nie zagwarantują im odpowiedniej, należytej ochrony, a co więcej, są w stanie 

doprowadzić konsumentów do załamania finansowego860. Jednak wybór parabanków nie jest 

powodowany ich wyłączną niewiedzą, ale także wydarzeniami, które mają miejsce na rynku 

usług finansowych. Wpływ na decyzje miało w szczególności zwiększenie formalizmu oraz 

ograniczeń w przyznawaniu przez banki pożyczek i kredytów konsumenckich. Większe 

obostrzenia spowodowały wydłużenie całej procedury kredytowania. Co więcej, wzrósł procent 

decyzji odmownych w kwestii przyznania konsumentowi kredytu konsumenckiego czy 

pożyczki. Taka strategia rynku usług finansowych, poniekąd sama „wpędza” 

nieprofesjonalistów w „sidła” parabanków861. 

 
857Przykładowe hasła reklamowe takich przedsiębiorców, głoszą: Pożyczka tylko na dowód, pożyczka bez BIK, 

także dla osób z komornikiem (Ferratum „Kropka TV”), Dla osób ze złą historią kredytową (Fundusz Finansowy 

„Fakt”), czy Bank odmówił Ci kredytu? Bez zaświadczeń Również z komornikiem (BTL „Fakt”) - por. Raport…, 

s. 24-25; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-47; A. Drożdż, 

Przegląd..., s. 160-168. 

858Por. Raport…, s. 24-25; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna...,                   

s. 42-47; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168.  

859Por. Raport…, s. 9-10; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna..., s. 42-

47; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168. 

860Por. Raport…, s. 9-10; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; M. Czech, Ł. Szewczyk, Społeczna...,                     

s. 42-47; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168. 

861Por. Raport…, s. 12-13; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168. 
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 Krytyczne stanowisko dotyczące działania na polskim rynku usług finansowych 

instytucji parabankowych, nie oznacza, że działalność banków krajowych oraz banków 

zagranicznych, funkcjonujących w polskim obrocie konsumenckim jest nieskazitelna.                        

Po stronie banków również doszukać się można klauzul, naruszających prawa i interesy 

konsumentów. Priorytetowa różnica pomiędzy klauzulami niedozwolonymi, stosowanymi 

przez parabanki a tymi, preferowanymi przez banki skupiać się może ostatecznie wokół 

kosztów oraz opłat stosowanych przez wymienione podmioty. W większości przypadków to 

parabanki są instytucjami zmierzającymi do osiągnięcia niebagatelnych zysków kosztem 

nieprofesjonalisty. 

 

7.1. Przykładowe klauzule niedozwolone stosowane przez banki 

 

Naruszenia przepisów ustawy o kredycie konsumenckim a także innych ustaw, w tym 

ustawy – Kodeks cywilny, przyjmują różne przejawy, jak choćby niedostosowania umowy do 

obowiązku informacyjnego, RRSO, całkowitej kwoty oraz całkowitego kosztu kredytu tudzież 

w zakresie oprocentowania kredytu (jego wysokości oraz zmiany), a także w przypadku 

podejmowanych przez banki czynności windykacyjnych, czy w zakresie przewalutowania 

kredytu zaciągniętego w walucie obcej862. 

Analizując powyżej wskazane naruszenia praw przez banki, jak wynika z przepisów 

ustawy o kredycie konsumenckim, bank ma obowiązek przekazać świadczeniobiorcy rzetelne, 

jasne oraz zrozumiałe i zwięzłe informacje na temat tego zobowiązania finansowego, które 

interesuje konsumenta (szczegółowe elementy obowiązku informacyjnego zawiera m.in. 

przepis art. 13 u.kred.kons.863).  

Banki, w dużej mierze konstruują formularze informacyjne w sposób niejasny, 

nieczytelny oraz niejednoznaczny a części, które winny być uzupełnione, pozostają puste. Taki 

formularz jest tzw. ofertą początkową i dopiero po zapoznaniu się z ofertą, podejmuje się 

decyzję, w przedmiocie wyboru kredytodawcy. Niedostosowanie formularzy informacyjnych, 

nie tylko pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy, ale wobec braków tam stwierdzonych 

i niejednoznacznych postanowień, może skutecznie zniechęcać do korzystania z oferty 

 
862Raport…, s. 26-33, 50-51, 61-63, 73-75; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd...,            

s. 160-168; wyrok TSUE z dnia 20.09.18 r. w sprawie EOS KSI Slovensko s. r. o. przeciwko Jánowi Dance, 

Margicie Dankovej (sygn. akt C-448/17); LEX nr 2600177. 

863Przytaczanie jednak poszczególnych informacji, objętych obowiązkiem ustawowym wydaje się zbędnym 

zabiegiem, albowiem kwestia ta poruszona została już we wcześniejszym rozdziale niniejszej dysertacji. 
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konkretnego banku. Pomijając wskazane braki czy niejasności w formularzach informacyjnych, 

wielokrotnie praktyką stosowaną przez banki jest wprowadzanie zbyt krótkich i „sztywnych” 

terminów obowiązywania oferty wskazanej w formularzu informacyjnym864. Taka praktyka 

jest sprzeczna z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, gdzie ewidentnie uregulowano, 

iż w formularzu informacyjnym nie wskazuje się okresu jego obowiązywania, a to po to, aby 

zapewnić możliwość zapoznania się także z innymi, konkurencyjnymi ofertami w terminie, 

który umożliwi konsumentowi dokładną analizę i wybór najkorzystniejszej dla siebie oferty. 

Wprowadzanie natomiast bardzo krótkiego limitu czasowego obowiązywania danego 

formularza stanowi pejoratywny bodziec dla konsumenta, poniekąd przymuszonego do 

pośpiesznych i nierozważnych decyzji865. 

Błędy popełniane przez banki, stwierdzone zostały także w zakresie informowania                     

o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania oraz w zakresie całkowitej kwoty oraz 

całkowitych kosztów kredytu. Przepisy unijne i polskie nie wskazują jednolicie na sposób nie 

tylko wyliczenia, ale także przekazania sposobu ustalenia wysokości RRSO w kontekście 

całkowitej kwoty i całkowitych kosztów samego kredytu. Wskazuje się jednak, aby informując 

o całkowitej kwocie oraz całkowitych kosztach kredytu, rozdzielić te dwa elementy, by były                

 
864Przykładem niedochowania obowiązku informacyjnego (w treści formularza informacyjnego) może być 

praktyka stosowana przez takie podmioty jak: Nobiles 2, BZ WBK, czy PKO BP. W przypadku parabanku Nobiles 

2 – dostrzeżono ogólne problemy, takie jak brak jednoznaczności, zawiłość czy niejasność. Przy analizie 

formularza stosowanego przez bank BZ WBK stwierdzono wadliwość w zakresie określania kosztów działań 

windykacyjnych w sytuacji opóźnienia płatności rat zaciągniętego zobowiązania finansowego. Bank BZ WBK nie 

wskazał dokładnie, z jakimi kosztami „spotka się” ten konsument, który popadł w zadłużenie.                        

Formularze informacyjne banku PKO BP, podobnie jak banku BZ WBK również nie uwzględniały 

wyszczególnionych kosztów podejmowanych przez bank działań windykacyjnych w przypadku opóźnienia                  

w spłacie świadczenia. W zakresie ważności formularza, naruszenia stwierdzono w tych formularzach, w których 

postanowiono, że: Niniejsze informacje zachowują ważność od 05/04/2012 do 05/04/2012 - (SKOK Nike), 

Niniejsza informacja obowiązuje w dniu 2012-05-07, o ile dane podane przez Klienta w celu wystawienia 

formularza są zgodne ze stanem faktycznym – (PKO BP) - por. Raport…, s. 26-29; B. Majewska-Jurczyk, 

Ochrona..., s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168. 

865Na podstawie analizowanych postanowień w zakresie terminowości formularza informacyjnego ustalono, iż 

termin ten nie może być krótszy niż 3 dni. W ocenie Prezesa UOKiK 3 – dniowy termin na zapoznanie się z treścią 

formularza oraz przeanalizowanie go pod kątem ofert konkurencyjnych jest wystarczający dla ochrony praw                    

i interesów konsumentów. Termin nie krótszy niż 3 dni uregulowany został w formularzach SKOK Jaworzno, 

Nobiles 2, Credit Agricole czy Citi Handlowy (por. Raport…, s. 26-29; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-

64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168). 
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o wiele bardziej czytelne dla konsumenta866. Pamiętać trzeba, iż udzielony kredyt konsumencki, 

a dokładniej kwota faktycznie wypłacana – pomniejszona jest o koszty kredytu należne 

bankowi. Wobec tego, dla zwiększenia przejrzystości i jasności oferty, rozdzielenie wyliczenia 

całkowitej kwoty kredytu (w której skład wchodzi także RRSO) i całkowitego kosztu kredytu, 

umożliwi nieprofesjonaliście dokładniejszą analizę oferty. Głównym zamierzeniem jest, aby 

prowizja nie była wliczana do całkowitej kwoty kredytu, a jedynie do kosztów kredytu867.                   

W przeciwnym razie, konsument będzie miał nie lada problem, aby ustalić wskazane wartości, 

tak kwoty kredytu, jak i kosztów kredytu. Pomiędzy nimi występować będzie nienaturalna 

dysproporcja, niezrozumiała nawet dla świadomego podmiotu868. Świadomość konsumencka 

obejmuje bowiem prawa i obowiązki, które przysługują konsumentowi i ciążą na nim, nie zaś 

wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, wymaganą w przypadku obliczania oraz ustalania 

wysokości kwoty kredytu i kosztów kredytu. Nieprofesjonalista powinien mieć pełną jasność, 

jakie elementy wchodzą w skład kredytu i jaka kwota ostatecznie zostanie wypłacona. 

Rozdzielenie tych kwestii wydaje się priorytetowym zabiegiem dla dobrego i przejrzystego 

zrozumienia oferty otrzymanej od banku869. 

Jak wynika z rozważań poczynionych przez Prezesa UOKiK870, na rynku usług 

finansowych istniały oferty, w których przedsiębiorcy (banki, SKOK-i) łączyli kwotę kredytu 

 
866Według jednej z koncepcji, pojawiła się także możliwość dualizmu umowy kredytu. Uściślając, w jednej 

umowie o kredyt konsumencki, zostałaby wskazana całkowita kwota kredytu, a w drugiej umowie wyłącznie 

całkowite koszty kredytu. Wydaje się jednak, iż ta koncepcja jest zbyt skomplikowana i wystarczającym zabiegiem 

będzie rozdzielenie w jednej umowie obu elementów (por. Raport…, s. 31-32; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., 

s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168). 

867Por. Raport…, s. 31-32; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168. 

868Jednolita praktyka unijna oraz krajowa a także dokonana przez Prezesa UOKiK wykładnia celowościowa 

przepisów dotyczących całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitych kosztów kredytu wskazują, że całkowita kwota 

kredytu nie może obejmować tych elementów, które wchodzą w skład całkowitych kosztów kredytu (por. 

Raport…, s. 30-32; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168). 

869Jak już wskazano, zaleca się, aby przedsiębiorcy – kredytodawcy wprowadzili unitarną politykę rozdzielenia                     

w swych ofertach (we wzorcach umów oraz w umowach) całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitych kosztów 

kredytu. Ułatwi to konsumentom analizę ofert wszystkich przedsiębiorców i dokonanie wyboru tej, która będzie 

najkorzystniejsza. Połączenie bowiem wskazanych elementów, tj. kwoty kredytu oraz kosztów kredytu 

doprowadzi do pewnego rodzaju zakłamania rzeczywistości, z którym konsument może sobie nie poradzić (por. 

Raport…, s. 30-32; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168).  

870Praktykę taką zaobserwowano w szczególności w takich bankach jak: BZ WBK, Kredyt Bank, Banku BPH, 

Sygma Banque czy bank Citi Handlowy. Przedsiębiorcy ci wskazali, iż wliczają koszty kredytu zarówno do 

całkowitej kwoty kredytu, jak i do całkowitych kosztów kredytu. Właściwą praktykę zastosował z kolei m.in. bank 
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z kosztami kredytu, co stanowiło jawne naruszenie przepisów ustawy o kredycie 

konsumenckim oraz powodowało pojawienie się wielu niejasności z tym związanych871. 

W zakres dalszych praktyk banków, naruszających prawa i interesy konsumentów, przy 

zastosowaniu ustawy o kredycie konsumenckim, wchodzi zagadnienie podejmowania 

czynności windykacyjnych (ich obszar oraz sposób zastosowania względem konsumenta).                                  

W przeciwieństwie do parabanków, banki polskie oraz zagraniczne mające siedzibę na 

terytorium danego państwa, nie stosują wielu zakazanych praktyk związanych z czynnościami 

windykacyjnymi. Banki, stosownie do rekonesansu dokonanego przez Prezesa UOKiK, nie 

ignorują tak diametralnie praw konsumentów jak robią to instytucje quasi-bankowe872.           

Znaczna część podmiotów nie będących bankami stosuje liczne praktyki, ewidentnie 

zmierzające do wykorzystania słabszej pozycji nieprofesjonalisty względem przedsiębiorcy,                   

u którego zaciągnięto zobowiązanie finansowe. W przypadku banków, problematyka 

niewłaściwych praktyk obejmujących czynności windykacyjne dotyczyła czasookresu,                   

w którym są podejmowane czynności względem zadłużonego świadczeniobiorcy. W kilku 

bankach zaobserwowano, iż albo banki uregulowały w umowach zbyt krótki odstęp czasu przy 

 
PKO BP S.A. Przykładem naruszenia ustalania kwoty kredytu oraz kosztów kredytu może być  postanowienie 

banku BZ WBK, w którego treści bank wskazał, iż: Na całkowitą kwotę do zapłaty składają się: 1. całkowita 

kwota kredytu … zł ( w tym prowizja z tytułu udzielenia kredytu w kwocie … zł oraz opłata z tytułu ubezpieczeń           

w kwocie … zł), 2. całkowity koszt kredytu … zł, w tym: a) prowizja z tytułu udzielenia kredytu, która została 

uwzględniona w całkowitej kwocie kredytu (…). Tak skonstruowane postanowienie umowy kredytu 

konsumenckiego wprowadza swego rodzaju nieład i powoduje, że konsument ostatecznie nie jest w stanie 

dokładnie ustalić po pierwsze, co wchodzi w skład całkowitej kwoty kredytu, a co w skład całkowitych kosztów 

kredytu (por. Raport…, s. 32-34; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; 

J. Koćwin, Koszty…, s. 26-38). 

871Działania przedsiębiorców – banków powinny być nakierowane na realizację interesów konsumentów, a takie 

praktyki jak wskazana powyżej, nie tylko nie uwzględniają okoliczności, iż konsumenci już „na starcie” są słabszą 

stroną stosunku zobowiązaniowego, ale przede wszystkim są sprzeczne z założeniami krajowych oraz unijnych 

uregulowań stanowiących o kredycie konsumenckim (por. Raport…, s. 32-34; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., 

s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168). 

872Ważnym jest, aby konsument wiedział, kiedy przeprowadzone mogą być określone czynności windykacyjne,    

w jakich odstępach czasu oraz jakie koszty są z tym związane. Niedopuszczalnym jest sytuacja, w której 

nieprofesjonalista w jednej chwili zostanie obciążony kilkoma opłatami za kilka różnych czynności 

windykacyjnych dokonanych w jednym czasie ( wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym, wiadomość SMS 

czy czynności terenowe) - por. Raport…, s. 73-75; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; A. Drożdż, 

Przegląd..., s. 160-168. 
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dokonywaniu danych czynności windykacyjnych, albo banki te wielokrotnie stosowały 

praktykę tychże czynności względem jednego konsumenta873. 

Ostatnim zagadnieniem wzbudzającym zastrzeżenia, co do prawidłowości praktyk 

stosowanych przez banki w obrocie finansowym z uczestnictwem konsumenta, jest procedura 

zmiany oprocentowania udzielonego kredytu w sytuacji, kiedy świadczeniobiorca opóźnia się 

ze spłatą zaciągniętego zobowiązania874. Kwestia ta jest bardzo istotną materią z perspektywy 

ochrony interesów majątkowo – ekonomicznych konsumentów. Ze zmianą oprocentowania 

wiąże się bowiem zmiana wysokości zaciągniętego zobowiązania finansowego, które 

nieprofesjonalista w konsekwencji będzie musiał obligatoryjnie spełnić na rzecz banku.                       

W przypadku takich podmiotów – banków jak PKF Skarbiec, Getin Noble Bank czy PKO BP 

zagadnieniem kluczowym była zmiana oprocentowania wobec pozostawania ze zwłoką                 

w spełnieniu świadczenia oraz niejasne uregulowanie tejże kwestii. W przypadku jednego                  

z podmiotów (PKF Skarbiec), problem zmiany oprocentowania został uregulowany tak, że 

powstanie zadłużenia, wynikającego z jednej lub z kilku umów pożyczek zaciągniętych u tego 

kredytodawcy, spowoduje zmianę oprocentowania również wobec pozostałych umów, nawet 

jeśli pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramem (terminowo)875. Takie postanowienie jest 

 
873Pamiętać trzeba, iż konsument po dokonaniu jednej z czynności windykacyjnych musi mieć możliwość 

zareagowania na tę czynność w wyznaczonym terminie. Dopiero wobec braku reakcji świadczeniobiorcy, możliwe 

będzie podjęcie dalszych czynności zmierzających do zmobilizowania konsumenta i odzyskania zaległego 

świadczenia pieniężnego. Niewłaściwe praktyki w tym zakresie stwierdzono m.in. w banku BPH, Sygma Banque 

Société Anonyme czy SKOK Wołomin oraz parabanku Profi Credit (por. wyrok SOKiK z dnia 06.12.11 r., sygn. 

akt XVII Amc 265/11, LEX nr 1458782; Raport…, s. 73-75; wyrok SOKiK z dnia 18.09.14 r., sygn. akt XVII 

Amc 1673/13, LEX nr 1586820; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168.).  

874Nie są to jedyne przypadki naruszenia przez banki praw i interesów konsumentów w zakresie ustalania 

oprocentowania, tak stałego, jak i zmiennego. Pojawiały się również takie postanowienia wzorców umów oraz 

samych umów, w których bank arbitralnie ustalał wysokość oprocentowania kredytu, i to nie w treści samej 

umowy, ale zastrzegał sobie prawo do podania wysokości oprocentowania w terminie późniejszym. Taka praktyka 

jest jawnym naruszeniem przepisów prawa bankowego oraz stanowi naruszenie praw i interesów 

nieprofesjonalistów. Godzi się wskazać, iż stosunek zobowiązaniowy opiera się głównie na równości stron, w 

szczególności, w trakcie jego kształtowania (por. Niedopuszczalna klauzula zmiany oprocentowania stałego - 

wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 16 sierpnia 2010 r., XVII AmC 727/09, „Monitor Prawa 

Bankowego” 2011, nr 12(13), s. 2-7; wyrok SOKiK z dnia 16.08.10 r., sygn. akt XVII Amc 727/09; LEX nr 

1084569; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168; M. Wilejczyk, 

Sprawiedliwość…, s. 3-19).  

875Tym samym niedopuszczalnym jest indywidualne ustalenie poczynione przez bank, które nie daje 

konsumentowi możliwości oceny tegoż postanowienia i wyrażenia swojego stanowiska (w tym ewentualnego 
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o tyle krzywdzące dla konsumenta, że po pierwsze wytwarza po jego stronie negatywne 

konsekwencje wobec wszystkich zobowiązań pożyczkowych, zaciągniętych u PKF Skarbiec,      

a po drugie, w umowie nie przewidziano sytuacji, w której wobec spłaty zaległego 

zobowiązania, wysokość oprocentowania powraca do swojej początkowej postaci.                               

W przypadku banków PKO BP oraz Getin Noble Bank S.A., wskazano na niejasną treść 

uregulowania zmiany oprocentowanie w tym sensie, że w przypadku opóźnienia ze spłatą, 

kredytodawca subiektywnie dokonuje oceny treści umowy i ustala taką wysokość 

oprocentowania, która dla świadczeniobiorcy nie tylko nie jest znana, ale nie może być poznana 

wobec niedokładności redakcyjnych, zarówno umowy, jak i wzorca umowy876. Tak więc 

precyzyjność określenia procedury zmiany oprocentowania przy powstaniu zaległego 

świadczenia, zaciągniętego przez konsumenta, ma dla niego niebagatelne znaczenie, albowiem 

od tego zależeć będzie wysokość następnych rat, które będzie musiał uregulować na rzecz 

banku czy innego podmiotu rynku finansowego. Zmiana oprocentowania powinna 

jednocześnie uwzględniać zasady stosunków zobowiązaniowych, wskazujące na równe 

 
sprzeciwu). Nie oznacza to jednocześnie, że wysokość oprocentowania nie może zmienić się w ogóle w trakcie 

obowiązywania danego stosunku zobowiązaniowego, jednakże również w tym przypadku, konsument musi być 

całkowicie świadomy, dlaczego i z jakich powodów do zmiany wysokości oprocentowania doszło ( w sytuacji 

powstania zaległości w regulowaniu zaciągniętego kredytu czy pożyczki). Kwestia oprocentowania winna być 

zatem jasno i czytelnie wyrażona we wzorcu umowy oraz w samej już umowie, tak jak i ewentualne zmiany jej 

wysokości, które strony przewidziały w określonych sytuacjach. Konsument musi mieć zagwarantowane takie 

samo prawo jak i przedsiębiorca (bank) do ukształtowania umowy tak, aby była ona korzystna dla obu jej stron 

(por. wyrok SOKiK z dnia 27.04.05 r., sygn. akt XVII Amc 103/04; LEX nr 205287; wyrok SA w Warszawie                   

z dnia 16.11.05 r., sygn. akt VI ACa 473/05; LEX nr 183981; „Niedopuszczalna..., „Monitor Prawa Bankowego”, 

nr 12(13), s. 2-7; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168). 

876W banku PKO BP kwestia ta uregulowana została w następujący sposób: W przypadku niedotrzymania 

warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przez okres 6-ciu miesięcy, PKO BP SA dostosuje wysokość 

marży/oprocentowania do obowiązującej w PKO BP SA oferty standardowej. Przy czym, do chwili kontroli 

dokonywanej przez Prezesa UOKiK ani we wzorcu, ani w umowie, nie było wyjaśnione w żaden sposób pojęcie 

„oferty podstawowej”. Wobec tego, konsument został pozbawiony prawa i możliwości zweryfikowania, czy 

ustalona przez bank wysokość oprocentowania ustalona została w sposób właściwy. Getin Noble Bank S.A. 

wprowadził z kolei do umów zawieranych z nieprofesjonalistami postanowienie, z którego treści wynika, że bank 

może dokonać zmiany oprocentowania w następujący sposób: Zmiana stopy oprocentowania kredytu ze stałej na 

zmienną (lub odwrotnie) 2,0% nie mniej niż 50 zł(...). Prima facie wydawać się może, iż postanowienie to jest jak 

najbardziej czytelne, jednakże po głębszej analizie powyższego uregulowania dochodzi się do wniosku, iż bank 

nie wskazał żadnej podstawy, od której naliczana będzie ta zmiana (por. Raport…, s. 61-63; B. Majewska-Jurczyk, 

Ochrona..., s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168). 
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uprawnienia stron. Banki i inne podmioty, nie mogą narzucać swoich praktyk, które już                     

z samego tylko założenia będą naruszać prawa i interesy nieprofesjonalistów, jak miało to 

miejsce we wskazanych przykładach877. 

Znamiennym stało się również stanowisko TSUE w sprawie Kamil Dziubak, Justyna 

Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Polsce w formie oddziału 

pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, dawniej Raiffeisen Bank 

Polska SA z siedzibą w Warszawie zajęte przez Trybunał w dniu 3 października 2019 r.                                

(C-260/18)878. Organ orzekł bowiem, iż zawarta w umowie kredytu klauzula waloryzacyjna 

winna zostać wyeliminowana z uwagi na jej abuzywny charakter. Wskazał on także, że to do 

sądu krajowego pozostaje ocena, czy konkretna umowa kredytu pozbawiona wskazanej 

klauzuli, może nadal obowiązywać. Jeśli jednak po dokładnej analizie okazałoby się, iż byt 

umowy bez kwestionowanych klauzul jest niemożliwy, wówczas należałoby stwierdzić 

nieważność całej umowy kredytu. Z konsumenckiego punktu widzenia, w analizowanej 

sprawie TSUE zwrócił uwagę, iż to na konsumencie ciąży obowiązek wskazania, co tak 

naprawdę leży w jego interesie. Sąd orzekający z kolei w konkretnej sprawie jest zobligowany 

do wyjaśnienia konsumentowi wszelkich skutków, które związane są z możliwym 

unieważnieniem całej umowy. Istotnym jest również stwierdzenie, iż kwestionowana umowa 

nie może zostać „uzdrowiona” przepisami generalnymi prawa krajowego, a jedynie przepisami 

szczególnymi (dyspozytywnymi) regulującymi daną problematykę, w tym prawa i obowiązki 

stron stosunku zobowiązaniowego, pod warunkiem, że przepisy takie obowiązują879. 

 
877Bank winien wskazać kwotę, od której zacznie naliczać zmienione już oprocentowanie tak, aby konsument był 

świadomy tego, co może się stać w przypadku pozostania przez niego w zwłoce (por. Raport…, s. 61-63;                      

B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168). 

878Por. D. Adamski, K. Koźmiński, P. Litwiński, A. Wiewiórkowska-Domagalska, W. Szpringer, Kształtowanie 

się linii orzeczniczej,  Raport: Konsekwencja prawne, ekonomiczne i społeczne wyroku TSUE w sprawie kredytów 

„frankowych”, Klub Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym, Sopot 2020, s. 20-

22. 

879Por. wyrok TSUE z dnia 30.04.14 r. w sprawie Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai przeciwko OTP 

Jelzálogbank Zrt (C-26/13), LEX nr 1455098; opinia Rzecznika Generalnego Giovanniego Pitruzzelli z dnia 

14.05.19 r. w sprawie Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą  

w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, dawniej Raiffeisen 

Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, LEX nr 2712694; wyrok TSUE z dnia 14.03.19 r. w sprawie Zsuzsanna 

Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt. (C-118/17), LEX nr 2631770; wyrok SN z dnia 04.04.19 r., sygn. 

akt III CSK 159/17; LEX nr 2642144; wyrok SN z dnia 09.05.19 r., sygn. akt I CSK 242/18; LEX nr 2690299; 

wyrok TSUE z dnia 03.10.19 r. sprawie Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International 
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W ślad za powyższym, również Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał w swym 

orzeczeniu, iż uzgodnione indywidualnie są tylko takie klauzule, na które konsument miał 

realny wpływ. Dlatego też klauzule waloryzacyjne czy indeksacyjne, na które 

świadczeniobiorca nie miał żadnego wpływu uznać należy za postanowienia umowne 

niedozwolone880. Właśnie takie stanowisko pozwoliło przyjąć, iż klauzule, które bank zawarł                  

w umowie kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego mają charakter klauzul 

abuzywnych, albowiem bank kształtował kurs waluty obcej wpływającej na wysokość 

zobowiązania kredytu w walucie polskiej w sposób dowolny z jednoczesnym pominięciem 

konsumenta. Tak jednostronne i arbitralne decyzje banku z całą stanowczością wykraczają poza 

ramy zasad społeczno-gospodarczych ustalonych dla stosunków bankowych konsumenckich                

a także naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa881. 

 

 

 

 
AG z siedzibą w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, dawniej 

Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie (C-260/18), LEX nr 2723333; J. Ojczyk, Analiza Sądu 

Najwyższego kłopotliwa dla sądów, frankowiczów i banków (https://www.prawo.pl/biznes/analiza-sadu-

najwyzszego-klopotliwa-dla-sadow-frankowiczow-i,463623.html [28.08.19 r.]; J. Ojczyk, Sądny dzień dla tysięcy 

kredytów frankowych (https://www.prawo.pl/biznes/wyrok-tsue-w-sprawie-frankowiczow-co-ma-

dacfrankowiczom,481983.html?_ga= 2.228718553.459925933.1573500853-800924782.1572382735 [03.10.19 

r.]; J. Ojczyk, TSUE stanął po stronie frankowiczów (https://www.prawo.pl/biznes/co-orzekl-tsue-w-sprawie-

frankowiczow,482430.html [03.10.19 r.]; J. Ojczyk, Sądy częściej orzekną na korzyść frankowiczów 

(https://www.prawo.pl/prawo/wyrok-tsue-w-polskiej-sprawie-frankowej-jak-wplynie-na-sady,482607.html 

[04.10.19 r.]; M. Szymański, Eliminacja abuzywnej klauzuli waloryzacyjnej umowy kredytu indeksowanego do 

franka szwajcarskiego, MOP 2020, nr 2, s. 103 i n.; R. Bujalski, Frankowicze… [online]. Dostępny w 

internecie.sip.lex.pl (dostęp: 24.05.20 r.); M. Konopacka, M. Replin, Wyrok… [online]. Dostępny w 

internecie.sip.lex.pl (dostęp: 24.05.20 r.); B. Wyżykowski, Dalsze…, s. 35-47; E. Łętowska, Co ujawnia…, s. 4-

14. 

880Por. T. Nowakowski, Abuzywność klauzuli indeksacyjnej i jej wpływ na skuteczność bankowego tytułu 

egzekucyjnego. Glosa do wyroku SN z dnia 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17, OSP 2019/12/115; T. Nowakowski, 

Ocena abuzywności klauzuli indeksacyjnej w umowie kredytu indeksowanego. Glosa do wyroku SN z dnia 9 maja 

2019 r., I CSK 242/1, PS 2020, nr 1, s. 103-110; D. Adamski, A. Chłopecki, K. Koźmiński, M. Rypina, I. Stolarski, 

A. Wiewiórkowska-Domagalska, Abuzywność postanowień umowy, Raport: Konsekwencja prawne, ekonomiczne 

i społeczne wyroku TSUE w sprawie kredytów „frankowych”, Klub Odpowiedzialnych Finansów przy 

Europejskim Kongresie Finansowym, Sopot 2020, s. 10-12. 

881Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.08.18 r., sygn. akt XXV C 1727/16; LEX nr 2567684. 
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7.2. Wnioski 

 

 Powyższa analiza przykładowych klauzul niedozwolonych, stosowanych przez banki 

wskazuje, że nie tylko parabanki lekceważą prawa i interesów konsumentów, niemniej jednak 

skala tych naruszeń oraz ich konsekwencje w sytuacji zawarcia umowy z bankiem, są wiele 

mniej kłopotliwe niż w przypadku podpisania umowy z parabankiem. Jednym z decydujących 

w tej materii czynników jest sprawowana przez Prezesa UOKiK kontrola nad działalnością 

banków.  

 Ze względu na fakt, iż parabanki nie istnieją na rynku finansowym jako podmioty 

profesjonalne w sferze udzielania zobowiązań finansowych, w swych praktykach pozwalają 

sobie na znacznie większe i poważniejsze naruszenia praw i interesów konsumentów,                       

w szczególności tych majątkowo-finansowych. Naruszenia, których dopuszczają się parabanki 

można uznać za świadome, jako że podmioty te, mając na względzie wyłącznie swój interes 

ekonomiczny, tak kształtują stosunek zobowiązaniowy z nieprofesjonalistą, aby poniósł on 

niewspółmierną stratę w stosunku do uzyskanego zysku. Poniesiona strata stanowi zysk dla 

parabanku. Celem parabanku jest pozyskanie jak największych korzyści finansowych.                        

W przypadku banków, w trakcie analizy postanowień, uznanych za niedozwolone, nie 

stosowano bezpośrednich uregulowań, celowościowo uderzających w konsumentów.                           

W większości przypadków, kwestia abuzywności postanowień wprowadzanych przez banki do 

umów i wzorców umów oscyluje wokół znacznej nieprecyzyjności, niezrozumiałości, a często 

wokół „luk” w umowach, wymagających uzupełnienia, aby uniknąć w przyszłości zarzutów, 

m.in. ze strony samego Prezesa UOKiK. Klauzule niedozwolone, pojawiające się w umowach 

i wzorcach umów banków, nie są tak obciążające świadczeniobiorców jak klauzule 

wprowadzane przez parabanki. Nie oznacza to jednocześnie, że klauzule bankowe nie naruszają 

słusznych interesów i praw konsumentów, w przeciwnym razie nie zostałyby obarczone 

mieniem abuzywnych. Pejoratywne skutki zastosowania klauzul abuzywnych są jednak mniej 

dotkliwe niż ujemne skutki wynikające z umów zawartych z parabankami882. 

 Analizując, w obrocie konsumencko-finansowym banki realizują politykę 

prokonsumencką, co zdecydowanie należy odebrać jako pozytywny asumpt przyszłych zmian 

i wprowadzanych przez banki rozwiązań. Większość banków zrealizowała wprowadzoną 

nowelizację przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, część banków uregulowała 

określoną materię na korzyść konsumentów. Większość stwierdzonych w umowach 

 
882Por. Raport…, s. 61-63; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168. 
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postanowień niedozwolonych opierała się na niedopracowaniu czy na niedokładności 

wprowadzonych do umów i wzorców umów uregulowań. Jednocześnie wiele banków 

poddanych analizie wykazało się szybką reakcją na wskazane zastrzeżenia i podjęło 

odpowiednie w tym celu działania. Banki znowelizowały postanowienia umów i wzorców 

umów tak, aby te nie tylko nie naruszały praw i interesów konsumentów, ale przede wszystkim 

były zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, tak ustawy o kredycie konsumenckim, 

jak i innych ustaw, w tym ustawy - Kodeks cywilny883. 

Wątpliwości, co do sposobu oraz zakresu działania banków, nie są zatem tak bardzo 

jaskrawe jak w stosunku do parabanków, które nie realizują idei polityki ochronnej 

konsumentów. Pomimo stwierdzonych w umowach i wzorcach umów parabanków, 

postanowień mających charakter niedozwolony, praktyka tych przedsiębiorców pozostaje 

niezmienna od wielu lat. Strategia parabanków w dalszym ciągu ukierunkowana jest na 

czerpanie zysku kosztem ograniczenia codziennej egzystencji, poprzez pozbawienie go 

stabilności majątkowo-finansowej884.  

Działalność i strategia banków jako podmiotów zdecydowanie bardziej zaufanych, nie 

uderza tak bezpośrednio w prawa i interesy nieprofesjonalistów. Może to być efektem pozycji 

banków na rynku usług finansowych, charakteryzujących się stanowczo większym poziomem 

etyki i profesjonalizmu i tym samym zapewniającym znacznie większe bezpieczeństwo                              

i ochronę praw konsumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
883Por. Raport…, s. 88-92; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168. 

884Por. Raport…, s. 88-92; B. Majewska-Jurczyk, Ochrona..., s. 49-64; A. Drożdż, Przegląd..., s. 160-168. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

 1. Przed laty E. Łętowska trawestując wypowiedź Platona zauważyła, że jeżeli prawo 

jest orężem silnych to nie po to, aby przestało być bronią w ręku słabych. Współczesne 

unormowania nawiązując do koncepcji wielopoziomowości dają tym słabym zbudowany                     

z ośmiu pięter arsenał, w którym znajduje się konglomerat unormowań. To taką zbrojownię 

prawodawca nadal bezskutecznie przeciwstawia potężnemu orężowi w rękach instytucji 

parabankowych w postaci wolności umów885. Przekonanie, że obowiązkiem prawodawcy jest 

zrównoważenie szans uczestników obrotu będącego wyrazem kryzysu dotychczasowych 

gwarancji ochrony konsumentów zrodziło nowe instytucje, które podobnie, jak i te, które legły 

u ich podstaw nadal znajdują się w kryzysie. Kolejnym szczeblem przezwyciężenia kryzysu są 

zatem regulacje antylichwiarskie. 

 2. Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych wymaga podjęcia dalszych 

działań, zapewniających efektywniejsze instrumenty chroniące ich prawa oraz interesy. Rynek 

usług finansowych jest aktualnie jednym z tych rynków sektora konsumenckiego, który rozwija 

się coraz prężniej. Z jednej strony, rozwój rynku pozytywnie wpływa na możliwości 

konsumenckie, z drugiej zaś, przedsiębiorcy pojawiający się na tym rynku wprowadzają 

praktyki wykorzystujące ich zdecydowanie słabszą pozycję w stosunku zobowiązaniowym. 

Wynikające z tego faktu, zagrożenia mają zatem charakter dwupłaszczyznowy886.  

Płaszczyzna pierwsza obejmuje swoim zakresem przedsiębiorców świadczących usługi 

w postaci łatwo dostępnych i szybkich pożyczek. Płaszczyzna druga dotyczy znikomej wiedzy 

oraz braku odpowiedniej ilości informacji po stronie konsumentów. Szerszy zasób wiedzy 

konsumentów w kwestii działalności instytucji finansowych innych niż banki, pozwoliłby 

konsumentom na przemyślane i racjonalne podejmowanie decyzji w przedmiocie zaciągania 

określonych zobowiązań finansowych887. 

 3. O ile banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe objęte są nadzorem 

Komisji Nadzoru Finansowego, o tyle wszystkie instytucje finansowe, które świadczą usługi 

pożyczkowe wykorzystując do tego własny kapitał finansowy, kontroli takiej już nie podlegają. 

Brak kontroli spowodował, że te instytucje mają poczucie, iż są wręcz bezkarne, kontynuując 

 
885Por. E. Łętowska, Obywatel…, s. 7; E. Łętowska, „Równanie…, s. 18-31. 

886Por. E. Rutkowska - Tomaszewska, Ochrona prawna kredytobiorcy - konsumenta w świetle najnowszych 

projektowanych regulacji prawnych [w:] M. Ganczar, E. Sługocka - Krupa, Ochrona konsumentów i jej 

współczesne wyzwania, Lublin 2014, s. 273. 

887Por. E. Rutkowska - Tomaszewska, Ochrona... [w:] M. Ganczar, E. Sługocka - Krupa, Ochrona..., s. 273. 
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prowadzoną działalność bez obaw ze strony KNF, toteż coraz częściej postulowane jest 

rozszerzenie działalności nadzorczej KNF, również na instytucji finansowe, które nie są 

bankami ani SKOKami, a udzielają krótkoterminowych pożyczek888. 

 4. Działalność instytucji parabankowych znamionuje udzielanie konsumentom, bez 

wglądu na ich sytuację materialno-majątkową, pożyczek czy kredytów konsumenckich, przy 

ewidentnym wykorzystaniu „gorszego” położenia drugiej strony zawieranej umowy. 

 Parabanki zarobkują kosztem nieprofesjonalisty. Instytucje te w swej praktyce 

nakładają na konsumentów olbrzymie koszty uzyskania ustalonego świadczenia finansowego. 

Pomimo że aktualne regulacje prawne określają tak maksymalną wysokość kosztów kredytu 

konsumenckiego, jak i maksymalną wysokość odsetek naliczanych od zobowiązania 

zadłużonego, co nie przeszkadza parabankom w stosowaniu praktyk zmierzających do 

uzyskania jak najwyższego zarobku kosztem konsumenta889. Elementem odróżniającym 

parabanki od samych banków i SKOK-ów jest, w większości przypadków, brak procedury 

weryfikacji zdolności kredytowej. Co więcej, instytucje te w działaniach promocyjnych 

wskazują, iż udzielają pożyczek czy kredytów konsumenckich bez zbędnych formalności. 

Nierzadko formalizacja procedury uzyskania świadczenia pieniężnego w tych instytucjach 

opiera się wyłącznie na przepisaniu danych osobowych z dokumentu tożsamości890. 

 5. Takie zaburzenie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego powoduje, że 

duży odsetek konsumentów wpada w tzw. „spirale zadłużeń”, czego efektem zaciąganie 

kolejnych zobowiązań finansowych (pożyczek, kredytów konsumenckich), często na 

zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, ale też w celu pozyskania pożądanych dóbr 

 
888Por. E. Rutkowska - Tomaszewska, Ochrona... [w:] M. Ganczar, E. Sługocka - Krupa, Ochrona..., s. 274-275. 

889Nie zważając na brak jakichkolwiek procedur formalnych przy udzielaniu pożyczek czy kredytów 

konsumenckich przez instytucje parabankowe, istotnym dla konsumentów problemem jest stosowana przez 

podmioty reklama oferowanych przez nie produktów. Zdarza się, że podmioty te wprost wskazują, że uzyskanie 

wsparcia finansowego odbywa się bez zbędnej procedury badania historii kredytowej czy pożyczkowej 

konkretnego konsumenta, bez weryfikacji danych w Biurze Informacji Kredytowej czy oceny zdolności 

kredytowej (por. E. Rutkowska - Tomaszewska, Ochrona... [w:] M. Ganczar, E. Sługocka - Krupa, Ochrona...,              

s. 275-276). 

890Reklamy produktów oferowanych przez banki i instytucje parabankowe, pomimo że niezgodne z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, stanowią zachęcającą dla wielu konsumentów ofertę finansową. Duża część 

nieprofesjonalistów nie dysponuje zdolnością kredytową bądź ich historia kredytowa jest tak skomplikowana, że 

żaden bank, nie udzieliłby kolejnego kredytu czy pożyczki. W przeciwieństwie oczywiście do instytucji 

parabankowych, które w tej sytuacji wyciągają „pomocną dłoń” (por. E. Rutkowska - Tomaszewska, Ochrona... 

[w:] M. Ganczar, E. Sługocka - Krupa, Ochrona..., s. 275-276). 
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materialnych w sytuacji braku gotówki. W konsekwencji tych nagannych działań parabanków, 

wielu świadczeniobiorców utraciło możliwość samodzielnej, codziennej egzystencji. Nie 

stanowi to dylematu dla parabanków, których liczba na rynku usług finansowych rośnie w 

zatrważającym tempie. Nieopanowanie tego ruchu antykonsumenckiego może w konsekwencji 

doprowadzić do powstania zaburzeń społecznych w funkcjonowaniu runku usług 

finansowych891. 

 6. Wzrost liczby instytucji parabankowych, spowodowany jest przede wszystkim 

funkcjonującym współcześnie tzw. społeczeństwem merkantylnym. Wyzwaniem dla wielu 

konsumentów jest aktualnie wejście w posiadanie samochodu, mieszkania, domu 

jednorodzinnego. To dla pozyskania tych dóbr materialnych konsumenci najczęściej się 

zadłużają. Nie szacując potencjału majątkowo-ekonomicznego, popadają w nierealne do spłaty 

zadłużenie. Wówczas pomocne stają się instytucje parabankowe. Brak formalizmu, brak 

badania zdolności kredytowej, brak zainteresowania historią kredytową danego konsumenta 

oraz szybkość w uzyskaniu, niejednokrotnie pokaźnej sumy pieniężnej powodują, że 

konsumenci decydują się na oferowane przez parabanki usługi, z przeświadczeniem, że kolejna, 

szybka pożyczka pozwoli na uregulowanie powstałych wcześniej zadłużeń. Efekt wskazanego 

procesu myślowego jest kompletnie odwrotny. Konsumenci, o czym wskazano powyżej, 

zaciągając zobowiązanie finansowe w parabanku, częstokroć popadają w „spiralę zadłużeń” na 

skutek fałszywego przekonania, że zaciągnięcie kolejnego zobowiązania finansowego rozwiąże 

poprzednie problemy pieniężne. Nic bardziej mylnego892.  

 7. Pogrążając tym sposobem siebie a niejednokrotnie rodzinę, nierozsądni konsumenci 

powodują uciążliwość swojej powszedniej egzystencji. Problem stanowi brak elementarnej 

wiedzy prawnej po stronie nieprofesjonalistów oraz wyrachowane działania instytucji 

parabankowych, wykorzystujących niekorzystne położenie konsumentów w celu pozyskania 

korzyści893. Problematyka ta jest na tyle istotna, że powinna skłaniać polskiego ustawodawcę, 

 
891Por. E. Rutkowska - Tomaszewska, Ochrona... [w:] M. Ganczar, E. Sługocka - Krupa, Ochrona..., s. 275-276. 

892Por. E. Rutkowska - Tomaszewska, Ochrona... [w:] M. Ganczar, E. Sługocka - Krupa, Ochrona..., s. 275-276. 

893Opisane społeczne zjawisko określane jest mianem lichwy. Pozostaje ono w związku przyczynowo – 

skutkowym ze społeczeństwem, które nie tylko nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych 

potrzeb życiowych, ale także często pozostaje bez pracy zarobkowej. Uregulowania ustawowe, które winny 

regulować wskazaną problematykę, będą zatem odpowiedzią na istniejący powszechnie kryzys gospodarczy oraz 

poziom bezrobocia polskiego społeczeństwa (por. uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie 

konsumenckim oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, nr druku 1824, s. 11-14, www.sejm.gov.pl; Na jakie 

opłaty zwracać uwagę pożyczając pieniądze w instytucji parabankowej? Poradnik dla konsumentów, UOKiK, 
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nie tylko do uregulowania ograniczeń po stronie instytucji parabankowych, ale również 

powinna zmierzać do kształcenia społeczeństwa konsumenckiego w zakresie ich praw                        

i obowiązków, co umożliwi im ochronę własnych interesów894. 

 8. Powstanie nieprawidłowości na rynku usług finansowych spowodowane jest kilkoma 

znaczącymi czynnikami. Mowa o takich aspektach jak: brak kontroli Prezesa UOKiK oraz brak 

kontroli organów nadzoru finansowego nad instytucjami parabankowymi, nieograniczony 

dostęp do produktów oferowanych przez tego typu instytucje, kryzys gospodarczy, stosunkowy 

wzrost stopy bezrobocia w Polsce oraz nieprecyzyjne uregulowania prawne, które nie 

gwarantują (pomimo obowiązywania jednak wielu narzędzi chroniących prawa i interesy 

konsumentów) należytego bezpieczeństwa prawnego895. 

 9. W odpowiedzi na istniejące aktualnie zawirowania rynku usług finansowych, 

skuteczna może okazać się (o ile zostanie zastosowana w szeroko rozumianej praktyce) 

koncepcja odpowiedzialnego udzielania kredytów. Koncepcja ta, zakłada, że podmiot 

udzielający kredytu konsumenckiego dokonuje dokładnej weryfikacji sytuacji majątkowo–

ekonomicznej konsumenta, nie tylko przed przyznaniem mu zobowiązania pieniężnego, ale 

także w trakcie jego obowiązywania, tj. okresu, na jaki kredyt został udzielony. Koncepcja ta 

odchodzi poniekąd od klasycznej procedury badania zdolności kredytowej, wyłącznie na 

wstępnym etapie formalnego rozpatrywania wniosku o przyznanie kredytu896. Zaletą tej 

 
Warszawa 2013, www.uokik.gov.pl; E. Rutkowska - Tomaszewska, Ochrona... [w:] M. Ganczar, E. Sługocka - 

Krupa, Ochrona..., s. 278-279). 

894 Nieetyczność lichwy przejawia się zatem w tym kontekście, iż polega na udzielaniu pożyczek, które w swej 

istocie obejmują nadmierne koszty oraz odsetki. Zjawisko, które powszechnie panuje wokół podmiotów 

określonych „parabankami”, idealnie wpisuje się zatem w opisane powyżej pojęcie (por. uzasadnienie do projektu 

ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, nr druku 1824,            

s. 11-14, www.sejm.gov.pl; Na jakie opłaty zwracać uwagę pożyczając pieniądze w instytucji parabankowej? 

Poradnik dla konsumentów, UOKiK, Warszawa 2013, www.uokik.gov.pl; E. Rutkowska - Tomaszewska, 

Ochrona... [w:] M. Ganczar, E. Sługocka - Krupa, Ochrona..., s. 278-279).  

895Por. E. Rutkowska - Tomaszewska, Ochrona... [w:] M. Ganczar, E. Sługocka - Krupa, Ochrona..., s. 279-280. 

896Wszystko uzależnione jest aktualnie od uregulowań panujących w określonym państwie. Wobec braku regulacji 

nakazujących organom nadzoru finansowego oraz Prezesowi UOKiK objęcie kontrolą instytucji parabankowych, 

samo zastosowanie wskazanej koncepcji w praktyce może okazać się niemożliwym do wyegzekwowania. 

Wprowadzenie w życie opisanej koncepcji oraz rozpropagowanie jej znaczenia, mogłoby – przy wprowadzeniu 

określonych regulacji prawnych – poprawić nie tylko sytuację majątkową konsumentów, którzy zaciągnęli kredyt, 

ale także mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której wzrosłaby pewność, iż zaciągnięte zobowiązanie 

rzeczywiście zostanie spłacone zgodnie z umową oraz harmonogramem jego spłaty. Zastosowanie tejże koncepcji, 

to poprawa również wizerunku nie tylko banków, ale przede wszystkim instytucji parabankowych świadczących 
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koncepcji jest to, że pozwoliłaby uniknąć popadnięcia w długi, niemożliwe do spłaty. Co 

więcej, jej wprowadzenie mogłoby doprowadzić do polepszenia sytuacji na rynku usług 

finansowych a ściślej ujmując, wpłynęłoby na bardziej rzetelne udzielanie pożyczek oraz ich 

zwrot897. 

 10. W ślad za postulowanymi zmianami przepisów chroniących prawa i interesy 

konsumentów w relacjach z parabankami, polski ustawodawca postanowił objąć instytucje 

parabankowe nadzorem ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Na efekty wprowadzonych 

regulacji – zgodnie z którymi m.in. komisja może, w drodze decyzji (w przypadku naruszenia 

przepisów art. art. 5 ust. 1, art. 6, art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1, 3 i 4 

oraz art. 14 i art. 19 rozporządzenia nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie 

dokumentów uwzględniających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów 

zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) z dnia 26 

listopada 2014 r. (Dz. Urz.UE.L Nr 352, str. 1)), nałożyć karę pieniężną do wysokości nie 

przekraczającej, w przypadku osoby fizycznej kwoty 3.019.660 zł lub dwukrotności kwoty 

korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, w przypadku, gdy jest 

możliwe ich ustalenie – trzeba będzie jeszcze poczekać898. 

 
kredyty konsumenckie. Wprowadzenie i faktyczne wykorzystanie procedury badania sytuacji majątkowej 

konsumenta oraz rzetelne udzielanie kredytów, spowodowałoby, iż zmniejszyłby się negatywny wydźwięk 

towarzyszący od lat parabankom, jako instytucjom lichwiarskim (por. B. Smykała, Prawo bankowe, Komentarz, 

Warszawa 2005, s. 236-239; M. Zdebel, Zdolność kredytowa a zakres swobody nawiązywania stosunków 

kredytowych z bankami, „Radca Prawny” 2007, nr 1; E. Rutkowska - Tomaszewska, Ochrona... [w:] M. Ganczar, 

E. Sługocka - Krupa, Ochrona..., s. 280-281; E. Rutkowska – Tomaszewska, Kryzys na rynku finansowym a 

problem odpowiedzialnego udzielania kredytów konsumenckich [w:] K. Sawicka, Instytucje prawnofinansowe w 

warunkach kryzysu gospodarczego, Warszawa 2014, s. 667-679). 

897Co ważne, wykorzystanie odpowiedzialnej koncepcji udzielenia kredytu, nie musi jednocześnie kojarzyć się ze 

zwiększeniem formalizmu procedury kredytowej oraz długim oczekiwaniem na uzyskanie decyzji kredytowej                

(o jego przyznaniu bądź odmowie przyznania). Wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, narzędzi oraz 

systemów mogłoby ułatwić pracę nie tylko podmiotom udzielającym kredytów, ale także konsumentom 

oczekującym z niepewnością na uzyskanie informacji zwrotnej w przedmiocie ewentualnego uzyskania 

zawnioskowanego świadczenia pieniężnego (por. B. Smykała, Prawo..., s. 236-239; M. Zdebel, Zdolność... nr 1; 

E. Rutkowska - Tomaszewska, Ochrona... [w:] M. Ganczar, E. Sługocka - Krupa, Ochrona..., s. 280-281;                         

E. Rutkowska – Tomaszewska, Kryzys... [w:] K. Sawicka, Instytucje..., s. 667-679). 

898Por. ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 621); 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie 

dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego 
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 11. W literaturze pojawił się pogląd – wydzielenia w znaczeniu prawnym pojęcia „rynku 

bankowego” od „rynku usług finansowych”. Wskazuje się, iż taki zabieg mógłby ułatwić 

polskiemu ustawodawcy regulowanie nie tylko czynności wykonywanych przez banki, ale 

także przez instytucje finansowe określane mianem parabanków. Warto zwrócić uwagę, iż 

pojęcie „rynku bankowego”899 mogłoby być o tyle mylące, że prima facie odnosi się wyłącznie 

do czynności oraz działalności prowadzonych przez banki. Takie wąskie spojrzenie na 

wskazaną problematykę w kontekście regulacji prawnych byłoby nieuzasadnione. Wobec 

czego, w szerokim ujęciu przez „rynek bankowy” rozumieć należy również wszelkie czynności, 

którymi parają się instytucje finansowe, nie będące bankami900. 

 12. Pojęcie „rynku bankowego”901 występuje na kanwie nauk ekonomicznych. Gdyby 

wprowadzić je do nauk prawnych, różniłoby się ono zakresowo oraz znaczeniowo od pojęcia 

„rynku bankowego”, znanego w tej dziedzinie nauki. W rozumieniu nauk ekonomicznych, 

„rynek bankowy” jest pojęciem węższym podmiotowo oraz przedmiotowo od rynku 

finansowego.902 Chcąc sprecyzować pojęcie „rynku bankowego” w naukach ekonomicznych, 

 
inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) z dnia 26 listopada 2014                                       

r. (Dz.Urz.UE.L Nr 352, str. 1). 

899Samo pojęcie „rynku bankowego” nie występuje aktualnie w polskim porządku prawnym. Odnaleźć można je 

natomiast w kontekście nauk ekonomicznych, jednakże znaczenie pojęcia „rynku bankowego” w rozumieniu 

ekonomicznym będzie nieco odbiegało od znaczenia tegoż pojęcia na kanwie nauk prawnych oraz procesu 

legislacyjnego. Słusznym jest postulat, który zmierza do tego, aby pojęcie „rynku bankowego” zostało 

uregulowane w ustawie – Prawo bankowe (por. L. Góral, Potrzeba określenia na gruncie nauk prawnych pojęcia 

rynku bankowego w celu wzmocnienia ochrony praw konsumentów [w:] M. Ganczar, E. Sługocka – Krupa, 

Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, Lublin 2014, s. 265-266). 

900Znaczenie pojęcia „rynku bankowego” powinno odnosić się także do instytucji finansowych zajmujących się 

udzielaniem pożyczek czy kredytów konsumenckich. Również w aktach prawnych regulujących działalność tych 

instytucji, pojęcie „rynku bankowego” winno się pojawić albo przepisy prawa bankowego powinny uwzględniać 

odesłanie do tych aktów prawnych, które normować będą kwestie kredytów konsumenckich (por. L. Góral, 

Potrzeba... [w:] M. Ganczar, E. Sługocka – Krupa, Ochrona..., s. 265-266). 

901Samo pojęcie rynku finansowego w naukach ekonomicznych dotyczy wszelkich transakcji, których 

przedmiotem jest kapitał finansowy. W jego zakres będą zatem wchodziły również kredyty oraz pożyczki. 

Jednakże poza wskazanymi instrumentami, rynek finansowy obejmuje również m.in. problematykę papierów 

wartościowych (por. A. Kaźmierczak, Pieniądz i bank w kapitalizmie, Warszawa 1993, s. 50; M. Wypych, Finanse 

i instrumenty finansowe, Łódź 1997, s. 115; W. Tarczyński, M. Zwolankowski, Inżynieria finansowa, Warszawa 

1999, s. 1; L. Góral, Potrzeba…, s. 266-267; W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Warszawa 2001,               

s. 16). 

902Od strony podmiotowej, na rynku finansowym – w rozumieniu nauk ekonomicznych – występują wszelkie 

podmioty, które dokonują pomiędzy sobą transakcji tak kapitałowych, jak i pieniężnych. Wskazane transakcje 
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należałoby wskazać, iż „rynek bankowy” to przestrzeń, w której wykonywane są czynności 

bankowe, a ich przedmiotem jest pieniądz. Definicja ta odpowiada jednocześnie funkcji, jaką 

rynek bankowy pełni w gospodarce903. 

 13. Trzeba pamiętać o odróżnieniu terminu „rynku bankowego” od pojęcia sektora 

bankowego. Drugie ze wskazanych pojęć zostało zdefiniowane na kanwie ustawy z dnia 15 

kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i podmiotami inwestycyjnymi, wchodzącymi w skład 

konglomeratu finansowego904. Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 8, sektor bankowy to sektor, który 

tworzą instytucje kredytowe, instytucje finansowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 u.p.b. lub 

przedsiębiorstwa pomocniczych usług bankowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 u.p.b.905 

 Samo pojęcie „rynku bankowego”, na podstawie nauk prawnych, winno obejmować 

wszelkie czynności bankowe w rozumieniu przepisów prawa bankowego. Nie tylko te, które 

wykonywane są przez same banki, ale także przez takie instytucje finansowe jak parabanki906. 

Konieczność wprowadzenia pojęcia do sektora prawnego uwarunkowana jest faktem, 

pojawienia się na rynku usług finansowych nowych podmiotów oraz instytucji, zajmujących 

się – w pewnym zakresie – czynnościami bankowymi, takimi jak udzielanie pożyczek czy 

kredytów konsumenckich. Wdrożenie definicji „rynku bankowego” w naukach prawnych oraz 

objęcie nim banków i instytucji parabankowych, nie tylko doprowadziłoby do ustalenia 

koherentnych kanonów aktywności wskazanych podmiotów, ale także zwiększyłoby 

 
określają z kolei zakres przedmiotowy rynku finansowego (por. A. Kaźmierczak, Pieniądz..., s. 50; M. Wypych, 

Finanse..., s. 115; W. Tarczyński, M. Zwolankowski, Inżynieria..., s. 1; L. Góral, Potrzeba…, s. 266-267;                       

W. Dębski, Rynek..., s. 16). 

903Por. L. Góral, Potrzeba…, s. 266-267. 

904Por. Dz.U. z 2016 r. poz. 1252. 

905W kwestii tej wypowiedział się również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 22 września 2006 roku (sygn. 

akt U 4/06). Trybunał wskazał, że: z kolei „sektor bankowy” jest pojęciem z zakresu finansowo-ekonomicznego. 

Powstaje zasadnicza wątpliwość, czy zakresem tego pojęcia objęte są wszystkie instytucje, które realizują funkcje 

bankowe lub identyczne z bankowymi (istotny jest przedmiot działania), czy wyłącznie te podmioty, które opierają 

swoje powstanie na przepisach prawa bankowego. Organ te wyraził zatem wątpliwości odnośnie do zakresu 

przedmiotowego pojęcia „sektora bankowego”. Wobec tego, koniecznym jest dokonanie zdefiniowania tego 

pojęcia na kanwie nauk prawnych, albowiem wskazana definicja o ekonomicznym charakterze nie spełnia 

prawnych założeń (por. L. Góral, Potrzeba…, s. 266-267). 

906Szerokie znaczenie pojęcia „rynku bankowego” nie ograniczałoby się wyłącznie do banków oraz parabanków. 

Trzeba pamiętać o podmiotach, które zajmują się produktami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne, spółki 

prowadzące działalność, której zakres ograniczony został do instrumentów inwestycyjnych) - por. L. Góral, 

Potrzeba…, s. 269. 
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możliwości kontroli ich działalności907. W świetle prawa, interesy konsumentów wielokrotnie 

naruszane przez m.in. parabanki, uzyskałyby nową jakość ochrony. Jednakże, wprowadzenie 

tego typu instrumentów oraz wzmożenie pewności ochrony nieprofesjonalistów na rynku, nie 

są reakcjami wystarczającymi dla poprawy ogólnej sytuacji słabszych stron stosunku 

zobowiązaniowego. Istotną rolą jest stosowna świadomość prawna oraz wiedza                                         

i przygotowanie w zakresie „poruszania się” w rynku bankowym, rynku usług finansowych908. 

 14. Początek, funkcjonującego w obrocie prawnym pojęcia „rynku bankowego” 

powinien być zawężony do czynności, o których stanowi art. 5 u.p.b., a ściślej do czynności 

uregulowanych w ustępie 1 tegoż przepisu, przy jednoczesnym zastosowaniu ustępu 4 i 5 (a to 

na potrzeby działalności instytucji finansowych, takich jak parabanki)909. Zawężenie definicji 

„rynku bankowego” będzie miało znaczenie, że objęcie tegoż rynku konkretnym 

nadzorowaniem spowoduje, iż organy nadzorcze ograniczą się w swych działaniach do 

konkretnych czynności wykonywanych, tak przez banki, jak i pozostałe instytucje 

finansowe910. 

 15. Mówiąc instytucje finansowe inne niż banki, wskazać należy, iż ich percepcja                       

w kontekście „rynku bankowego” może przebiegać dwutorowo. W pierwszej grupie znajdą się 

instytucje, wykonujące czynności bankowe uregulowane w art. 5 ust. 2 u.p.b. (m.in. udzielanie 

pożyczek pieniężnych czy operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem 

są warranty). Druga grupa, to instytucje wykonujące stricte czynności stypizowane w ust. 1 

wskazanego przepisu albo łącznie wszystkie czynności, o których stanowi zarówno ust. 1 oraz 

ust. 2, przepisu art. 5 u.p.b. Jeśli chodzi o drugą grupę instytucji finansowych, parabanki 

powinny być określone ogólnie jako podmioty rynku bankowego. Natomiast podmioty 

 
907Taka definicja „rynku bankowego” pozostaje w ścisłej korelacji z uregulowaniem art. 5 u.p.b.                           

Jednakże preferowane – z punktu widzenia konsumentów – byłoby zawężenie wskazanego pojęcia do banków 

oraz właśnie parabanków, które świadczą takie usługi jak: kredyty, pożyczki oraz kredyty konsumenckie              

(por. L. Góral, Potrzeba…, s. 269). 

908Por. L. Góral, Potrzeba…, s. 266-268. 

909Por. L. Góral, Potrzeba…, s. 270; E. Rutkowska - Tomaszewska, Ochrona... [w:] M. Ganczar, E. Sługocka - 

Krupa, Ochrona..., s. 273 i n. 

910Dla przypomnienia, przepis art. 5 ust. 1 u.p.b., wskazuje na takie czynności bankowe jak: przyjmowanie 

wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków 

tych wkładów; prowadzenie innych rachunków bankowych; udzielanie kredytów; udzielanie i potwierdzanie 

gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw; emitowanie bankowych papierów 

wartościowych; przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych (por. L. Góral, Potrzeba…, s. 270;                          

E. Rutkowska - Tomaszewska, Ochrona... [w:] M. Ganczar, E. Sługocka - Krupa, Ochrona..., s. 273 i n.).  
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wskazane w grupie pierwszej, jak podnosi się w literaturze, powinny być objęte szczególnymi 

regulacjami oraz instrumentami nadzoru911. 

 Dla poprawy położenia świadczeniobiorców w zderzeniu z bankami, ale przede 

wszystkim z instytucjami finansowymi, definiowanymi w ramach nauk ekonomicznych - 

parabankami, celowym jest dokonanie zawężenia pojęcia „rynku bankowego”. Jednocześnie 

termin ten powinien zostać wprowadzony do polskiego obrotu prawnego celem 

zagwarantowania praw i interesów konsumentów, którzy pomimo obowiązujących aktualnie 

regulacji, nadal narażani są przez instytucje finansowe na stosowanie wobec nich praktyk, 

naruszających ich dobre imię, ale także zmierzających do pogorszenia ich sytuacji majątkowo-

finansowej. Wykorzystywanie słabszej pozycji nieprofesjonalistów przez parabanki stało się 

zjawiskiem rozpowszechnionym, wymagającym spojrzenia z perspektywy obowiązujących 

regulacji prawnych, które w swym fundamentalnym założeniu mają na celu ochronę 

konsumenta przed praktykami niezgodnymi, nie tylko z przepisami prawa, ale też zasadami 

współżycia społecznego912.  

 16. Poczynione uwagi w kwestii pojęcia „rynku bankowego” mają walor teoretyczny                  

i praktyczny. Walor teoretyczny wskazuje na nomenklaturę pojęć, obowiązującą zarówno na 

płaszczyźnie nauk ekonomicznych (jak rynek bankowy), jak i nauk prawnych (rynek usług 

finansowych czy sektor bankowy). Teoretyczne znaczenie pojęcia „rynku bankowego” jest 

niezwykle istotne dla pragmatycznego zagospodarowania tego pojęcia w naukach prawnych. 

Wskazuje bowiem na zakres pojęciowy tegoż frazeologizmu, a także na jego zakres 

przedmiotowo-podmiotowy, dzięki czemu polski ustawodawca będzie mógł w sposób 

odpowiedni uregulować funkcjonowanie - w szerokim tego słowa znaczeniu – w polskim 

porządku prawnym.  

 Teoretyczne zastosowanie definicji „rynku bankowego” znajdzie się w regulacjach, 

które zabezpieczą czytelną, efektywną ochronę praw i interesów konsumentów, pozwolą 

organowi nadzoru na pełnienie roli w konkretnych sytuacjach i w odniesieniu do właściwego 

sektora rynku usług finansowych - wobec banków czy właśnie parabanków. Zawężenie roli 

organu nadzoru pozwoli skoncentrować się wyłącznie na nieetycznych, nagannych działaniach 

podmiotów rynku finansowego913. 

 
911Por. L. Góral, Potrzeba…, s. 270-271. 

912Por. L. Góral, Potrzeba…, s. 270-271; E. Rutkowska - Tomaszewska, Ochrona... [w:] M. Ganczar, E. Sługocka 

- Krupa, Ochrona..., s. 273 i n. 

913Por. L. Góral, Potrzeba…, s. 271-272. 
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 17. Problematyka klauzul niedozwolonych i wzorców umów w stosunkach 

zobowiązaniowych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami w zakresie umów pożyczek 

czy kredytów jest wciąż aktualna, pomimo szeregu nowelizacji przepisów, które zmierzają do 

poprawy ich sytuacji prawnej. 

 Przedsiębiorcy – w szczególności – udzielający kredytów konsumenckich czy 

krótkoterminowych pożyczek, systematycznie starają się omijać przepisy, w celu uzyskania 

korzyści majątkowych sumptem konsumentów. Wprowadzane do umów pożyczek i kredytów 

konsumenckich, koszty z tytułu udzielonych zobowiązań finansowych są nadmiernie wysokie 

i obciążające świadczeniobiorców. Pomimo wprowadzenia przez polskiego ustawodawcę 

mechanizmów oraz unormowań służących do miarkowania wysokości opłat, które konsumenci 

zobowiązani są ponieść w związku z zaciągniętym przez siebie zobowiązaniem finansowym, 

wskazani przedsiębiorcy nieustannie poszukują luk prawnych, dzięki którym uzyskują 

niewspółmierną korzyść majątkową w związku z udzielonym świadczeniem pieniężnym. Tym 

samym obecne regulacje konsumenckie są regulacjami kompletnymi. Rzeczywistość 

przedstawia się całkowicie odmiennie. Nie oznacza to jednocześnie, że w polskim porządku 

prawnym, nie istnieją instrumenty chroniące konsumentów w sektorze usług finansowych. 

Jednak obowiązujące rozwiązania nie spełniają wymogów, gdyż rynek parabanków rozwija się 

niezwykle intensywnie.  

 Pojawiający się na rynku przedsiębiorcy - parabanki sporządzają swego rodzaju 

hybrydy umowne, kombinacje prawne skutecznie omijające przepisy, negatywnie wpływające 

na sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy, ograniczając możliwości „wyzyskowe”, stosowane 

względem konsumentów. 

 18. W dalszej kolejności, na straży ochrony praw i interesów konsumentów stoją sądy, 

niemniej jednak niepewna jest sytuacja ich w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz 

dynamicznie rozwijającego się sektora usług finansowych, z którego to usług konsumenci 

nieustannie korzystają. 

 Pomimo że konsumenci stają się coraz bardziej świadomymi uczestnikami rynku usług 

finansowych i znaczna ich część zna swoje prawa, wie, jak skutecznie bronić własnych 

interesów przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców, to niestety współczynnik 

świadomych konsumentów nie jest jeszcze na tyle zadowalający, aby móc stwierdzić, iż 

obowiązujące w Polsce regulacje są wystarczające dla poprawienia ich sytuacji i zwiększenia 

bezpieczeństwa ochrony prawa oraz interesów. 

 19. Poświęcenia uwagi wymagają normalizacje nie tylko te chroniące konsumentów, 

ale także te unormowania, które powinny usystematyzować praktykę rynkową 
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przedsiębiorców, którzy pomimo szeregu obowiązujących przepisów prokonsumenckich, 

systematycznie starają się wykorzystać ich niekompetencję oraz ich prawną „nieporadność”. 

Nie może też mieć miejsca sytuacja, w której w obrocie prawnym egzystowały same tylko 

instrumenty gwarantujące ochronę praw i interesów konsumentów. Przedsiębiorcy powinni 

ponieść konsekwencje swoich praktyk, ewidentnie zmierzających do wykorzystania gorszego 

położenia świadczeniobiorców oraz bezwzględnie naruszających zasady współżycia 

społecznego, z pominięciem zasady zachowania równowagi praw stron stosunku 

zobowiązaniowego. Postępowania o uznanie konkretnej klauzuli za niedozwoloną, nie                           

w każdym przypadku pozwolą na wyeliminowanie negatywnego działania przedsiębiorców, 

albowiem likwidacja pewnej klauzuli, określanej mianem niedozwolonej, spowoduje 

przedstawienie kolejnych. 

 Podjęcie radykalnych kroków zmierzających do wzmocnienia regulacji ochronnych 

konsumentów podyktowane jest przede wszystkim negatywną praktyką rynkową instytucji 

pożyczkowych – parabankowych, które od wielu lat nieprzerwanie świadczą usługi szkodzące 

świadczeniobiorcom. Spektrum problemu najlepiej obrazują udostępnione dane z 2016 oraz 

2017 roku. Tylko w 2016 roku stwierdzono, iż wartość pożyczek niskokwotowych (do 4.000 

zł) wyniosła blisko 10 mld złotych. Pamiętać przy tym trzeba, iż duża większość, bo prawie 

80% konsumentów korzystających z konkurencyjnych ofert pożyczkowych, to osoby 

zadłużone.914 Jak wynika z kolei z raportu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego i Polskiego 

Związku Instytucji Pożyczkowych, tylko w 2017 roku, instytucje pozabankowe udzieliły 

prawie 4 miliony pożyczek, z czego średni dochód instytucji pożyczkowej kosztem 

nieprofesjonalisty kształtował się na poziomie ok. 70 złotych. Tym samym, skala zjawiska 

działalności instytucji parabankowych, pomimo istnienia już w polskim obrocie prawnym 

wielu aktów prawnych chroniących konsumentów, jest wciąż zatrważająca.915 

 
914Por. Przełom w walce z lichwą – nowa ustawa antylichwiarska, Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa 

Sprawiedliwości, Informacja poszerzona, Warszawa 2019, 

(https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,14638,przelom-w-walce-z-lichwa---nowa-ustawa.html [14.02.2019]; 

Sektor pożyczek pozabankowych – dwie strony rynku, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Polski Związek 

Instytucji Pożyczkowych, Warszawa 2019, s. 4-28; G. Tracz, Lichwa…, s. 117-123. 

915Jak wynika z analizy, wśród aktów prawnych chroniących konsumentów wyróżnić można m.in.: ustawę z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowych, 

ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawę z dnia 

10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, a także Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W okresie lat 2015-2018, 

rynek „kredytu konsumenckiego” stał się w Polsce rynkiem najmocniej regulowanym w sektorze polskiej 
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20. W odniesieniu do trudnej sytuacji rynkowej, na uwagę zasługuje w tym miejscu 

stanowisko polskiego legislatora, który w lutym 2019 roku przedstawił propozycję nowego 

prawa w walce z lichwą. Założeniem projektu jest przede wszystkim wyeliminowanie z rynku 

usług finansowych wszystkich tych praktyk, które stanowią nadużycia instytucji 

pożyczkowych, lichwiarskich. Niewiedza konsumencka oraz zbyt duża ufność społeczeństwa 

wobec krótkoterminowych i odformalizowanych pozabankowych produktów finansowych,                   

a także świadczących ich podmiotów, nie może stać na drodze procesu legislacyjnego, 

zmierzającego do zwiększenia ochrony praw i interesów konsumentów.916 

 Założenia nowej ustawy antylichwiarskiej w głównej mierze zmierzają do ograniczenia 

kosztów udzielanych świadczeń pieniężnych, ograniczenia możliwości naliczania zbyt 

wysokich odsetek od zaciągniętego zobowiązania oraz do wykluczenia z rynku instytucji, które 

świadczą wątpliwe usługi finansowe.917  

 Tym samym polski ustawodawca, w ślad za dyrektywą 2019/2161918, realizując                         

w części założenia projektu nowej ustawy antylichwiarskiej, w dniu 14 maja 2020 r. 

wprowadził do polskiego porządku prawnego przepisy919, których celem jest zwiększenie 

ochrony konsumentów, ich majątków a także pociągnięcie do odpowiedzialności karnej 

 
gospodarki. Według danych raportu, w 2017 roku przychód z tytułu udzielonych pożyczek przez instytucje 

parabankowe wyniósł ok. 3,7 mld złotych. Wśród klientów instytucji pozabankowych, według szacunkowego 

zestawienia, znalazło się blisko 3 miliony klientów (por. Sektor pożyczek…, s. 4-28). 

916Por. Przełom w walce z lichwą… (https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,14638,przelom-w-walce-z-

lichwa---nowa-ustawa.html [14.02.2019]). 

917Por. Przełom w walce z lichwą… (https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,14638,przelom-w-walce-z-

lichwa---nowa-ustawa.html); G. Tracz, Lichwa…, s. 117-123. 

918Wskazana dyrektywa, jak zostało to wskazane stanowi źródło tzw. zmian „punktowych” odnoszących się do 

poszczególnych płaszczyzn konsumenckich, tak jak usługi cyfrowe czy większa ochrona konsumenta w sieci (por. 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę 

Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w 

odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta 

(Dz.U.UE.L.2019.328.7); M. Sieradzka, Lepsza ochrona konsumenta w sklepie, sieci i w domu, źródło: LEX/el. 

2019; P. Kukuryk, Uwagi o zmianach w konsumenckim prawie odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach 

nietypowych wprowadzonych dyrektywą 2019/2161, MP 2020, nr 10. 

919Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku                                 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875).  
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instytucje lichwiarskie920. Nowe przepisy mają zagwarantować przede wszystkim 

zabezpieczenie majątku konsumentów poprzez wprowadzenie zakazu odbierania 

nieruchomości (domów i mieszkań) w zamian za niespłaconą pożyczkę. Prócz rozwiązań stricte 

prokonsumenckich, wprowadzono również sankcję karną, dla tych przedsiębiorców, którzy 

będą żądać wyższych, niż przewiduje to prawo, kosztów udzielonego świadczenia 

pieniężnego.921 

 Powyższe regulacje wprowadzają zatem kolejne narzędzia ochronne konsumentów. 

Wydaje się jednak, iż wskazane uregulowania, nie zapewnią nieprofesjonalistom pełnej, 

kompleksowej ochrony ich praw i interesów. Dlatego też konieczne jest podjęcie dalszych 

kroków zmierzających do zminimalizowaniu na rynku usług finansowych, działalności 

parabankowej, jak największej liczby podmiotów, które swym działaniem ewidentnie dążą do 

zarobkowania kosztem słabszej strony stosunku zobowiązaniowego. Wszelkie kroki 

podejmowane przez polskiego normodawcę muszą jednak pozostawać w zgodzie                                        

z obowiązującym porządkiem prawnym, a przede wszystkim nie mogą naruszać 

fundamentalnych norm konstytucyjnych, choćby tych, gwarantujących przedsiębiorcom 

wolność gospodarczą. System ochrony musi być holistyczny i zapewniać szeroki wachlarz 

możliwości prawno-administracyjnych, dzięki którym sytuacja polskich konsumentów ulegnie 

znacznej poprawie922. 

 Poddane szczegółowej analizie zmiany, obejmujące projekt ustawy antylichwiarskiej, 

spotkały się z negatywną oceną m.in. Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, Sądu 

 
920Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych                        

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – druk nr 344 [online]. Dostępny w Internecie: 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=344. 

921Polski ustawodawca wyraźnie zmierza ku legislacjom konsumenckim, które z powodzeniem działają już                         

w takich krajach, jak choćby Niemcy czy Stany Zjednoczone. W Niemczech za świadczenie lichwiarskich 

pożyczek grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, a w Stanach Zjednoczonych nawet do lat 20 (por. Przełom 

w walce z lichwą…;n K. Sobczak, MS proponuje prawo do walki z lichwą, Warszawa 2019, 

(https://www.prawo.pl/prawo/walka-z-lichwa-minister-sprawiedliwosci-proponuje-zmiany-w-

prawie,371797.html [14.02.2019]; K. Żaczkiewicz-Zbroska, Rada Legislacyjna: Walka z lichwą, nie oznacza 

udzielania kredytów osobom niewypłacalnym, Warszawa 2019, (https://www.prawo.pl/prawo/zakaz-lichwy-

nowy-projket-rzadowy,416900.html [20.05.2019]; G. Tracz, Lichwa…, s. 117-123; Uzasadnienie do rządowego 

projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 – druk nr 344 [online]. Dostępny w Internecie: 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=344). 

922Por. K. Sobczak, MS proponuje…; K. Żaczkiewicz-Zbroska, Rada Legislacyjna… 
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Najwyższego, czy Komisji Nadzoru Finansowego.923 Związek dokonując szczegółowej 

weryfikacji wskazanych propozycji rozwiązań legislacyjnych, wyeksponował, iż obrany 

kierunek nie doprowadzi do zwiększenia ochrony konsumentów, a jedynie do powiększenia się 

„szarej strefy” działalności instytucji parabankowych, które omijając proponowane regulacje, 

będą z powodzeniem, na szeroką skalę, świadczyć oferowane przez siebie usługi quasi-

finansowe. Wskazano zanadto – a to już wśród uwag Sądu Najwyższego, czy Komisji Nadzoru 

Finansowego – iż z uzasadnienia projektu jasno wynika, iż problemem ochrony 

nieprofesjonalistów, nie jest domniemana luka prawna, ale nieskuteczne stosowanie                                  

i egzekwowanie powszechnie obowiązujących już przepisów prawa.924 

 21. Wobec tego, zmiany w zakresie regulacji prawnych, zapewniających zwiększoną 

ochronę praw i interesów nieprofesjonalistów nie powinny w swym założeniu zmierzać, ani do 

ograniczenia rynku konkurencji, ani tym samym do stworzenia podmiotom pożyczkowym 

możliwości rozszerzania „szarej strefy” pozabankowych usług quasi-finansowych. 

Wprowadzanie bowiem rozwiązań, które doprowadzą do naruszenia konstytucyjnej 

zasady konkurencyjności, z całą stanowczością nie spowoduje, iż zwiększeniu ulegnie zakres 

ochrony konsumentów. Działania legislatora polskiego tym samym powinny zmierzać                        

w kierunku rozwiązań systemowych, dzięki którym organy wymiaru sprawiedliwości będą 

mieć możliwość realnego, obiektywnego i rzetelnego osądzania konkretnej sprawy w oparciu 

o otrzymane narzędzia prawno-procesowe. Dla przykładu, obowiązujące już od 2016 roku 

ograniczenia pozaodsetkowych kosztów pożyczek, pozytywnie wpłynęły na orzecznictwo 

polskiego wymiaru sprawiedliwości, które zwiększyło tym samym zakres wachlarzu 

ochronnego konsumentów. Stabilna praktyka sądownictwa, a także zwiększona skuteczność 

działalności organów ścigania, z całą stanowczością pozytywnie wpływie na ukształtowanie 

 
923Por. Opinia i uwagi Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych – Związku Pracodawców do projektu UD145 

Ministerstwa Sprawiedliwości o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, a w szczególności 

proponowanych zmian w ustawie o kredycie konsumenckim i innych ustawach wpływających na działalność 

instytucji pożyczkowych, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, Warszawa 2019, s. 1-21; Uwagi do 

ministerialnego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (UD145), Biuro 

Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Warszawa 2019, (źródło: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292908/12397488/12397491/dokument383411.pdf); Uwagi Komisji 

Nadzoru Finansowego do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (UD145), 

Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2019, s. 1-5. 

924Por. Opinia i uwagi Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych…, s. 1-21; Uwagi do ministerialnego 

projektu… (źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292908/12397488/12397491/dokument383411.pdf); 

Uwagi Komisji Nadzoru Finansowego…, s. 1-5. 
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się rynku usług świadczonych przez instytucje parabankowe. Dotychczasowe kroki 

podejmowane przez prokuratury925 nie pozwoliły zyskać u świadczeniobiorców 

przeświadczenia, iż są oni odpowiednio chronieni przez prawo, w sytuacji stosowania wobec 

nich praktyk godzących ewidentnie w ich dobra osobiste i majątkowe. 

22. W sprawozdaniu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z działalności orzeczniczej                   

w 2019 r. wskazano, że współczesny stan normatywny w sferze prawa prywatnego 

charakteryzuje się „nadregulacją” i nadmierną kazuistyką, a więc uchwalaniem przepisów 

zbędnych i zbyt szczegółowych a przez to trudno stosowalnych. Prawo staje się „instrukcją 

obsługi” a nie syntetycznym, poddającym się racjonalnej wykładni zespołem norm 

regulujących stosunki społeczne. Można odnieść wrażenie, że jedynym remedium na 

nieprawidłowości występujące w stosowaniu prawa jest jego diametralna zmiana926. Pomimo, 

że tematyka opisana w niniejszej dysertacji to jedynie niewielki fragment działalności 

orzeczniczej to ocena ta pozostaje aktualna. Dodatkowym źródłem niepewności 

niezauważonym przez twórców tego sprawozdania jest to, że wzorowana na dyrektywie ustawa 

o kredycie konsumenckim stanowi, jak już wskazano swoistą instrukcję obsługi a nie zbiór 

norm syntetycznych. Wreszcie prawo zharmonizowane podlega kontroli ze strony TSUE, co 

stanowi kolejny czynnik wątpliwości prawnej. Prawodawca już dawno zerwał ze złudnym 

optymizmem tych przedstawicieli doktryny, którzy nawoływali do rozszerzenia 

cywilnoprawnej metody regulacji w imię lepszej ochrony konsumentów. Pozostaje otwarte 

zagadnienie czy rozsianie tych instrumentów po różnych aktach prawnych z zakresu prawa 

prywatnego i publicznego zwiększyło standard bezpieczeństwa. Brak przejrzystego 

unormowania (systemowej regulacji) działalności parabanków jest przyczyną wprawiającą                

w ruch wahadło wskazujące co raz to nowe szczegółowe unormowania od klauzuli 

 
925Posługując się danymi z ostatnich lat, wskazać trzeba, iż większość spraw, które zostały wszczęte                                           

w prokuraturach, a związanych z lichwiarskimi pożyczkami, kończyło się wydaniem postanowienia o umorzeniu 

postępowania. Jedynie w 20 stwierdzonych sytuacjach, ustalono, że postępowania przygotowawcze zakończyły 

się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, a tylko w 4 sprawach wystany zostały wyroku skazujące instytucje 

finansowe – parabankowe. To wciąż zdecydowanie za mało, aby móc podnosić, iż ochrona konsumentów w Polsce 

jest na odpowiednim poziomie. Wskazana praktyka ukazuje jednocześnie, iż problem uregulowania rynku 

świadczeń lichwiarskich nie tkwi w braku odpowiednich regulacji prawnych, ale wynika z nieskutecznego                           

i nieodpowiedniego podejścia organów ścigania czy organów wymiaru sprawiedliwości, do powagi sytuacji, jakiej 

doświadczamy od lat (por. Przełom w walce z lichwą… 

(https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,14638,przelom-w-walce-z-lichwa---nowa-ustawa.html 

[14.02.2019]). 

926Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, Warszawa 2020, nr 02/2020, s. 29. 
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abuzywnych, poprzez wzorce umów, istotę działalności parabanków, aż do definicji 

konsumenta. 
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Summary of the PhD thesis 

 

The purpose of this academic dissertation is to treat an issue of unlawful contractual 

clauses used in credit and loan contracts concluded with the customer. The subject of 

considerations made throughout the study is an analysis of abusive clauses used by banks and 

near banks taking advantage of worsened financial circumstances of the consumer being bound 

by a contractual obligation with an entrepreneur. 

The introductory part of the Ph.D. thesis addresses the issues regarding the significance  

of general clauses in consumer protection policy, an aspect of abusive clauses as well as 

implications and the essence of consumer contracts themselves. A considerable emphasis  

is also placed on an interpretation of a definition of the consumer and an issue of the consumer 

contractual obligation in respect of contracts concluded between consumers and banks or near 

banks. The research issues were additionally enriched by the analysis of judicial decisions 

issued by the Court of Justice of the European Union, Polish courts and standpoints assumed 

by representatives of civil law doctrine. It appears that equally relevant impact on the presented 

subject matter is made by objectives of the European consumer protection strategy and 

commonly applicable measures ensured by regulations which are meant to protect rights and 

interests of a weaker party to consumer contractual obligations. 

Upon the obtained findings, legal norms provided for standard contracts used in 

consumer contracts on the financial services market were also subject to detailed inquiry. The 

aspect of standard contracts is dealt with on the basis of their characteristics seen from the 

perspective of their binding force, the relation between standard contracts and consumer 

contracts, also in terms of their control. At this point a particular focus is put on criteria of 

abusiveness of standard contracts, consequences of deeming provisions of a standard contract 

and a consumer contract as inadmissible and the assessment of action taken in this regard by 

Polish judicial authorities and the President of the Office of Competition and Consumer 

Protection. 

Other significant issues raised in this research work embrace the assessment of banking 

operations and activities conducted by near banks in the scope of credit and loan contractual 

obligations in the field of consumer goods and services.  Having conducted thorough studies  

of the indicated subject matter, the valuable insight might have been provided as to the provision  

of a consumer credit taken from a viewpoint of obligations imposed on a creditor and a loan 

recipient, and in the context of the information passed to a customer about a financial product 

of his interest. It may seem to be crucial that some observations were made about costs incurred 
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resultant from consumer credit granted, limitation of non-interest costs of loan repayments and 

the analysis of activities of loan granting institutions within the meaning of the act on consumer 

loan. 

The scientific research is concluded with a scrupulous review of a consumers’ position 

towards illegal practices of financial services market, exemplary prohibited clauses used in the 

field of consumer goods and services and the analysis of banking practices and abusive clauses 

applied by banks and near banks. 

In conclusion of the considerations made through the prism of assumptions presented in  

the entire dissertation, a crucial aspect is also the fact that a broad interpretation of the issues 

constituting the research subject was also provided in reliance of sociological exploration  

of the society enjoying “the benefits” of financial services offered by banks and near banks. 

The observations made both in respect of business activity of entrepreneurs (banks and near 

banks) and consumer market behaviour lead to the conclusions that on one hand, a “sensible” 

consumer does not have access to sufficient tools to protect his rights and interests in an efficient 

way, and on the other hand, a professional exploiting a number of loopholes in legal regulations 

demonstrates considerable determination in pursuit of earnings to be obtained at the expense  

of the other party – the consumer. 
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FICSʼ, oraz między Douwe Egberts NV a FICS-World BVBA, (sygn. akt C-

239/02); LEX nr 206111 

12. wyrok TSUE z dnia 04.06.09 r. w sprawie Panno GSM Zrt. przeciwko Erzsebet 

Sustikne Gyurfi (sygn. akt C-243/08); LEX nr 498799 

13. wyrok TSUE z dnia 09.11.10 r. w sprawie VB Penzugyi Lizing Zrt. przeciwko 

Ferencowi Schneiderowi (sygn. akt C-137/08); LEX nr 612123 
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14. wyrok TSUE z dnia 26.04.12 r. w sprawie Nemzeti Fogyasztovedelmi Hatosag 

przeciwko Invitel Tavkozlesi Zrt. (sygn. akt C-472/10); LEX nr 1135426 

15. wyrok TSUE z dnia 12.07.12 r. w sprawie S.C. Volksbank Romania SA przeciwko 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumtorilor – Comisariatul Judetean 

pentru Protectia Consumatorilor Calarasi (sygn. akt C-602/10); LEX nr 1169818 

16. wyrok TSUE z dnia 14.03.13 r. w sprawie Mohamed Aziz przeciwko Caixa 

d’Estalvis de Catalunya, Tarragona, Manresa (Catalunyacaixa) – (sygn. akt C-

415/11); LEX nr 1288395 

17. wyrok TSUE z dnia 21.03.13 r. w sprawie RWE Vertrieb AG przeciwko 

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. (sygn. akt C-92/11); LEX nr 

1292122 

18. wyrok TSUE z dnia 30.05.13 r. w sprawie Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina 

de Man Garabito przeciwko Jahani BV (sygn. akt C-488/11); LEX nr 1315834 

19. wyrok TSUE z dnia 16.01.14 r. w sprawie Constructora Principado SA przeciwko 

Josemu Ignaciowi Menendezowi Alvarezowi (sygn. akt C-226/12); LEX nr 

1408995 

20. wyrok TSUE z dnia 27.02.14 r. w sprawie Pohotovosť s. r. o. przeciwko Miroslav 

Vašuta, przy udziale Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS (sygn. akt 

C-470/12), LEX nr 1427627 

21. wyrok TSUE z dnia 27.03.14 r. w sprawie LCL Le Crédit Lyonnais SA przeciwko 

Fesihowi Kalhanowi (C-565/12), LEX nr 1438814 

22. wyrok TSUE z dnia 30.04.14 r. w sprawie Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai 

przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt, (sygn. akt C-26/13); LEX nr 1455098 

23. wyrok TSUE z dnia 10.09.14 r. w sprawie Monika Kušionová przeciwko SMART 

Capital a.s. (sygn. akt C-34/13), LEX nr 1504618 

24. wyrok TSUE z dnia 23.04.15 r. w sprawie Jean-Claude Van Hove przeciwko CNP 

Assurances SA (sygn. akt C-96/14), LEX nr 1665990 

25. wyrok TSUE z dnia 03.12.15 r. w sprawie Banif Plus Bank Zrt. przeciwko Márton 

Lantos i Mártonné Lantos (sygn. akt C-312/14); LEX nr 1927981 

26. wyrok TSUE z dnia 28.07.16 r. w sprawie Verein für Konsumenteninformation 

przeciwko Amazon EU Sàrl (sygn. akt C-191/15); LEX nr 2080946 

27. wyrok TSUE z dnia 26.10.16 r. w sprawie Elisa Maria Mostaza Claro przeciwko 

Centro Movil Milenium SL (sygn. akt C-168/05); LEX nr 224019 

28. wyrok TSUE z dnia 09.11.16 r. w sprawie Home Credit Slovakia a.s. przeciwko 

Klárze Bíróovej (sygn. akt C-42/15); LEX nr 2146784 

29. wyrok TSUE z dnia 20.09.17 r. w sprawie Ruxandra Paula Andriciuc i in. 

przeciwko Banca Românească SA, (sygn. akt C-186/16); LEX nr 2355193 

30. wyrok TSUE z dnia 07.12.17 r. w sprawie Banco Santander S.A. przeciwko 

Cristobalinie Sanchez Lopez (sygn. akt C-598/15); LEX nr 2403944 

31. wyrok TSUE z dnia 28.02.18 r. w sprawie Comune di Castelbellino przeciwko 

Region Marche i in. (sygn. akt C-117/17); LEX nr 2447240 

32. wyrok TSUE z dnia 07.08.18 r. w sprawach połączonych Banco Santander SA 

przeciwko Mahamadou Dembie, Mercedes Godoy Bonet oraz Rafael Ramón 

Escobedo Cortés przeciwko Banco de Sabadell SA (sygn. akt C-96/16, C-94/17); 

LEX nr 2600267 

33. wyrok TSUE z dnia 07.08.18 r. w sprawie Verbraucherzentrale Berlin eV 

przeciwko Unimatic Vertriebs GmbH (C-485/17); LEX nr 2600206 

34. wyrok TSUE z dnia 13.09.18 r. w sprawie Profi Credit Polska S.A. w Bielsku-Białej 

przeciwko Mariuszowi Wawrzoskowi wraz z opinią rzecznika generalnego Juliane 

Kokott (sygn. akt C-176/17); LEX nr 2600265 
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35. wyrok TSUE z dnia 20.09.18 r. w sprawie EOS KSI Slovensko s. r. o. przeciwko 

Jánowi Dance, Margicie Dankovej (sygn. akt C-448/17); LEX nr 2600177 

36. wyrok TSUE z dnia 20.09.18 r. w sprawie OTP Bank Nyrt. i OTP Faktoring 

Követeléskezelő Zrt przeciwko Teréz Ilyés i Emil Kiss, (sygn. akt C-51/17); LEX 

nr 2600174 

37. wyrok TSUE z dnia 26.03.19 r. w sprawach połączonych Abanca Corporación 

Bancaria SA przeciwko Albertowi Garcíi Salamance Santosowi oraz Bankia SA 

przeciwko Alfonsowi Antoniowi Lau Mendozie, Verónice Yulianie Rodríguez 

Ramírez (sygn. akt C-70/17, C-179/17), LEX nr 2636811 

38. wyrok TSUE z dnia 03.04.19 r. w sprawie Aqua Med. sp. z o.o. przeciwko Irenie 

Skórze (sygn. akt C-266/18); LEX nr 2640005 

39. wyrok TSUE z dnia 06.06.19 r. w sprawie Michel Schyns przeciwko Belfius 

Banque SA (sygn. akt C-58/18), LEX nr 2677170 

40. wyrok TSUE z dnia 12.06.19 r. w sprawie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów przeciwko Orange Polska S.A. (sygn. akt C-628/17), LEX nr 

2680407 

41. wyrok TSUE z dnia 26.06.19 r. w sprawie Aleš Kuhar, Jožef Kuhar przeciwko 

Addiko Bank d.d. (sygn. akt C-407/18); LEX nr 2685669 

42. wyrok TSUE z dnia 11.09.19 r. w sprawie Lexitor sp. z o.o. przeciwko 

Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, 

Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A. (sygn. akt C-383/18); LEX nr 

2717297 

43. wyrok TSUE z dnia 03.10.19 r. w sprawie Kamil Dziubak, Justyna Dziubak 

przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibąw Polsce w formie oddziału 

pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, dawniej Raiffeisen 

Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie (sygn. akt C-260/18), LEX nr 2723333 

44. wyrok TSUE z dnia 03.10.19 r. w sprawie Jana Petruchová przeciwko FIBO Group 

Holdings Limited (C-208/18); LEX nr 2732288 

45. wyrok TSUE z dnia 07.11.19 r. w sprawach połączonych Profi Credit Polska S.A. 

przeciwko Bogumile Włostowskiej, Mariuszowi Kurpiewskiemu, Kamilowi 

Wójcikowi, Michałowi Konarzewskiemu, Elżbiecie Kondrackiej-Kłębeckiej, 

Monice Karwowskiej, Stanisławowi Kowalskiemu, Annie Trusik, Adamowi 

Lizoniowi, Włodzimierzowi Lisowskiemu oraz Profi Credit Polska S.A. (sygn. akt 

C-419/18, C-483/18), LEX nr 2735813 

46. wyrok TSUE z dnia 19.12.19 r. w sprawie Bondora AS przeciwko Carlos V.C. 

(sygn. akt C-453/18), LEX nr 2753784 

47. wyrok TSUE z dnia 03.03.20 r. w sprawie Marc Gómez del Moral Guasch 

przeciwko Bankia SA (sygn. akt C-125/18); LEX nr 2814637 

48. wyrok TSUE z dnia 11.03.20 r. w sprawie Györgyné Lintner przeciwko UniCredit 

Bank Hungary Zrt. (sygn. akt C-511/17); LEX nr 2814636 

49. wyrok TSUE z dnia 26.03.20 r. w sprawie Mikrokasa S.A, Revenue 

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko 

XO (sygn. akt C-779/18); LEX nr 2870003 

50. wyrok TSUE z dnia 26.03.20 r. w sprawie JC przeciwko Kreissparkasse Saarlouis 

(sygn. akt C-66/19); LEX nr 2861031 

51. wyrok TSUE z dnia 02.04.20 r. w sprawie AU przeciwko Reliantco Investments 

LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti (sygn. akt C-

500/18); LEX nr 2891841 

52. wyrok TSUE z dnia 02.04.20 r. w sprawie Condominio di Milano, via Meda 

przeciwko Eurothermo SpA (C-329/19), LEX nr: 2891846 
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Wykaz cytowanych aktów prawnych: 

 

A. Polskie akty normatywne 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity; 

Dz.U. z 2009 r., Nr 114, poz. 946) 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej” z dnia 20 czerwca 2002 r. (tekst jednolity; Dz.U. z 2016 r. poz. 283) 

3. Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity; Dz.U.   z 

2019 r. poz. 80) 

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst 

jednolity; Dz.U. z 2019 r. poz. 55, 60, 1043) 

5. Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o zwalczaniu spekulacji (tekst jednolity Dz. 

U. Nr 36, poz. 243.) 

6. Ustawa z dnia 29 grudnia 1995 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity; Dz.U.              

z 2019 r. poz. 361, 643) 

7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity; 

Dz.U. 2019 r. poz. 371, 730) 

8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity; Dz.U. z 2019 r. 

poz. 326, 730, 875) 

9. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity; Dz.U.               

z 2018 r. poz. 931, 1669) 

10. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz                

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst 

jednolity; Dz.U. z 2012 r. poz. 1225) 

11. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych 

innych ustaw (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. poz. 408) 

12. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 

jednolity; Dz.U. z 2019 r. poz. 369) 

13. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 

rynkowym (tekst jednolity; Dz.U. z 2017 r. poz. 2070) 

14. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (tekst jednolity; Dz.U. z 2019 r. poz. 326, 730, 875) 

15. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 118) 

16. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity; Dz.U.                 

z 2019 r. poz. 134, 730) 

17. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji                      

i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity; Dz.U. z 2015 r. poz. 

1634) 

18. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) 

19. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity; Dz.U.               

z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629, 1633, 2212) 

20. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) 

21. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tekst 

jednolity; Dz. U. z 2020 r., poz. 875) 
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B. Zagraniczne akty normatywne 

 

1. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – niemiecki Kodeks cywilny z dnia 18 sierpnia 

1896 r. wraz z dalszymi zmianami 

2. Dyrektywa Rady z dnia 10 września 1984 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w 

błąd i reklamy porównawczej (84/450/EWG), Dz.U.UE L z dnia 19 września 1984 

r.; uchylona w dniu 12 grudnia 2007 r. 

3. Dyrektywa Rady 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw 

Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe 

(Dz.Urz.UE.L Nr 210, str. 29) 

4. Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, 

wakacji i wycieczek (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 59) 

5. Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych 

warunków w umowach konsumenckich (Dz.Urz.UE.L Nr 95, str. 29) 

6. Dyrektywa 99/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. 

w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych 

z tym gwarancji (Dz.Urz.UE.L Nr 171, str. 12) 

7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 r.               

w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość 

8. Dyrektywa 98/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. 

zmieniająca dyrektywę 87/102/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących kredytu 

konsumenckiego (Dz.Urz.UE.L Nr 101, str. 17) 

9. 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 

(dyrektywa o handlu elektronicznym), Dz.U.UE.L. z 2000 nr 178. 

10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/65/WE z dnia 23 września 2002 

r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz 

zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywę 97/7/WE i 98/27/WE 

11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 

2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę 

Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (uchylona w 

dniu 3 stycznia 2018 r.); (Dz.U.UE.L z 2004 r. nr 145 str. 1) 

12. Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. 

dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa 

wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 

84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady ("Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych") 

(Dz.Urz.UE.L Nr 149, str. 22) 

13. Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 

r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe 

(Dz.U.UE.L.2006.177.1) 
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14. Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 

r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej 

(Dz.U.UE.L.2006.376.21) 

15. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 

2008 roku w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 

87/102/EWG wraz z dalszymi zmianami (Dz.Urz.UE.L Nr 133, str. 66) 

16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 

2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów 

umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów 

odsprzedaży oraz wymiany (Dz.Urz.UE.L Nr 33, str. 10) 

17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 

2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG   

i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca 

dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego               

i Rady (Dz.Urz.UE.L Nr 304, str. 64) 

18. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. 

w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz 

zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa 

w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz.UE.L Nr 165) 

19. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 

r., w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca 

rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca 

dyrektywę 1999/44/WE (Dz.U.UE.L.2019.136.28) 

20. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 

2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do 

lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących 

ochrony konsumenta (Dz.U.UE.L.2019.328.7) 

21. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 r. 

(Dz.U.UE.C.2007.303.1). 

22. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 

towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku, Dz. U. 1997 nr 45 poz. 286 

23. Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów z dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. 1990 Nr 

74, poz. 439) 

24. Protokół nr 1 i nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności sporządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. oraz sporządzony w 

Strasburgu dnia 16 września 1963 r. (Dz.U.1995.36.175/2 z dnia 1995.04.04) 

25. Rezolucja (76) 47 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 16 listopada 1976 r.             

o klauzulach abuzywnych w umowach konsumenckich i o metodach ich kontroli 

26. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 

czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym 

I) - (Dz.U.UE.L.2008.177.6) 

27. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 

r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz 

zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE 

(rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz.UE.L nr 165) 

28. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską,                

z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi,                

z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz.U. 1994 nr 

11 poz. 38) 
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29. Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 

przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 

1422), Dz.U.UE.L 2003.5.20. 

30. Zasady Europejskiego Prawa Umów (Principles of European Contract Law - 

PECL). 

 

Wykaz innych wykorzystanych materiałów: 

 

1. Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, Warszawa 2020, nr 02/2020 

2. Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 18.04.03 r., nr 3/2003, 

3. Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 20.11.03 r., nr RKT-53/2003, 

4. Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 21.12.05 r., nr RPZ 37/2005 i RPZ-61/22/05/KO; 

5. Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31.12.13 r., nr RKT-56/2013 i RKT-61-05/13/AD 

6. Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 17.12.15 r., nr RKT-16/2015, 

7. Niedopuszczalna klauzula zmiany oprocentowania stałego - wyrok Sądu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów z 16 sierpnia 2010 r., XVII Amc 727/09, Monitor 

Prawa Bankowego nr 12(13), Radzymin 2011, 

8. Nieuczciwe praktyki rynkowe. Przewodnik, Urząd Ochrony Konkurencji                          

i Konsumentów, Warszawa 2008, 

9. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 września 
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