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W kraju

W dniu 6 lipca 2008 roku weszła w życie usta-
wa z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z dnia
5 czerwca 2008 r. Nr 96, poz. 609).

Ustawa wprowadza następujące zmiany do
przepisów kodeksu postępowania cywilnego:
1) w art. 61:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W sprawach o roszczenia alimentacyj-

ne oraz w sprawach o ochronę konsumentów
organizacje społeczne mogą wytaczać po-
wództwa na rzecz obywateli.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Organizacje społeczne, do których za-

dań statutowych należy ochrona środowiska
albo ochrona praw własności przemysłowej,
mogą w sprawach z tego zakresu wstąpić, za
zgodą powoda, do postępowania w każdym
jego stadium.”,

c) dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Organizacje społeczne, do których za-

dań statutowych należy pomoc ofiarom prze-
stępstw, mogą w sprawach o roszczenia z ty-
tułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
czynem niedozwolonym, który stanowi prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
w postępowaniu karnym, wytaczać za zgodą
obywateli powództwa na ich rzecz oraz, za
zgodą powoda, wstępować do postępowania
w każdym jego stadium.”;

2) w art. 416 dotychczasową treść oznacza się
jako § 1 i dodaje § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli
skarga o wznowienie postępowania została
oparta na podstawie wznowienia określonej
w art. 4011.”;

3) w art. 7531 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) rentę, sumę potrzebną na koszty lecze-

nia, z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie
ciała lub utratę życia żywiciela albo rozstrój
zdrowia oraz o zmianę uprawnień objętych tre-
ścią dożywocia na dożywotnią rentę;”.

Skutkiem noweli jest przede wszystkim
umożliwienie organizacjom pozarządowym
składanie pozwów i wstępowanie do procesów
o odszkodowania za skutki przestępstw prze-
ciwko zdrowiu i życiu, najczęściej chodzi oczy-
wiście o wypadki drogowe.

�

Zmiana kodeksu
postępowania cywilnego

Forum dyskusyjne
poświęcone usługom
telekomunikacyjnym
Jak informuje Urząd Komunikacji
Elektronicznej, na portalu na portalu
www.gazeta.pl
Powstało nowe forum Telekceważeni,
na którym konsumenci mogą podzielić się
swoimi doświadczeniami dotyczącymi
korzystania z usług telekomunikacyjnych.
Forum dostępne jest pod adresem:
http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=1115
Na forum na pytania użytkowników
odpowiadają pracownicy Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, zajmujący się zagadnieniami
konsumenckimi.
UKE zachęca do korzystania
z forum i podzielenia się swoimi opiniami.
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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

[Warszawa, 18 czerwca 2008 r.] Zbliża się
okres wakacyjny – w tym czasie wielu konsumentów
korzysta z usług biur podróży. UOKiK od kilku lat
monitoruje branżę turystyczną. Niestety, jak wynika
z doświadczeń Urzędu dość często dochodzi do na-
ruszeń. Aktualnie w Rejestrze klauzul niedozwolo-
nych na ponad 1400 postanowień aż 364 dotyczy
turystyki – jest to największa grupa dotycząca jednej
branży.

Najnowsza kontrola UOKiK dotyczyła umów, re-
gulaminów świadczenia usług oraz materiałów re-
klamowych przeanalizowanych u 137 przedsiębior-
ców wybranych losowo na terenie całego kraju.
Niemal u wszystkich skontrolowanych
stwierdzono nieprawidłowości – 96,4 proc.
Zarzuty UOKiK dotyczą głównie stosowania
przez organizatorów postanowień naruszających
ustawę o usługach turystycznych oraz tożsamych ze
znajdującymi się w Rejestrze klauzul niedozwolo-
nych. W przebadanych umowach Urząd znalazł
m.in. postanowienia, które są istotne dla konsumen-
ta z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ do-
tyczą głównie wzrostu opłat i kosztów wykupionego
wyjazdu. Zastrzeżenia dotyczyły między innymi:
– przyznawania sobie przez organizato-
ra prawa do jednostronnej zmiany umowy
(zwłaszcza ceny) bez uzasadnionej przyczy-
ny – przedsiębiorcy nie przestrzegają przepisów
ustawy o usługach turystycznych, zgodnie z którymi
koszt imprezy nie może ulec zmianie, chyba że umo-
wa wyraźnie to przewiduje i to w ściśle określonych
przypadkach, na przykład wzrost opłat urzędowych
czy kosztów transportu. Ponadto zgodnie z prawem
cena wycieczki nie może ulec zmianie na 20 dni
przed jej rozpoczęciem. Tymczasem organizatorzy
zastrzegają sobie możliwość zmiany cen nawet dwa
tygodnie przed terminem: Biuro zastrzega sobie pra-
wo zmiany ceny w terminie do 14 dni przed rozpo-
częciem imprezy. Ponadto powszechne są klauzule
w rodzaju: klient ma prawo odstąpić od umowy
z chwilą wzrostu ceny imprezy więcej niż 15 proc.
Zgodnie z prawem konsument powinien mieć pra-
wo do odstąpienia od umowy niezależnie od warto-
ści podwyżki.

Organizatorzy turystyki często przyznają sobie
prawo do zmiany programu imprezy oraz jej
warunków (kategoria hotelu i jego rodzaj, położe-
nie itp.) w stosunku do informacji zawartych w ka-
talogu lub umowie, bez przyznania turyście możli-
wości bezkosztowego odstąpienia od kontraktu, np.:

(…) zastrzegamy sobie w nieuniknionych przypad-
kach prawo do zmian w świadczeniu usług w stosun-
ku do warunków zawartych w umowie o ile podsta-
wowa forma podróży zostanie zachowana. Zgodnie
z ustawą o usługach turystycznych, w przypadku,
gdy przedsiębiorca jest zmuszony zmienić istotne
warunki kontraktu – przykładowo kategorię hotelu –
powinien niezwłocznie powiadomić o tym klienta.

W takiej sytuacji konsument ma prawo do odstąpie-
nia od umowy i natychmiastowego zwrotu wszyst-
kich wniesionych świadczeń, bez obowiązku zapłaty
kary umownej.
Ponadto UOKiK zakwestionował postanowienia
stosowane przez organizatorów turystyki dotyczące
ograniczania odpowiedzialności biur za niewykona-
nie lub nienależyte wykonanie umowy np. biuro
podróży nie rekompensuje reklamacji dotyczących
hoteli lub przewoźnika, jeżeli przedmiot reklamacji
w uznaniu hoteli lub przewoźnika jest bezpodstawny
i stanowi normalną praktykę hotelu lub przewoźni-
ka. Zgodnie z prawem organizator wyjazdu odpo-
wiada w każdym przypadku, chyba że niewykona-
nie lub nienależyte wykonanie umowy jest spowodo-
wane działaniem lub zaniechaniem konsumenta,
osób trzecich lub siły wyższej.
Z analizy Urzędu wynika, że przedsiębiorcy nadal
stosują bardzo uciążliwe dla turystów warunki do-
chodzenia swoich praw w przypadku niezadowole-
nia z zakupionej usługi. Zakwestionowane postano-
wienia dotyczą zwłaszcza ograniczania konsu-
mentom możliwości skutecznego dochodze-
nia roszczeń. Wiele umów stosowanych przez
biura podróży nakłada na klientów uciążliwe for-
malności w dochodzeniu swoich praw. Typowym
przykładem jest uzależnianie rozpatrzenia reklama-
cji od spełnienia uciążliwych, niezgodnych z przepi-
sami formalności: ewentualne nieprawidłowości mu-
szą być zgłoszone niezwłocznie w formie pisemnej
lub ustnej w czasie trwania imprezy i potwierdzone
przez osobę uprawnioną – pilot, rezydent przedstawi-
ciel, która ma obowiązek potwierdzenia zgłoszenia
nieprawidłowości. Niepotwierdzone nieprawidłowo-
ści nie będą rozpatrzone. Zdaniem Urzędu fakt, że
nie uzyskano pisemnego potwierdzenia złożenia re-
klamacji nie może pociągnąć za sobą utraty prawa
konsumenta do dochodzenia roszczeń z tytułu nie-
wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o usługach tu-
rystycznych, jeżeli biuro podróży nie ustosunkuje się
do reklamacji na piśmie w ciągu 30 dni od dnia za-

Turystyka – Raport
PPrraa  wwiiee  wwsszzyy  ssccyy  sskkoonn  ttrroo  lloo  wwaa  nnii  oorr  ggaa  nnii  zzaa  ttoo  rrzzyy  uussłłuugg  ttuu  rryy  ssttyycczz  nnyycchh  ssttoo  ssoo  wwaa  llii  
ppoo  ssttaa  nnoo  wwiiee  nniiaa  nniiee  kkoo  rrzzyysstt  nnee  ddllaa  kkoonn  ssuu  mmeenn  ttóóww  –– wwyy  nnii  kkaa  zz nnaajj  nnoo  wwsszzeejj  aannaa  llii  zzyy  UUOO  KKiiKK..  
PPrrzzee  cciiww  kkoo  nniiee  uucczz  ccii  wwyymm  pprrzzeedd  ssiięę  bbiioorr  ccoomm  ttoo  cczzyy  ssiięę  jjuużż  ppoo  nnaadd  110000  ppoo  ssttęę  ppoo  wwaańń  
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koń cze nia im pre zy lub zło że nia skar gi – gdy jest
skła da na po za koń cze niu wy cie czki – uwa ża się, że
uzna ło rosz cze nie za uza sad nio ne.
Po nad to Urząd za kwe stio no wał ogra ni cze nia
od po wie dzial no ści or ga ni za to ra w przy pad -
ku ofert last mi nu te. Umo wy te go ro dza ju czę -
sto za wie ra ją kla u zu le umoż li wia ją ce biu rom pod ró -
ży do ko ny wa nie zmian w wa run kach im pre zy – na
przy kład stan dar du za kwa te ro wa nia: Or ga ni za tor
wy łą cza swo ją od po wie dzial ność z przy czyn zwią -
za nych ze zgod no ścią świad czeń z ofer tą w przy pad -
ku ofert spe cjal nych (Last mi nu te). Zda niem 
UO KiK nie zgod ne z prze pi sa mi jest rów nież ogra -
ni cza nie pra wa do re kla ma cji w przy pad ku ofert
spe cjal nych: ofer ty z osta t niej chwi li – last mi nu te
nie pod le ga ją re kla ma cji ze wzglę du na swój spe cy -
ficz ny cha rak ter oraz na moż li wość wy stę po wa nia
zmien nych wa run ków re a li za cji świad czeń. Usta -
wa o usłu gach tu ry stycz nych nie róż ni cu je
„ofert spe cjal nych”, „last mi nu te”, co ozna -
cza, że kon su men to wi przy słu gu je peł ny za -
kres ochro ny prze wi dzia ny prze pi sa mi,
w tym pra wo do re kla ma cji nie na le ży cie wy -
ko na nej usłu gi.

Efek tem kon tro li jest wszczę cie 101 po stę po -
wań w spra wie na ru sze nia zbio ro wych in te re sów
kon su men tów. Po nad to 73 or ga ni za to rów tu ry -
stycz nych zo sta ło wez wa nych do do bro wol nej zmia -
ny za kwe stio no wa nych po sta no wień – w 21 przy -
pad kach przed się bior cy do bro wol nie do sto so wa li
się do za le ceń Urzę du. W sto sun ku do 6 przed się -
bior ców wy stą pio no z po wódz twem do SO KiK
o uzna nie sto so wa nych kla u zul za nie doz wo lo ne. 

Ra port z kon tro li ze szcze gó ło wy mi in for ma cja mi
o skon tro lo wa nych or ga ni za to rach i po ra da mi dla
kon su men tów do stęp ny na www.uo kik.gov.pl

Do dat ko we in for ma cje:
Mał go rza ta Cie loch
Rzecz nik pra so wy UO KiK
Pl. Po wstań ców War sza wy 1
00-950 War sza wa
Tel. (22) 827 28 92, 55 60 106, 55 60 430
Fax (22) 826 11 86
E-ma il mcie loch@uo kik.gov.pl
Delegatura UOKiK w Ka to wi cach
ul. Po wstań ców 41a
40-024 Ka to wi ce
Tel. (32) 256 46 96
Fax (32) 256 37 64
E-ma il: ka to wi ce@uo kik.gov.pl
Eu ro pej skie Cen trum Kon su men ckie
Plac Po wstań ców War sza wy 1
00-950 War sza wa
Tel. (22) 55 60 118,
Fax (22) 55 60 359
in fo@kon su ment.gov.pl

Przedszko le 
– trud ny wy bór 
UUrrzząądd  OOcchhrroo  nnyy  KKoonn  kkuu  rreenn  ccjjii  ii KKoonn  ssuu  mmeenn  ttóóww
sskkoonn  ttrroo  lloo  wwaałł  220000  nniiee  ppuubb  lliicczz  nnyycchh  pprrzzeedd  sszzkkoo  llii..
NNiiee  pprraa  wwii  ddłłoo  wwoo  śśccii  ssttwwiieerr  ddzzoo  nnoo  ww 8822  pprroocc..  
ppllaa  ccóó  wweekk..  EEffeekk  tteemm  bbaa  ddaa  nniiaa  jjeesstt  wwsszzcczzęę  cciiee  113377
ppoo  ssttęę  ppoo  wwaańń  pprrzzee  cciiww  kkoo  pprrzzeedd  ssiięę  bbiioorr  ccoomm  
nnaa  rruu  sszzaa  jjąą  ccyymm  iinn  ttee  rree  ssyy  kkoonn  ssuu  mmeenn  ttóóww

[War sza wa, 30 ma ja 2008 r.] Wy bie ra jąc
przed szko le ro dzi ce zwra ca ją szcze gól ną uwa gę na
wa run ki lo ka lo we, ja kość opie ki oraz moż li wo ści
twór cze go roz wo ju dziec ka. Czę sto jed nak za po mi -
na ją o uważ nym za poz na niu się z pod pi sy wa ną
umo wą. Tym cza sem pu ła pek jest wie le. Po twier dza
to prze pro wa dzo na przez UO KiK kon tro la 200
nie pub licz nych przed szko li, któ re zo sta ły wy -
bra ne lo so wo na te re nie ca łe go kra ju. Do 82 proc.
z nich UO KiK miał za strze że nia.
Urząd prze ba dał wzor ce umów, ogól ne wa run ki
oraz re gu la mi ny sto so wa ne przez przed szko la. To
pier wsza kon tro la tej bran ży. Za kwe stio no wa ne
po sta no wie nia do ty czą głów nie bez praw ne -
go prze rzu ca nia na ro dzi ców kosz tów pro -
wa dzo nej dzia łal no ści. Część z nich od no si
się tak że do wa run ków opie ki nad dzieć mi
pod czas ich po by tu w przed szko lu. 
Naj wię ksza licz ba za kwe stio no wa nych po sta no wień
(127) do ty czy ła pra wa przed szko la do jed no -
stron ne go i na tych mia sto we go wy po wie dze -
nia umo wy. Po wo dem roz wią za nia kon trak tu
mog ło być kil kud nio we za le ga nie z op ła tą czes ne go
– przed szko le mo że roz wią zać umo wę bez wy po wie -
dze nia w przy pad ku nie u isz cze nia płat no ści. Zda -
niem Urzę du ta ka prak ty ka jest nie zgod na z pra -
wem. W świet le obo wią zu ją cych prze pi sów i orzecz -
nic twa są do we go roz wią za nie umo wy nie mo że na -
stą pić bez wcześ niej sze go wez wa nia ro dzi ców do
ure gu lo wa nia na leż no ści w wy zna czo nym ter mi nie. 
Wąt pli wo ści Urzę du wzbu dzi ły kla u zu le (105)
umoż li wia ją ce przed się bior com zmia nę istot nych
wa run ków umo wy bez przy zna wa nia kon su -
men tom pra wa do od stą pie nia. Przed szko la nie
po da wa ły jas nych wa run ków, któ re mog ły spo wo do -
wać wzrost op łat, co unie moż li wia ło ro dzi com osza -
co wa nie cał ko wi tych kosz tów usłu gi. Przy kła dem
nad u ży cia ze stro ny przed się bior ców jest kla u zu la:
czes ne za przed szko le mo że ule gać zmia nie w mia rę
po trzeb czy zle ce nio bior ca za strze ga so bie pra wo do
pod nie sie nia kwot z ty tu łu czes ne go w trak cie trwa nia
umo wy. W prak ty ce ozna cza to, że kon su ment zo sta -
je zmu szo ny do po no sze nia kosz tów, któ re mo gą być
do wol nie usta la ne przez sil niej szą stro nę kon trak tu. 
Du żą gru pę za kwe stio no wa nych po sta no wień (92)
sta no wią te, któ re upraw nia ją przed szko la do

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

po bie ra nia op łat za wy ży wie nie w cza sie
nie o bec no ści dziec ka lub czes ne za okres,
w któ rym przed szko le jest nie czyn ne. W opi -
nii Pre ze sa UO KiK przed się bior ca nie mo że po -
bie rać op ła ty za usłu gę, któ ra nie jest re a li zo wa na.
Uciąż li wą prak ty ką dla ro dzi ców jest po bie ra nie
wy gó ro wa nych od se tek za nie ter mi no we re -
gu lo wa nie na leż no ści. Przed się bior cy na kła da ją
na kon su men tów od set ki, któ re w wie lu przy pad -
kach prze kra cza ją w ska li ro ku na wet war tość
świad cze nia, od któ re go są na li cza ne. Urząd nie
kwe stio nu je pra wa przed się bior cy do po bie ra nia od -
se tek za opóź nie nie w za pła cie, wąt pli wo ści bu dzi
ich wy so kość, któ ra wie lo krot nie prze kra cza do pusz -
czal ną pra wem nor mę.
Za strze że nia Urzę du wzbu dzi ły po sta no wie nia, któ -
re bez poś red nio do ty czą wa run ków opie ki nad
dzieć mi, np. przed szko le nie za pew nia opie ki dzie -
ciom, któ re nie mo gą brać udzia łu w za ję ciach po za
sie dzi bą przed szko la bądź w przy pad ku, gdy licz ba
dzie ci nie prze kra cza 10 osób w przed szko lu dy rek tor
mo że pod jąć de cy zję o zam knię ciu w da nym dniu
przed szko la. Po nad to przed się bior cy za strze ga -
ją so bie pra wo do wy ko rzy sty wa nia wi ze run -
ku dzie ci do ce lów mar ke tin go wych. Ro dzi ce,
któ rzy chcą aby ich dziec ko zo sta ło przy ję te do przed -
szko la, mu szą pod pi sać do dat ko wą umo wę, w któ rej
zga dza ją się na pu bli ko wa nie na grań ra dio wych i te -
le wi zyj nych z udzia łem swo je go dziec ka, na stro nach
in ter ne to wych i w środ kach ma so we go prze ka zu w ce -
lach pro mo cyj no-ma rek tin go wych. Uza leż nia nie za -
war cia i wy ko na nia umo wy od wy ra że nia zgo dy na
do dat ko wą usłu gę, nie zwią za ną bez poś red nio z re a li -
za cją kon trak tu, jest nie zgod ne z pra wem.
Przed się bior cy zo sta li wez wa ni do do bro wol ne -
go usu nię cia kwe stio no wa nych po sta no wień.
W przy pad ku nie do sto so wa nia się do za le ceń Urzę -
du ko niecz ne bę dzie poz wa nie przed się bior ców do
są du. Po nad to Pre zes UO KiK wszczął 137
po stę po wań ad mi ni stra cyj nych w spra wie na -
ru sze nia zbio ro wych in te re sów kon su men tów.
Jed no cześ nie UO KiK przy po mi na, że w ra zie po -
ja wie nia się prob le mów zwią za nych z za war ciem
i re a li za cją umo wy z nie pub licz nym przed szko lem
ro dzi ce mo gą li czyć na po moc po wia to wych i miej -
skich rzecz ni ków kon su men tów czy or ga ni za cji po -
za rzą do wych – Fe de ra cji Kon su men tów, Sto wa rzy -
sze nia Kon su men tów Pol skich. Bez płat ne po ra dy
udzie la ne są rów nież pod nu me rem te le fo nu
0 800 800 008.

KKoonn  ttyy  nnuu  uu  jjee  mmyy  ccyykkll  aarr  ttyy  kkuu  łłóóww  ppoo  śśwwiięę  ccoo  nnyycchh
pprrzzeecciiwwddzziiaałłaanniiuu  nniieeuucczzcciiwwyymm  pprraakkttyykkoomm
rryynnkkoowwyymm..  WW nnii  nniieejj  sszzyymm  nnuu  mmee  rrzzee  ppuu  bbllii  kkuu  jjee  mmyy
ppiieerr  wwsszząą  cczzęęśśćć  pprrzzee  wwoodd  nnii  kkaa  ppoo  uussttaa  wwiiee  
oopprraa  ccoo  wwaa  nnee  ggoo  pprrzzeezz  
UUrrzząądd  OOcchhrroo  nnyy  KKoonn  kkuu  rreenn  ccjjii  ii KKoonn  ssuu  mmeenn  ttóóww..
KKoo  lleejj  nnee  cczzęę  śśccii  ww nnaa  ssttęępp  nnyycchh  nnuu  mmee  rraacchh..

Prze wod nik 
po usta wie 
o prze ciw dzia ła niu
nie ucz ci wym 
prak ty kom ryn ko wym
część I
Jak czy tać usta wę o prze ciw dzia ła niu
nie ucz ci wym prak ty kom ryn ko wym?
Sy ste ma ty ka i po dział nie ucz ci wych 
prak tyk ryn ko wych

Przy stę pu jąc do oma wia nia usta wy z dnia 23 sierp -
nia 2007 r. o prze ciw dzia ła niu nie ucz ci wym prak -
ty kom ryn ko wym (zwa na da lej „usta wą”) na le ży
przy jrzeć się pod sta wo wym za sa dom oraz po ję ciom,
w opar ciu o któ re zo sta ła ona zbu do wa na. Poz wo li
to na uzy ska nie od po wie dzi, na pod sta wie ja kich
oko licz no ści oraz w związ ku z wy stą pie niem ja kich
prze sła nek mo że my mó wić o nie ucz ci wej prak ty ce
ryn ko wej. Z pun ktu wi dze nia kon su men tów, jak
i przed się bior ców ta wie dza mo że oka zać się przy -
dat na przy wy ka zy wa niu, iż ma my bądź też nie ma -
my do czy nie nia z nie ucz ci wą prak ty ką ryn ko wą
w da nej sy tu a cji fak tycz nej. 
W ra mach usta wy o nie ucz ci wych prak ty kach ryn -
ko wych moż na do ko nać kil ku za sad ni czych po dzia -
łów prak tyk. Jest to po dział na czar ne i sza re prak -
ty ki, prak ty ki wpro wa dza ją ce w błąd oraz prak ty ki
agre syw ne, a tak że na prak ty ki, któ re umow nie – na
po trze by ni niej sze go prze wod ni ka – mo że my okre -
ślić mia nem na zwa nych i nie naz wa nych. Pod sta wo -
wy po dział ilu stru je po niż szy sche mat: 

Do dat ko we in for ma cje: 
Mał go rza ta Cie loch, Rzecz nik pra so wy UO KiK 
Pl. Po wstań ców War sza wy 1, 00-950 War sza wa 
Tel. (22) 827 28 92, 55 60 106, 55 60 314 
Fax (22) 826 11 86 
E-ma il: mcie loch@uo kik.gov.pl
De le ga tu ra UO KiK we Wroc ła wiu
ul. Wa loń ska 3-5, 50-413 Wroc ław
Tel. (71) 344 65 87
Fax (71) 340 59 22 
E-ma il: wroc law@uo kik.gov.pl

K L A U Z U L A G E N E R A L N A

Nieuczciwe praktyki
rynkowe wprowadzające 

w błąd

Dzia ła nie
wpro wa dza ją -

ce w błąd

CZARNA LISTA NIEUCZCIWYCH PRAKTYK RYNKOWYCH

Za nie cha nie
wpro wa dza -
ją ce w błąd

Agresywne 
praktyki rynkowe
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Co to jest kla u zu la ge ne ral na?

Usta wa de fi niu je nie ucz ci wą prak ty kę ryn ko wą w art.
4 ust. 1 i ten prze pis pra wa na le ży uznać za ma ją cy
fun da men tal ne zna cze nie.

Art. 4. 1. Prak ty ka ryn ko wa sto so wa na przez
przed się bior ców wo bec kon su men tów jest nie ucz -
ci wa, je że li jest sprzecz na z do bry mi oby cza ja mi
i w istot ny spo sób znieksz tał ca lub mo że znieksz -
tał cić za cho wa nie ryn ko we prze cięt ne go kon su -
men ta przed za war ciem umo wy do ty czą cej pro -
duk tu, w trak cie jej za wie ra nia lub po jej za war ciu.

Po słu gu jąc się ję zy kiem praw ni czym na le ża ło by wska zać,
iż ma my do czy nie nia z tzw. kla u zu lą ge ne ral ną, któ ra
sta no wi ra mo wą, ogól ną re gu la cję, któ ra na uży tek da ne -
go sta nu fak tycz ne go bę dzie pod le ga ła okre ślo nej kon kre -
ty za cji. Kla u zu le ge ne ral ne za wie ra ją naj czę ściej zwro ty
nie do o kre ślo ne (np. do bre oby cza je, za sa dy współ ży cia
spo łecz ne go, po sza no wa nie słusz nych in te re sów kon su -
men tów itp.), któ re nie są zde fi nio wa ne w spo sób ści sły
w prze pi sach pra wa – poz wa la to na znacz ną swo bo dę
w ich in ter pre ta cji (przyj mu jąc oczy wi ście wy kształ co ne
przez pra wo me to dy in ter pre ta cji, a za tem wy klu czo na
jest in ter pre ta cja do wol na). Kla u zu le ge ne ral ne nie pod -
le ga ją za tem za wsze jed na ko wej in ter pre ta cji (we dług
iden tycz ne go sche ma tu w każ dych oko licz no ściach), lecz
ich ce chą jest pew na ela stycz ność sto so wa nia w za leż no -
ści od za ist nia łej sy tu a cji fak tycz nej.
Przy kład: Fir ma win dy ka cyj na w pis mach kie ro -
wa nych do dłuż ni ków su ge ru je, iż nie pła ce nie
ra chun ków sta no wi prze stęp stwo. Po wo łu jąc się
na prze pis ko dek su kar ne go do ty czą cy oszu stwa
wska zu je na moż li wość zło że nia za wia do mie nia
do pro ku ra tu ry o po dej rze niu po peł nie nia prze -
stęp stwa przez dłuż ni ka. 
Po wyż szą prak ty kę, su ge ru ją cą, iż dłuż nik jest po -
ten cjal nym prze stęp cą, na le ży uznać za sprzecz ną
z do bry mi oby cza ja mi ro zu mia ny mi w tym przy -
pad ku ja ko chęć wy wo ła nia błęd ne go prze ko na -
nia u kon su men tów, za stra sze nia ich oraz wy wo -
ła nia po czu cia lę ku – czy li dzia ła nia, któ re za sad -
ni czo od bie ga od przy ję tych stan dar dów rze tel no -
ści, uczci wo ści oraz po sza no wa nia kon tra hen ta.
Po nad to, na le ży pa mię tać, iż za każ dym ra zem to upraw nio -
ny or gan do ko nu je wy kład ni kla u zu li ge ne ral nej, roz strzy ga -
jąc, czy da ne dzia ła nie moż na jej przy po rząd ko wać, czy też
nie. Ja ko przy kład kla u zul ge ne ral nych fun kcjo nu ją cych
w in nych prze pi sach praw nych moż na wska zać na art. 17
usta wy o swo bo dzie dzia łal no ści gos po dar czej, art. 3 ust. 1
usta wy o zwal cza niu nie ucz ci wej kon ku ren cji, art. 5 ko dek -
su cy wil ne go, czy też art. 385 (1) § 1 ko dek su cy wil ne go.
Co to jest czar na i sza ra li sta nie ucz ci wych 
prak tyk ryn ko wych?
Kla u zu la ge ne ral na od gry wa za sad ni czą ro lę przy po -
dzia le nie ucz ci wych prak tyk ryn ko wych na sza re i czar -
ne prak ty ki. Ar ty kuł 7 i 9 usta wy za wie ra ka ta log czar -
nych prak tyk. Po słu gu je się przy tym po ję ciem, iż są one

uzna wa ne za nie ucz ci we w każ dych oko licz no ściach.
Ozna cza to, iż prak ty ki znaj du ją ce się w ka ta lo gu czar -
nych prak tyk nie mu szą pod le gać oce nie i wy kład ni pod
ką tem re a li za cji prze sła nek z art. 4 ust. 1, czy li właś nie
kla u zu li ge ne ral nej. Za kła da się bo wiem, iż te prak ty ki
– je że li tyl ko bę dą sto so wa ne przez przed się bior cę – za -
wsze są sprzecz ne z do bry mi oby cza ja mi i w istot ny spo -
sób znieksz tał ca ją lub mo gą znieksz tał cić za cho wa nie
ryn ko we prze cięt ne go kon su men ta przed za war ciem
umo wy do ty czą cej pro duk tu, w trak cie jej za wie ra nia lub
po jej za war ciu. To za ło że nie od róż nia czar ną li stę prak -
tyk od po zo sta łych, któ re wska za ne są od po wied nio
w art. 5, 6 oraz 8 usta wy. Te osta t nie mo że my okre ślić
mia nem tzw. sza rej li sty prak tyk. Róż ni ca po le ga właś -
nie na tym, iż oce nia jąc da ne za cho wa nie przed się bior -
cy i pró bu jąc je za kwa li fi ko wać ja ko nie ucz ci wą prak ty -
kę ryn ko wą na le ży za wsze – oprócz zba da nia re a li za cji
prze sła nek wy ni ka ją cych z da nej, kon kret nie wska za nej
w usta wie prak ty ki – od nieść ją do kla u zu li ge ne ral nej.
Prak ty ka z sza rej li sty mu si być za tem uzna na za nie doz -
wo lo ną tak że z pun ktu wi dze nia kla u zu li ge ne ral nej.
Prak ty ka z czar nej li sty te go nie wy ma ga – gdyż przy ję -
te jest, iż w każ dych oko licz no ściach wy peł nia prze słan -
ki wska za ne w art. 4 ust. 1 usta wy. Dzia ła nie przed się -
bior cy speł nia ją ce prze słan ki prak ty ki z sza rej li sty nie
za wsze bę dzie mu sia ło być fi nal nie uzna ne za nie ucz ci -
wą prak ty kę ryn ko wą (w związ ku z bra kiem speł nie nia
prze sła nek okre ślo nych w kla u zu li ge ne ral nej), gdy tym -
cza sem re a li za cja prze sła nek jed nej z czar nych prak tyk
za wsze bę dzie skut ko wać uzna niem jej za nie ucz ci wą
prak ty kę ryn ko wą, gdyż ce chą wy ni ka ją cą z sa mej jej
isto ty jest właś nie nie ucz ci wość. 
W związ ku z tym, przed się bior ca ana li zu jąc swo je za -
cho wa nie pod ką tem prze pi sów oma wia nej usta wy, po -
wi nien zba dać prze de wszyst kim, czy nie wy peł nia ono
zna mion prak ty ki/prak tyk z czar nej li sty. Oce nę pod ką -
tem sza rej li sty prak tyk przed się bior ca po wi nien do ko -
nać ma jąc do dat ko wo na uwa dze treść kla u zu li ge ne ral -
nej tj. art. 4 ust. 1 usta wy.
Po dob na oce na do ko ny wa na jest w przy pad ku nie doz -
wo lo nych po sta no wień umow nych, gdzie każ da kla u zu -
la z art. 385 (3) k.c. za wie ra ją ce go właś nie przy kła do -
wą sza rą li stę kla u zul abu zyw nych, każ do ra zo wo wy ma -
ga do dat ko we go wy ka za nia, iż na ru sza tak że treść kla u -
zu li ge ne ral nej z art. 385 (1) § 1 k.c., a więc jest
sprzecz na z do bry mi oby cza ja mi i w spo sób ra żą cy na -
ru sza in te re sy kon su men tów. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Szara lista praktyk 
(art. 5, 6 , 8 ustawy)

Ocena pod kątem
realizacji przesłanek 
z klauzuli generalnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy)

Zakazane przy spełnieniu
powyższej przesłanki

Czarna lista praktyk 
(art. 7, 9 ustawy)

Brak oceny pod kątem
realizacji przesłanek 
z klauzuli generalnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy)

Zakazane w każdych
okolicznościach
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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Co to są prak ty ki na zwa ne i nie naz wa ne?
Po rów nu jąc ka ta log sza rych i czar nych nie ucz ci wych
prak tyk ryn ko wych na le ży tak że wska zać na in ne róż -
ni ce. W przy pad ku czar nych prak tyk – któ re za wsze
po zo sta ją za ka za ne – ma my do czy nie nia z ich zam -
knię tym ka ta lo giem. Ozna cza to, że za czar ne prak ty -
ki mo że my uznać tyl ko te, któ re są wprost wy mie nio ne
w usta wie. Żad na in na prak ty ka, na wet zbli żo na do tej
okre ślo nej prze pi sa mi pra wa, nie mo że zo stać uzna na
za czar ną – na za sa dzie po do bień stwa, wy stę po wa nia
pew nych cech wspól nych, itp. – je śli do kład nie nie wy -
peł nia oko licz no ści wska za nych w art. 7 czy 9 usta wy. 
Ina czej jest w przy pad ku ka ta lo gu sza rych prak tyk.
Prak ty ki, o któ rych mo wa w art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 3
oraz w art. 8 ust. 1 usta wy sta no wią przy kła dy sza rych
prak tyk. Ozna cza to, że tak że in ne za cho wa nie przed -
się bior cy – nie naz wa ne oraz nie wy mie nio ne wprost
w usta wie – moż na uznać za nie ucz ci wą prak ty kę ryn -
ko wą. Kie dy tak się sta nie i na pod sta wie ja kich prze -
pi sów? Na le ży od wo łać się w tym przy pad ku do de fi -
ni cji nie ucz ci wej prak ty ki ryn ko wej wpro wa dza ją cej
w błąd po przez dzia ła nie (art. 5 ust. 1 usta wy), po -
przez za nie cha nie (art. 6 ust. 1 usta wy) oraz de fi ni cji
nie ucz ci wej prak ty ki ryn ko wej uzna wa nej za agre syw -
ną (art. 8 ust. 1 usta wy). Znaj dzie my tam prze słan ki,
któ rych re a li za cja przez przed się bior cę w da nej sy tu a -
cji fak tycz nej mo że pro wa dzić do stwier dze nia sto so -
wa nia prak ty ki (przy jed no czes nej re a li za cji prze sła nek
z kla u zu li ge ne ral nej). 
Ozna cza to, iż przed się bior ca, któ re mu za rzu ca się
sto so wa nie nie ucz ci wej prak ty ki ryn ko wej nie mo że
bro nić się fak tem bra ku wy raź ne go wska za nia sto so wa -
nej przez nie go sza rej prak ty ki w prze pi sach usta wy,
je śli moż na ją wy pro wa dzić z ogól nej de fi ni cji prak tyk
wpro wa dza ją cych w błąd po le ga ją cych na dzia ła niu
lub za nie cha niu czy też prak tyk uzna wa nych za agre -
syw ne. Zwró cić na le ży uwa gę, iż o ile w przy pad ku
sza rych prak tyk wpro wa dza ją cych w błąd są one przy -
kła do wo wska za ne w usta wie (art. 5 ust. 2 i 6 ust. 3),
o ty le w przy pad ku prak tyk agre syw nych brak jest
przy kła do wych wy li czeń i wy stę pu je tyl ko ich de fi ni cja
oraz to wa rzy szą ce jej wska zów ki in ter pre ta cyj ne.

Co to są prak ty ki wpro wa dza ją ce w błąd oraz
prak ty ki agre syw ne?
Po dział na nie ucz ci we prak ty ki ryn ko we wpro wa dza ją -
ce w błąd oraz agre syw ne do ty czy za rów no sza re go, jak
i czar ne go ka ta lo gu. Do dat ko wo, w przy pad ku prak tyk
wpro wa dza ją cych w błąd roz róż nia my dzia ła nie oraz
za nie cha nie przed się bior cy, któ re mo że wpro wa dzać
w błąd. Te prak ty ki wy stę pu ją bo wiem w czyn nej oraz
bier nej po sta ci – gdy przed się bior ca pod jął dzia ła nia,
któ rych nie po wi nien i tym sa mym wpro wa dził/mógł
wpro wa dzić kon su men tów w błąd al bo po wstrzy mał się
od czyn no ści, któ ra win na być w da nych oko licz no -
ściach do ko na na i w związ ku z tym na stą pi ło/mog ło na -
stą pić wpro wa dze nie w błąd. 

Art. 5.1. Prak ty kę ryn ko wą uzna je się za dzia ła -
nie wpro wa dza ją ce w błąd, je że li dzia ła nie to
w ja ki kol wiek spo sób po wo du je lub mo że po wo -
do wać pod ję cie przez prze cięt ne go kon su men ta
de cy zji do ty czą cej umo wy, któ rej ina czej by nie
pod jął.
Art. 6. 1. Prak ty kę ryn ko wą uzna je się za za nie -
cha nie wpro wa dza ją ce w błąd, je że li po mi ja
istot ne in for ma cje po trzeb ne prze cięt ne mu kon -
su men to wi do pod ję cia de cy zji do ty czą cej umo -
wy i tym sa mym po wo du je lub mo że po wo do -
wać pod ję cie przez prze cięt ne go kon su men ta
de cy zji do ty czą cej umo wy, któ rej ina czej by nie
pod jął.
Art. 8. 1. Prak ty kę ryn ko wą uzna je się za agre -
syw ną, je że li przez nie do pusz czal ny na cisk
w znacz ny spo sób ogra ni cza lub mo że ogra ni -
czyć swo bo dę wy bo ru prze cięt ne go kon su men ta
lub je go za cho wa nie wzglę dem pro duk tu, i tym
sa mym po wo du je lub mo że po wo do wać pod ję -
cie przez nie go de cy zji do ty czą cej umo wy, któ rej
ina czej by nie pod jął.

Oprócz de fi ni cji prak ty ki wpro wa dza ją cej w błąd po le ga -
ją cej na dzia ła niu lub za nie cha niu wpro wa dza ją cym
w błąd w usta wie wska za ne są do dat ko we prze słan -
ki/wska zów ki, któ re mo gą być po moc ne przy wła ści wej
kwa li fi ka cji da ne go za cho wa nia i po win ny być tak że bra ne
pod uwa gę. W przy pad ku dzia ła nia wpro wa dza ją ce go
w błąd do dat ko we wska zów ki za wie ra art. 5 ust. 3 usta wy
(za kres wpro wa dze nia w błąd) oraz art. 5 ust. 4 usta wy
(ele men ty i oko licz no ści, któ re na le ży uwzględ nić);
w przy pad ku za nie cha nia wpro wa dza ją ce go w błąd – art.
6 ust. 2 (in for ma cje istot ne), art. 6 ust. 5 i ust. 6 usta wy
(ele men ty i oko licz no ści, któ re na le ży uwzględ nić). 
Po dob ne prze pi sy do o kre śla ją ce to wa rzy szą prak ty kom
ryn ko wym uzna wa nym za agre syw ne. Z ra cji bra ku
przy kła do we go ka ta lo gu sza rych prak tyk agre syw nych
szcze gól ne go zna cze nia na bie ra wy jaś nie nie po ję cia nie -
do pusz czal ne go na ci sku (art. 8 ust. 2) oraz wska zów ki
in ter pre ta cyj ne uzu peł nia ją ce ogól ną de fi ni cję prak ty ki,
któ re wska za ne art. 8 ust. 3 usta wy (ele men ty i oko licz -
no ści, któ re na le ży uwzględ nić).
Czy sy stem kon sor cyj ny lub nie któ re as pek ty
zwią za ne z fun kcjo no wa niem ko dek sów do brych
prak tyk mo gą być nie ucz ci wą prak ty ką ryn ko wą?

Szara lista praktyk

Praktyki wprowadzające
w błąd

działanie
wprowadzające 
w błąd:

– praktyki
nienazwane
(art. 5 ust. 1
ustawy)

– praktyki
nazwane (art. 5
ust. 2 ustawy) 

zaniechanie
wprowadzają
ce w błąd:

– praktyki
nienazwane
(art. 6 ust. 1
ustawy)

– praktyki
nazwane  (art.
6 ust. 3
ustawy)

Praktyki
agresywne

– tylko
praktyki
nienazwane
(art. 8 ust. 1
ustawy)

tylko praktyki
nazwane 
i 
wymienione
w art. 7 i 9
ustawy

Czarna lista praktyk 
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Art.4.3. Za nie ucz ci wą prak ty kę ryn ko wą uzna -
je się pro wa dze nie dzia łal no ści w for mie sy ste -
mu kon sor cyj ne go lub or ga ni zo wa nie gru py
z udzia łem kon su men tów w ce lu fi nan so wa nia
za ku pu w sy ste mie kon sor cyj nym. Prak ty ki te
nie pod le ga ją oce nie w świet le prze sła nek okre -
ślo nych w ust. 1.
Art. 2 pkt 10 sy stem kon sor cyj ny – ro zu mie się
przez to pro wa dze nie dzia łal no ści gos po dar czej
po le ga ją cej na za rzą dza niu mie niem gro ma dzo -
nym w ra mach gru py z udzia łem kon su men tów,
utwo rzo nej w ce lu sfi nan so wa nia za ku pu pro -
duk tu na rzecz uczest ni ków gru py.
Art. 16.1. Kto sto su je nie ucz ci wą prak ty kę ryn -
ko wą po le ga ją cą na za rzą dza niu mie niem gro -
ma dzo nym w ra mach gru py z udzia łem kon su -
men tów w ce lu fi nan so wa nia za ku pu pro duk tu
w sy ste mie kon sor cyj nym, pod le ga ka rze po zba -
wie nia wol no ści od 3 mie się cy do lat 5.
2. Tej sa mej ka rze pod le ga, kto sto su je nie ucz ci -
wą prak ty kę ryn ko wą po le ga ją cą na or ga ni zo -
wa niu gru py kon su men tów, o któ rej mo wa
w ust. 1.

Po za za pre zen to wa nym po wy żej po dzia łem, za nie ucz -
ci wą prak ty kę ryn ko wą uzna je się tak że pro wa dze nie
dzia łal no ści w sy ste mie kon sor cyj nym. Nie jest to jed nak
no wa re gu la cja, lecz prze nie sio na z usta wy o zwal cza niu
nie ucz ci wej kon ku ren cji z ra cji cha rak te ru dzia ła nia,
któ ry na ru sza prze de wszyst kich in te re sy kon su men tów
(a nie przed się bior ców). Dzię ki te mu kon su ment, któ ry
na pod sta wie usta wy o zwal cze niu nie ucz ci wej kon ku -
ren cji nie mógł sa mo dziel nie przed są dem kwe stio no wać
dzia łal no ści w sy ste mie kon sor cyj nym ja ko czy nu nie -
ucz ci wej kon ku ren cji, zy skał obec nie moż li wość bez poś -
red nie go jej kwe stio no wa nia ja ko nie ucz ci wej prak ty ki
ryn ko wej i do cho dze nia okre ślo nych rosz czeń, z żą da -
niem za są dze nia od szko do wa nia i stwier dze nia nie waż -
no ści umo wy włącz nie. Jest to nie wąt pli wie po zy tyw na
zmia na ja ko ścio wa z pun ktu wi dze nia in te re sów kon su -
men tów. Zwró cić na le ży tak że uwa gę, iż w przy pad ku
tej prak ty ki ryn ko wej nie wy ma ga się od no sze nia do kla -
u zu li ge ne ral nej z art. 4 ust. 1 usta wy. Za rzą dza nie
mie niem gro ma dzo nym w ra mach gru py z udzia łem
kon su men tów w ce lu fi nan so wa nia za ku pu pro duk tu
w sy ste mie kon sor cyj nym bądź or ga ni zo wa nie przed -
mio to wej gru py sta no wi po nad to wy stę pek, o czym mó -
wią prze pi sy kar ne usta wy (art.16). 
De fi ni cja sy ste mu kon sor cyj ne go za war ta jest w słow ni -
czku do usta wy, tj. art. 2 pkt 10. Na le ży wy jaś nić, że sy -
stem kon sor cyj ny to ina czej sy stem ar gen tyń ski, czy li
dzia łal ność cha rak te ry stycz na dla lat 90-tych, kie dy to
fun kcjo no wa ły fir my, któ re or ga ni zo wa ły gru py klien tów
ce lem za ku pu sa mo cho dów czy udzie le nia po ży czek fi -
nan so wych. Z uwa gi na fakt, iż ich dzia łal ność opie ra ła
się na za sa dach, w wy ni ku któ rych wie le osób zo sta ło
po szko do wa nych, zde cy do wa no się na de le ga li za cję sy -
ste mu ar gen tyń skie go co do ko na ne zo sta ło po przez no -
we li za cję usta wy o zwal cza niu nie ucz ci wej kon ku ren cji
z dnia 17 czer wca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 162,
poz. 1693). Za kaz dzia łal no ści w sy ste mie ar gen tyń -
skim obo wią zu je od dnia 3 sierp nia 2004 r.

Przy kład: Fir ma „ABC-sa mo chód&go tów ka” ofe ru je
kon su men tom ta nie, szyb kie i pro ste po ży czki, a ofer ta skie -
ro wa na jest szcze gól nie do tych, któ rzy ma ją prob le my
z otrzy ma niem kre dy tu w ban ku. Nie wy ma ga się speł nie -
nia wie lu for mal no ści, czy usta no wie nia kosz tow nych za -
bez pie czeń spła ty po ży czki. Klient zo bo wią za ny jest je dy -
nie do wpła ce nia op ła ty przy go to waw czej, po prze dza ją cej
za war cie umo wy. W spo dzie wa nym ter mi nie otrzy ma nia
po ży czki klient uzy sku je jed nak in for ma cję, iż aby uzy skać
jej przy dział po wi nien za o fe ro wać go to wość spła ty jak naj -
wię kszej ilo ści rat – ten z klien tów, któ ry za o fe ru je naj wię -
kszą licz bę rat – ma szan sę uzy skać w da nym mie sią cu
przy dział po ży czki, po zo sta li mu szą na dal cze kać. Kon su -
ment za tem nie wie, czy i kie dy fak tycz nie uzy ska po ży czkę.
Idea pro wa dze nia dzia łal no ści w sy ste mie ar gen tyń skim
spro wa dza ła się za tem do fi nan so wa nia przy dzie la nych
po ży czek/pro duk tów przez sa mych klien tów, któ rzy by li
or ga ni zo wa ni w sa mo fi nan su ją ce się gru py i za nim fak -
tycz nie otrzy my wa li po ży czkę/pro dukt, mu sie li ją wcześ -
niej za cząć spła cać. Utrud nio ne by ło tak że wy co fa nie
się klien ta z sy ste mu ar gen tyń skie go. Naj czę ściej moż li -
we to by ło do pie ro po roz li cze niu fun kcjo no wa nia ca łej
gru py, do któ rej klient zo stał przy po rząd ko wa ny (co od -
być się mog ło na wet i po kil ku la tach) – przez ten czas
fir ma prze trzy my wa ła pie nią dze wpła co ne już przez
klien ta (bez opro cen to wa nia), a przy osta tecznym roz li -
cze niu po trą ca ła ka rę umow ną oraz op ła tę przy go to -
waw czą. 

Art.4.2. Za nie ucz ci wą prak ty kę ryn ko wą uzna -
je się w szcze gól no ści prak ty kę ryn ko wą wpro -
wa dza ją cą w błąd oraz agre syw ną prak ty kę ryn -
ko wą, a tak że sto so wa nie sprzecz ne go z pra -
wem ko dek su do brych prak tyk, je że li dzia ła nia
te speł nia ją prze słan ki okre ślo ne w ust. 1. 

Usta wa kil ku krot nie od no si się do kwe stii ko dek sów do -
brych prak tyk. Na sza rej li ście nie ucz ci wych prak tyk ryn -
ko wych zna laz ły się prak ty ki opi sa ne w tre ści art. 11 usta -
wy (sto so wa nie ko dek su do brych prak tyk, któ re go po sta -
no wie nia są sprzecz ne z pra wem) oraz w art. 5 ust. 2 pkt
4 usta wy (nie prze strze ga nie ko dek su do brych prak tyk, do
któ re go przed się bior ca do bro wol nie przy stą pił, je że li
przed się bior ca ten in for mu je w ra mach prak ty ki ryn ko wej,
że jest zwią za ny ko dek sem do brych prak tyk). Wska za ne
prak ty ki na le ży do dat ko wo oce niać w kon tek ście prze sła -
nek wy mie nio nych w kla u zu li ge ne ral nej. 
Nato miast na czar nej li ście znaj du ją się prak ty ki opi sa -
ne w art. 7 pkt 1 usta wy (po da wa nie przez przed się -
bior cę in for ma cji, że zo bo wią zał się on do prze strze ga -
nia ko dek su do brych prak tyk, je że li jest to nie zgod ne
z praw dą) oraz w art. 7 pkt 3 usta wy (twier dze nie, że
ko deks do brych prak tyk zo stał za twier dzo ny przez or -
gan pu blicz ny lub in ny or gan, je że li jest to nie zgod ne
z praw dą). W tym wy pad ku usta wo daw ca uznał, iż im -
ma nen tną ce chą wy mie nio nych prak tyk jest wpro wa dze -
nie w błąd, dla te go też za ka zał ich sto so wa nia w spo sób
bez względ ny.
Kwe stia ko dek sów do brych prak tyk bę dzie przed mio -
tem szer szych wy jaś nień w dal szej czę ści prze wod ni ka.

�
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Sygn. akt XVI C 280/06

WY ROK W IMIE NIU 
RZE CZY POS PO LI TEJ POL SKIEJ

Dnia 26 li sto pa da 2007 r.

Sąd Re jo no wy dla War sza wy – Mo ko to wa, 
Wy dział XVI Cy wil ny

po roz poz na niu w dniu 15 li sto pa da 2007 ro ku
w War sza wie

na roz pra wie spra wy z po wódz twa Miej skie go Rzecz ni ka
Kon su men tów w Rze szo wie 

dzia ła ją ce go na rzecz kon su men ta (...)
prze ciw ko PTR Spół ki z Ogra ni czo ną 

Od po wie dzial no ścią w War sza wie
o za pła tę kwo ty 1169,00 zło tych

Po wódz two od da la;
Nie u isz czo ne kosz ty są do we prze jmu je na ra chu nek

Skar bu Pań stwa.

Uzasadnienie

W poz wie z dnia 28 paź dzier ni ka 2005 ro ku po wód
Miej ski Rzecz nik Kon su men tów w Rze szo wie dzia ła -
ją cy na rzecz kon su men ta (...) wno sił o za są dze nie od
poz wa ne go PTR Spół ka z Ogra ni czo ną Od po wie -
dzial no ścią w War sza wie na rzecz kon su men ta (...)
kwo ty 1169,00 zł wraz z usta wo wy mi od set ka mi od
dnia 2 li sto pa da 2005 ro ku do dnia za pła ty 
/k. 1-6/.

W dniu 28 lu te go 2006 ro ku Sąd Re jo no wy dla
War sza wy-Mo ko to wa Wy dział I Cy wil ny w spra wie
o sygn. akt I Nc 9419/05 wy dał na kaz za pła ty w po -
stę po wa niu upo mi naw czym /k.24/.

W dniu 18 kwiet nia 2007 ro ku poz wa ny PTR
Spół ka z Ogra ni czo ną Od po wie dzial no ścią w War -
sza wie wniósł sprze ciw od na ka zu za pła ty Są du Re jo -
no we go dla War sza wy-Mo ko to wa Wy dział I Cy wil ny
z dnia 28 lu te go 2006 ro ku w spra wie o sygn. akt I Nc
9419/05, w któ rym za skar żył przed mio to wy na kaz za -
pła ty w ca ło ści, wno sił o od da le nie po wódz twa i za są -
dze nie od po wo da na rzecz poz wa nej kosz tów pro ce su
we dług norm pra wem prze pi sa nych /k.30-32/.

Sąd zwa żył, co na stę pu je:

W dniu 11 paź dzier ni ka 2003 ro ku po mię dzy PTR
Spół ka z Ogra ni czo ną Od po wie dzial no ścią w War -
sza wie – punkt w CH RE DU TA w Rze szo wie ja ko
sprze da ją cym, a (...) ja ko na byw cą zo sta ła za war ta
umo wa sprze da ży apa ra tu cyf ro we go mo del HP
PHO TO SMART 735, nr se ryj ny CN365070CK,
na pod sta wie któ rej sprze da ją cy prze niósł na na byw cę
włas ność przed mio tu sprze da ży i wy dał mu rzecz,
a na byw ca za pła cił ce nę w kwo cie 1169,00 zł /do wód:
pa ra gon fi skal ny – k.7/.

W dniu 11 paź dzier ni ka 2003 ro ku po mię dzy ku pu -
ją cym a pro du cen tem – He wlett-Pac kard Spół ka
z Ogra ni czo ną Od po wie dzial no ścią w War sza wie zo -
sta ła za war ta umo wa gwa ran cji. Zgod nie z po sta no -

wie nia mi tej że umo wy gwa ran cja roz po czy na się
z dniem wy da nia to wa ru i trwa przez okres 1 ro ku
w ser wi sie HP /do wód: kar ta gwa ran cyj na k.7-9/.

Przed za ku pem apa ra tu na byw ca obej rzał sprzęt,
spraw dził spo sób je go dzia ła nia na ty le, na ile to w da -
cie za ku pu by ło moż li we. W trak cie eks plo a ta cji apa -
ra tu oka za ło się, iż zdję cia wy ko ny wa ne przy uży ciu te -
go urzą dze nia są nie o stre. To wra że nie po głę bia ło się
wraz z eks plo a ta cją apa ra tu /do wód: ze zna nie świad ka
(...) k.53-54/.

(...) skon tak to wał się z pro du cen tem He wlett-Pac -
kard Spół ka z Ogra ni czo ną Od po wie dzial no ścią
w War sza wie, prze sy ła jąc pro du cen to wi na je go wnio -
sek zdję cia wy ko na ne przy uży ciu przed mio to we go
apa ra tu fo to gra ficz ne go /do wód: ze zna nie świad ka
(...) k.53-54/.

He wlett-Pac kard Spół ka z Ogra ni czo ną Od po wie -
dzial no ścią w War sza wie po obej rze niu prze sła nych
fir mie zdjęć przez (...) zwró cił się do nie go o nad e sła -
nie apa ra tu fo to gra ficz ne go. Apa rat cyf ro wy mo del
HP PHO TO SMART 735, nr se ryj ny
CN365070CK zo stał prze sła ny przez (...) pro du cen -
to wi zgod nie z je go żą da niem.

Po pew nym cza sie (...) otrzy mał od He wlett-Pac -
kard Spół ka z Ogra ni czo ną Od po wie dzial no ścią
w War sza wie wy mie nio ny na in ny eg zem plarz
apa rat fo to gra ficz ny, co wy ni ka ło z in nych nu -
me rów fa brycz nych. Nie do rę czo no mu no we go eg -
zem pla rza umo wy gwa ran cji /do wód: ze zna nie świad -
ka (...) k.53-54/.

Urzą dze nie to prze sta ło cał ko wi cie fun kcjo no wać
pod ko niec czer wca 2005 ro ku. Obiek tyw wy su nął się
i już nie scho wał /do wód: ze zna nie świad ka k.53-54/.

W 2005 ro ku He wlett-Pac kard Spół ka z Ogra ni -
czo ną Od po wie dzial no ścią w War sza wie od mó wił wy -
mia ny apa ra tu ze wzglę du na upływ ter mi nu gwa ran -
cji. (...) po in for mo wa no, że po upły wie ter mi nu gwa -
ran cji ist nie je moż li wość wy mia ny to wa ru na no wy za
do pła tą w kwo cie oko ło 700,00 zł /do wód: ze zna nie
świad ka (...) k.53-54/.

W 2005 ro ku nie ist niał już punkt sprze da ży PTR
Spół ka z Ogra ni czo ną Od po wie dzial no ścią w War -
sza wie, w Rze szo wie, w któ rym (...) za ku pił apa rat fo -
to gra ficz ny na pod sta wie umo wy z dnia 11 paź dzier -
ni ka 2003 ro ku /do wód: ze zna nie (...) k.53-54/.

W tej sy tu a cji (...) od szu kał in ny punkt sprze da ży
pro wa dzo ny przez PTR Spół ka z Ogra ni czo ną Od -
po wie dzial no ścią w War sza wie, w Rze szo wie. Gdy
opo wie dział hi sto rię apa ra tu, od mó wio no przy ję cia re -
kla ma cji /do wód: ze zna nie świad ka (...) k.53-54/.

W dniu 1 lip ca 2005 ro ku (...) zwró cił się do Wo -
je wódz kie go In spek to ra tu In spek cji Han dlo wej w Rze -
szo wie z wnio skiem o in ter wen cję /do wód: pro to kół
przy ję cia skar gi z dnia 1 lip ca 2005 ro ku – k.10-11/.

Pis mem z dnia 29 sierp nia 2005 ro ku Wo je wódz ki
In spek to rat In spek cji Han dlo wej w War sza wie zwró cił
się do PTR Spół ka z Ogra ni czo ną Od po wie dzial no -
ścią w War sza wie z wnio skiem o usto sun ko wa nie się
do skar gi (...) /do wód: pis mo Wo je wódz kie go In spek -
to ra tu In spek cji Han dlo wej w War sza wie z dnia 29
sierp nia 2005 ro ku – k.13/.

Pis mem z dnia 20 wrześ nia 2005 ro ku (...) wez wał
PTR Spół ka z Ogra ni czo ną Od po wie dzial no ścią
w War sza wie do przy ję cia zgło sze nia re kla ma cyj ne go

Orzecznictwo Sądów Powszechnych
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pod ry go rem od stą pie nia od umo wy sprze da ży w ra zie
bra ku od po wie dzi na przed mio to we wy stą pie nie /do -
wód: pis mo (...) z dnia 20 wrześ nia 2005 ro ku wraz
z do wo dem na da nia – k.14-15/.

Pis mem z dnia 30 wrześ nia 2005 ro ku PTR Spół -
ka z Ogra ni czo ną Od po wie dzial no ścią w War sza wie
po in for mo wała (...), iż pod miot ten nie uchy la się od
przy ję cia re kla ma cji, lecz ze wzglę du na fakt, iż (...)
do ko nał wy mia ny apa ra tu za ku pio ne go u PTR Spół -
ka z Ogra ni czo ną Od po wie dzial no ścią w War sza wie
w HP, re kla ma cje po wi nien zgła szać do te goż pod -
mio tu /do wód: pis mo PTR Spół ka z Ogra ni czo ną
Od po wie dzial no ścią w War sza wie z dnia 30 wrześ nia
2005 ro ku – k.16/.

W dniu 6 paź dzier ni ka 2005 ro ku (...) zło żył na
piś mie oświad cze nie wo li o od stą pie niu od umo wy
sprze da ży z dnia 11 paź dzier ni ka 2003 ro ku za war tej
z PTR Spół ka z Ogra ni czo ną Od po wie dzial no ścią
w War sza wie i wno sił o zwrot ce ny w kwo cie
1169,00 zł w ter mi nie 14 dni od dnia otrzy ma nia ni -
niej sze go pis ma pod ry go rem skie ro wa nia spra wy na
dro gę po stę po wa nia są do we go /do wód: pis mo (...)
z dnia 6 paź dzier ni ka 2005 ro ku wraz z do wo dem na -
da nia – k.17/.

Po wyż szy stan fak tycz ny po mię dzy stro na mi był
bez spor ny, nato miast roz bież no ści do ty czą in ter pre ta -
cji obo wią zu ją cych prze pi sów praw nych.

Sąd zwa żył, co na stę pu je:

1. Zgod nie z art.4 ust.1 usta wy z dnia 27 lip ca
2002 ro ku o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon -
su men ckiej oraz o zmia nie Ko dek su cy wil ne go (Dz.
U. 2002 Nr 141, poz. 1176) sprze daw ca od po -
wia da wo bec ku pu ją ce go, je że li to war kon -
sum pcyj ny w chwi li je go wy da nia jest nie zgod -
ny z umo wą; w przy pad ku stwier dze nia nie zgod no -
ści przed upły wem sze ściu mie się cy od wy da nia to wa -
ru do mnie my wa się, że ist nia ła ona w chwi li wy da nia.

2. W przy pad ku in dy wi du al ne go uzgad nia nia wła -
ści wo ści to wa ru kon sum pcyj ne go do mnie my wa się, że
jest on zgod ny z umo wą, je że li od po wia da po da ne mu
przez sprze daw cę opi so wi lub ma ce chy oka za nej ku -
pu ją ce mu prób ki al bo wzo ru, a tak że gdy na da je się do
ce lu okre ślo ne go przez ku pu ją ce go przy za war ciu
umo wy, chy ba że sprze daw ca zgło sił za strze że nia co
do ta kie go prze zna cze nia to wa ru.

3. W przy pad kach nie ob ję tych ust. 2 do mnie my wa
się, że to war kon sum pcyj ny jest zgod ny z umo -
wą, je że li na da je się do ce lu, do ja kie go te go ro -
dza ju to war jest zwy kle uży wa ny, oraz gdy je go
wła ści wo ści od po wia da ją wła ści wo ściom ce chu -
ją cym to war te go ro dza ju. Ta kie sa mo do mnie ma -
nie przyj mu je się, gdy to war od po wia da ocze ki wa niom
do ty czą cym to wa ru te go ro dza ju, opar tym na skła da -
nych pu blicz nie za pew nie niach sprze daw cy, pro du cen ta
lub je go przed sta wi cie la; w szcze gól no ści uwzględ nia się
za pew nie nia, wy ra żo ne w ozna ko wa niu to wa ru lub re -
kla mie, od no szą ce się do wła ści wo ści to wa ru, w tym tak -
że ter mi nu, w ja kim to war ma je za cho wać.

Zgod nie z art. 10 ust. 1 w/w usta wy sprze daw ca
od po wia da za nie zgod ność to wa ru kon sum -
pcyj ne go z umo wą je dy nie w przy pad ku jej
stwier dze nia przed upły wem dwóch lat od wy -

da nia te go to wa ru ku pu ją ce mu; ter min ten bie -
gnie na no wo w ra zie wy mia ny to wa ru. Je że li przed -
mio tem sprze da ży jest rzecz uży wa na, stro ny mo gą ten
ter min skró cić, jed nak że nie po ni żej jed ne go ro ku.

Jak wy ni ka ze sta nu fak tycz ne go usta lo ne go w ni niej -
szej spra wie, w dniu 11 paź dzier ni ka 2003 ro ku (...)
za ku pił w PTR Spół ka z Ogra ni czo ną Od po wie -
dzial no ścią w War sza wie – punkt w CH RE DU TA
w Rze szo wie apa rat cyf ro wy mo del HP PHO TO
SMART 735, nr se ryj ny CN 365070CK za ce nę
1169,00 zł /do wód: pa ra gon fi skal ny – k.7/.

W dniu 11 paź dzier ni ka 2003 ro ku po mię dzy ku pu -
ją cym a pro du cen tem – He wlett-Pac kard Spół ka
z Ogra ni czo ną Od po wie dzial no ścią w War sza wie zo -
sta ła za war ta umo wa gwa ran cji. Zgod nie z po sta no -
wie nia mi tej że umo wy gwa ran cja roz po czy na się
z dniem wy da nia to wa ru i trwa przez okres 1 ro ku
w ser wi sie HP /do wód: kar ta gwa ran cyj na – k.7-9
W trak cie eks plo a ta cji apa ra tu oka za ło się, iż zdję cia
wy ko ny wa ne przy uży ciu te go urzą dze nia są nie o stre.
To wra że nie po głę bia ło się wraz z eks plo a ta cją apa ra tu.
W tej sy tu a cji (...) skon tak to wał się z pro du cen tem
He wlett-Pac kard Spół ka z Ogra ni czo ną Od po wie -
dzial no ścią w War sza wie, któ ry stwier dzi wszy nie pra -
wi dło wość w dzia ła niu sprzę tu wy mie nił za ku pio ny
przez po wo da apa rat w PTR Spół ka z Ogra ni czo -
ną Od po wie dzial no ścią w War sza wie na in ny eg -
zem plarz, co wy ni ka ło z za łą czo nej ulot ki
i z in nych nu me rów fa brycz nych apa ra tu. Po -
wo do wi nie do rę czo no no we go eg zem pla rza umo wy
gwa ran cji do ty czą ce go wy mie nio ne go apa ra tu /do wód:
ze zna nie świad ka (...) k.53-54/.
Eg zem plarz apa ra tu do star czo ny po wo do wi przez fir -
mę He wlett-Pac kard Spół ka z Ogra ni czo ną Od po -
wie dzial no ścią w War sza wie w wy ni ku do ko na nej wy -
mia ny prze stał fun kcjo no wać w ogó le pod ko niec czer -
wca 2005 ro ku.
Wów czas po wód zwró cił się do pod mio tu, któ ry sprze -
dał mu pier wot ny eg zem plarz apa ra tu, tj. PTR Spół -
ka z Ogra ni czo ną Od po wie dzial no ścią w War sza wie
z po wo ła niem na rosz cze nia przy słu gu ją ce mu na pod -
sta wie usta wy z dnia 27 lip ca 2002 ro ku o szcze gól -
nych wa run kach sprze da ży kon su men ckiej oraz
o zmia nie Ko dek su cy wil ne go (Dz. U. 2002 Nr 141,
poz. 1176).

Zgod nie z art. 10 ust. 1 w/w usta wy sprze daw ca
od po wia da za nie zgod ność to wa ru kon sum -
pcyj ne go z umo wą je dy nie w przy pad ku jej stwier -
dze nia przed upły wem dwóch lat od wy da nia te go
to wa ru ku pu ją ce mu; ter min ten bie gnie na no wo
w ra zie wy mia ny to wa ru (...).

Zda niem Są du przed mio to wa re gu la cja do ty czy je -
dy nie sy tu a cji, w któ rej wy da nia to wa ru bądź wy -
mia ny to wa ru do ko nu je sprze da ją cy a nie in ny
pod miot, np. pro du cent, tak jak w ni niej szej spra wie.

Przy ję cie od mien nej in ter pre ta cji pro wa dzi ło by
do ob cią że nia sprze da ją ce go od po wie dzial no -
ścią za dzia ła nia in ne go pod mio tu, np. pro du -
cen ta, na któ re nie ma on żad ne go wpły wu.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, Sąd od da lił po wódz -
two ja ko nie u za sad nio ne, prze jmu jąc nie u isz czo ne
kosz ty są do we, od któ rych po wód był zwol nio ny na
rzecz skar bu Pań stwa.
Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, Sąd orzekł jak wy żej.

Orzecznictwo sądów powszechnych
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Orzecznictwo sądów powszechnych

Sygn. akt V Ca 658/08

WY ROK W IMIE NIU 
RZE CZY POS PO LI TEJ POL SKIEJ

Dnia 16 kwiet nia 2008 r.

Sąd Okrę go wy w War sza wie 
V Wy dział Cy wil ny Od wo ław czy

po roz poz na niu w dniu 16 kwiet nia 2008 r. 
w War sza wie

na roz pra wie spra wy z po wódz twa Miej skie go Rzecz ni ka
Kon su men tów w Rze szo wie dzia ła ją ce go 

na rzecz kon su men ta (...)
prze ciw ko PTR Spół ce z Ogra ni czo ną Od po wie dzial no ścią

w War sza wie o za pła tę 
na sku tek ape la cji po wo da od wy ro ku Są du Re jo no we go dla
War sza wy Mo ko to wa z dnia 26 li sto pa da 2007 r. sygn. akt.

XVI C280/06
od da la ape la cję; nie ob cią ża po wo da obo wiąz kiem zwro tu

kosz tów za in stan cję od wo ław czą.

Uzasadnienie

Sąd Re jo no wy dla War sza wy Mo ko to wa w War sza wie wy -
ro kiem z dnia 26 li sto pa da 2007 r. od da lił po wódz two
i orzekł o kosz tach pro ce su.

Sąd Re jo no wy usta lił na stę pu ją cy stan fak tycz ny:

W dniu 11 paź dzier ni ka 2003 r. po mię dzy PTR Sp.
z o.o. w War sza wie – punkt w CH RE DU TA w Rze szo -
wie ja ko sprze da ją cym a (...) ja ko na byw cą zo sta ła za war -
ta umo wa sprze da ży apa ra tu cyf ro we go mo del HP PHO -
TO SMART 735, nr se ryj ny CN 365070CK, na pod -
sta wie któ rej sprze da ją cy prze niósł na na byw cę włas ność
przed mio tu sprze da ży i wy dał mu rzecz, a na byw ca za pła -
cił ce nę w kwo cie 1169,00 zł, jak rów nież w tym dniu po -
mię dzy ku pu ją cym a pro du cen tem He wlett-Pac kard Sp.
z o.o. w War sza wie zo sta ła za war ta umo wa gwa ran cji.
Zgod nie z po sta no wie nia mi tej że umo wy gwa ran cja roz po -
czę ła się z dniem wy da nia to wa ru i trwa ła przez okres 1 ro -
ku w ser wi sie HP.

Przed za ku pem apa ra tu na byw ca obej rzał sprzęt, spraw -
dził spo sób je go dzia ła nia. W trak cie eks plo a ta cji apa ra tu
oka za ło się, iż zdję cia wy ko ny wa ne przy uży ciu te go urzą dze -
nia są nie o stre, a tym sa mym po wód skon tak to wał się z pro -
du cen tem He wlett-Pac kard Sp. z o.o. w War sza wie, prze sy -
ła jąc pro du cen to wi na je go wnio sek zdję cia wy ko na ne przy
uży ciu przed mio to we go apa ra tu fo to gra ficz ne go. Po obej rze -
niu pro du cent zwró cił się do (...) o nad e sła nie apa ra tu fo to -
gra ficz ne go.

Apa rat cyf ro wy mo del HP PHO TO SMART 735, nr
se ryj ny CN 365070/CK zo stał prze sła ny przez (...) pro du -
cen to wi zgod nie z je go żą da niem. Po pew nym cza sie po wód
otrzy mał od pro du cen ta wy mie nio ny na in ny eg zem plarz apa -
rat fo to gra ficz ny, co wy ni ka ło z in nych nu me rów fa brycz nych.
Nie do rę czo no mu no we go eg zem pla rza umo wy gwa ran cji.
Po wyż sze urzą dze nie prze sta ło fun kcjo no wać pod ko niec
czer wca 2005 r.

W 2005 r. He wlett-Pac kard Sp. z o.o. od mó wił po wo -
do wi wy mia ny apa ra tu ze wzglę du na upływ ter mi nu gwa -
ran cji, in for mu jąc go jed no cześ nie, że po upły wie ter mi nu
gwa ran cji ist nie je moż li wość wy mia ny to wa ru na no wy za
do pła tą w kwo cie oko ło 700,00 zł. 

W 2005 r. nie ist niał już punkt sprze da ży PTR Sp.
z o.o., w któ rym (...) za ku pił apa rat fo to gra ficz ny, w tej sy -
tu a cji (...) od szu kał in ny punkt sprze da ży pro wa dzo ny
przez PTR Sp. z o.o. 

W dniu 1 lip ca 2005 r. (...) zwró cił się do Wo je wódz -
kie go In spek to ra tu In spek cji Han dlo wej w Rze szo wie
z wnio skiem o in ter wen cję. Pis mem z dnia 29 sierp nia
2005 r. Wo je wódz ki In spek to rat In spek cji Han dlo wej
w War sza wie zwró cił się do PTR Sp. z o.o. w War sza -
wie z wnio skiem o usto sun ko wa nie się do skar gi (...).

Pis mem z dnia 20 wrześ nia 2005 r. (...) wez wał PTR
Sp. z o.o. do przy ję cia zgło sze nia re kla ma cyj ne go pod ry -
go rem od stą pie nia od umo wy sprze da ży w ra zie bra ku od -
po wie dzi na przed mio to we wy stą pie nie, zaś pis mem z 30
wrześ nia 2005 r. PTR Sp. z o.o. po in for mo wa ła (...), iż
pod miot ten nie uchy la się od przy ję cia re kla ma cji, lecz ze
wzglę du na fakt, iż (...) do ko nał wy mia ny apa ra tu za ku -
pio ne go u PTR Sp. z o.o., re kla ma cje po wi nien zgła szać
do te goż pod mio tu.

W dniu 6 paź dzier ni ka 2005 r. (...) zło żył na piś mie
oświad cze nie wo li o od stą pie niu od umo wy sprze da ży
z dnia 11 paź dzier ni ka 2003 r. i wniósł o zwrot ce ny
w kwo cie 1169,00 zł w ter mi nie 14 dni od dnia otrzy -
ma nia ni niej sze go pis ma pod ry go rem skie ro wa nia spra -
wy na dro gę po stę po wa nia są do we go.

Zgod nie z art. 10 ust. 1 usta wy z dnia 27 lip ca 2002
ro ku o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon su men ckiej
oraz o zmia nie Ko dek su cy wil ne go (Dz. U. 2002 Nr
141, poz. 1176) sprze daw ca od po wia da za nie zgod ność
to wa ru kon sum pcyj ne go z umo wą je dy nie w przy pad ku
jej stwier dze nia przed upły wem dwóch lat od wy da nia te -
go to wa ru ku pu ją ce mu. Ter min ten bie gnie na no wo
w ra zie wy mia ny to wa ru, je że li przed mio tem sprze da ży
jest rzecz uży wa na, stro ny mo gą ten ter min skró cić, jed -
nak że nie po ni żej jed ne go ro ku.

Sąd Re jo no wy stwier dził, że przed mio to wa re gu la cja
do ty czy je dy nie sy tu a cji, w któ rej wy da nia to wa ru bądź
je go wy mia ny do ko nu je sprze da ją cy a nie in ny pod miot,
np. pro du cent, tak jak w ni niej szej spra wie. Przy ję cie bo -
wiem od mien nej in ter pre ta cji pro wa dzi ło by do ob cią że -
nia sprze da ją ce go od po wie dzial no ścią za dzia ła nia in ne -
go pod mio tu. Wo bec po wyż sze go Sąd Re jo no wy od da -
lił za ża le nie ja ko nie za sad ne.

Po wyż sze orze cze nie za skar ży ła stro na po wo do wa, za -
rzu ca jąc mu na ru sze nie pra wa ma te rial ne go przez błęd ną
je go wy kład nię i nie wła ści we za sto so wa nie, w szcze gól no -
ści art. 4 ust. 1, art. 10 ust.1, art. 11, art. 12 ust.1 oraz
13 ust. 4 usta wy z dnia 27 lip ca 2002 r. o szcze gól nych
wa run kach sprze da ży kon su men ckiej oraz o zmia nie Ko -
dek su cy wil ne go (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176)
– zwa nej w dal szej czę ści Usta wą.

Wska zu jąc na po wyż sze za rzu ty po wód wniósł o zmia nę
za skar żo ne go wy ro ku i uwzględ nie nie po wódz twa w ca ło ści.
Stro na poz wa na wnio sła o od da le nie ape la cji po wo da oraz
o za są dze nie kosz tów in stan cji od wo ław czej.

Sąd Okrę go wy zwa żył, co na stę pu je:

Ape la cja nie jest za sad na. Wy mie nie nie sze re gu ar ty -
ku łów usta wy o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon -
su men ckiej bez ich do wod ne go uza sad nie nia wska zu ją -
ce go na błąd sub sum cji do ko na nej przez Sąd me ri tii, nie
speł nia wy mo gów na le ży te go wy wie dze nia te go środ ka
za skar że nia. W szcze gól no ści, na co za sad nie wska zu je
stro na poz wa na, na le ża ło wy raź nie okre ślić swe rosz cze -
nie w sto sun ku do kon kret ne go re żi mu od po wie dzial no -
ści, gdzie z gwa ran cji od po wie dzial nym jest gwa rant, zaś
z ty tu łu nie zgod no ści to wa ru z umo wą sprze daw ca.
Słusz nie rów nież pod no si poz wa ny, że mieć na uwa dze
trze ba też prze pis art. 8 cyt. Usta wy w ko re la cji ze wska -
za ny mi w ape la cji po zo sta ły mi prze pi sa mi.

Sąd Okrę go wy przyj mu je roz wa ża nia Są du Re jo no -
we go za swo je. Z tych wzglę dów na le ża ło po my śli art.
385 k.p.c. orzec jak w sen ten cji wy ro ku.
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Sygn. akt I Ca 102/08

WY ROK W IMIE NIU 
RZE CZY POS PO LI TEJ POL SKIEJ

Dnia 26 mar ca 2008 r.

Sąd Okrę go wy w Za mo ściu I Wy dział Cy wil ny

po roz poz na niu w dniu 26 mar ca 2008 ro ku 
w Za mo ściu

na rozprawie sprawy z powództwa (...)
z udzia łem Miej skie go Rzecz ni ka Kon su men tów

w Bił go ra ju 
prze ciw ko (...) pro wa dzą ce mu dzia łal ność 

gos po dar czą pod fir mą (...) w Bił go ra ju o za pła tę
na sku tek ape la cji stro ny po wo do wej od wy ro ku Są du

Re jo no we go w Bił go ra ju
z dnia 28 grud nia 2008 r. sygn. akt VI C 73/07 

I. od da la ape la cję;
II. za są dza od (...) na rzecz (...) pro wa dzą ce go dzia łal -

ność gos po dar czą pod fir mą (...) w Bił go ra ju kwo tę
60,00 (sześ ćdzie siąt) zł kosz tów po stę po wa nia ape -
la cyj ne go. 

Uzasadnienie

Wy ro kiem z dnia 28 grud nia 2007 r. Sąd Re jo no wy
w Bił go ra ju na rzecz (...) kwo tę 847,43 zł z usta wo wy -
mi od set ka mi od 8 czer wca 2007 r. do dnia za pła ty, od -
da lił po wódz two w po zo sta łej czę ści i roz strzy gnął
o kosz tach pro ce su.

W uza sad nie niu Sąd pod niósł, że stro ny za war ły
umo wę sprze da ży 9,10 m² gla zu ry ARI ZA za ce nę
401,98 zł, któ ra po za mon to wa niu oka za ła się wa dli wa.
Po wód zgło sił sprze daw cy wa dę to wa ru w dniu 19
kwiet nia 2007 r., a w dniu 1 ma ja 2007 r. skie ro wał do
nie go pis mo, w któ rym do ma gał się wy mia ny wa dli we go
to wa ru na wol ny od wad tj. zbi cia wa dli wej gla zu ry i po -
ło że nia no wej oraz zwro tu kosz tów uło że nia 8 m² gla zu -
ry wa dli wej. Od po wiedź na da ną li stem po le co nym
w dniu 14 ma ja 2007 r. po wód otrzy mał 16 ma ja 2007
r. Pis mem z 17 ma ja 2007 r. po wód wez wał poz wa ne -
go do wy mia ny wa dli wej gla zu ry na wol ną od wad
i zwro tu kwo ty 895,59 zł kosz tów mon ta żu gla zu ry wa -
dli wej, we dług wy sta wio nej fak tu ry. Poz wa ny pod no sił,
że w usta wo wym ter mi nie usto sun ko wał się do pis ma po -
wo da, a po wód 31 ma ja 2007 r. zło żył oświad cze nie
o od stą pie niu od umo wy żą da jąc zwro tu ce ny na by cia
gla zu ry i kosz tów jej uło że nia. Sąd przy jął, że poz wa ny
usto sun ko wał się do pis ma po wo da w usta wo wym ter mi -
nie wy ni ka ją cym z prze pi sów usta wy z dnia 27 lip ca
2002 r. o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon su -
men ckiej oraz o zmia nie Ko dek su cy wil ne go (Dz. U.
2002.141.1176 ze zm.) – zwa ną da lej usta wą kon su -
men cką. Po nie waż poz wa ny nie kwe stio no wał za sad no -
ści od stą pie nia od umo wy a je dy nie za rzu cił za wy że nie
kosz tów mon ta żu Sąd usta lił te kosz ty za po mo cą do wo -
du z opi nii bieg łe go na po zio mie 467,62 zł ro bo ciz ny
i 59,09 zł kosz tów do dat ko wych. Po nie waż na kaz za -
pła ty za skar żo ny zo stał po nad kwo tę 81,26 zł, usta lo ne
od szko do wa nie Sąd w wy ro ku po mniej szył o tę kwo tę.

Za pod sta wę roz strzy gnię cia Sąd przy jął art. 8 usta wy
kon su men ckiej oraz art. 494 i 471 kc.

Ape la cję od te go orze cze nia zło żył Po wia to wy Rzecz -
nik Kon su men tów w Bił go ra ju, za skar ża jąc go w ca ło ści
i wniósł o je go zmia nę przez za są dze nie od poz wa ne go
na rzecz po wo da ca łej do cho dzo nej poz wem kwo ty
1216,31 zł z usta wo wy mi od set ka mi od 8 czer wca 2007
r. do dnia za pła ty, wraz z kosz ta mi pro ce su; ewen tu al nie
o uchy le nie orze cze nia i prze ka za nie spra wy Są do wi I in -
stan cji do po now ne go roz poz na nia.

Wy ro ko wi za rzu cił:
– na ru sze nie pra wa ma te rial ne go w po sta ci:

1. art. 8 ust. 2 ust. 3 usta wy kon su men ckiej przez je go
błęd ną wy kład nię po le ga ją cą na uzna niu, że poz wa ny
przed się bior ca nie miał obo wiąz ku do ko nać zwro tu po -
nie sio nych przez po wo da peł nych kosz tów po now ne go
za mon to wa nia gla zu ry ku chen nej wo bec nie u sto sun ko -
wa nia się do żą dań kon su men ta z dnia 1 ma ja 2007 r.
wy mia ny nie zgod nej z umo wą gla zu ry na zgod ną z umo -
wą w ter mi nie 14 dni i po wsta niu do mnie ma nia uzna nia
te go żą da nia za za sad ne wraz z obo wiąz kiem zwro tu
kosz tów po now ne go za mon to wa nia gla zu ry, któ ra zo sta -
ła do ko na na wbrew li te ral nej tre ści wy mie nio ne go prze -
pi su i usta lo ne go w spra wie sta nu fak tycz ne go.
2. art. 61 § 1 kc w zw. z art. 8 ust. 3 i ust. 2 usta wy kon -
su men ckiej przez błęd ną wy kład nię po le ga ją cą na przy ję -
ciu, że wy sła nie od po wie dzi na pis mo z 1 ma ja 2007 r.
w dniu 14 ma ja 2007 r., któ re kon su ment otrzy mał 16
ma ja 2007 r. sta no wi ło za cho wa nie 14 dnio we go ter mi -
nu z art. 8 ust. 3 usta wy kon su men ckiej
– na ru sze nie pra wa pro ce so we go w po sta ci:

1. art. 243 kpc przez po mi nię cie do mnie ma nia wy ni ka -
ją ce go z nie za cho wa nia przez przed się bior cę ter mi nu
z art. 8 ust. 3 usta wy kon su men ckiej.

W uza sad nie niu pod niósł, że prze pi sy usta wy kon su -
men ckiej nie od sy ła ją w kwe stii ob li cza nia ter mi nów do
Ko dek su cy wil ne go, dla te go Sąd błęd nie przy jął, że
przed się bior ca ter mi nu do cho wał.

Sąd Okrę go wy zwa żył, co na stę pu je:

Ape la cja nie jest za sad na, a jej za rzu ty chy bio ne. Sąd
Okrę go wy w peł ni po dzie la usta le nia fak tycz ne do ko na -
ne przez Sąd I in stan cji, je go za pa try wa nia praw ne
i przyj mu je je za włas ne. Nie ma więc po trze by przy ta -
czać tu po now nie ca ło ści uza sad nie nia Są du Re jo no we -
go.

Sąd I in stan cji do ko nał pra wi dło wej wy kład ni art. 8
ust. 3 usta wy kon su men ckiej. Ję zy ko wa wy kład nia te go
prze pi su pro wa dzi do jed noz nacz nych i nie bu dzą cych ja -
kich kol wiek wąt pli wo ści wnio sków, że 14-dnio wy ter min
jest ter mi nem przed się bior cy. Zgod nie więc z art. 111 §
1 kc za koń czył się 14 ma ja 2007 r. i w tym cza sie przed -
się bior ca usto sun ko wał się do re kla ma cji. Wbrew twier -
dze niom skar żą ce go usta wa nie mu si wy raź nie od sy łać
do ko dek su cy wil ne go w kwe stii ob li cza nia ter mi nu.
Okre ślo ny za pis usta wo wy ko niecz ny jest do wy łą cze nia
art. 110 kc, a nie do je go za sto so wa nia. Sko ro usta wa
kon su men cka nie wy łą cza sto so wa nia art. 110 kc Sąd

Orzecznictwo sądów powszechnych
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Orzecznictwo sądów powszechnych

Re jo no wy pra wi dło wo oce nił za cho wa nie poz wa ne go
przed się bior cy, przyj mu jąc, że nie uchy bił usta wo we go
ter mi nu usto sun ko wa nia się do re kla ma cji. Prze pis art.
8 ust. 3 usta wy kon su men ckiej ja ko do ty czą cy in nych
kwe stii niż art. 61 § 1 kc za kre śla przed się bior cy ter -
min do usto sun ko wa nia się do re kla ma cji. Nie jest to
ter min, w któ rym kon su ment ma otrzy mać od po wiedź.
Usta wa kon su men cka nie wy ma ga oso bi ste go do rę cza -
nia do ku men tów mię dzy stro na mi czyn no ści praw nej,
nie wy łą cza tak że moż li wo ści ko rzy sta nia z po wszech -
ne go spo so bu ko mu ni ko wa nia się tj. usług po czto -
wych. W tej sy tu a cji przy ję cie sta no wi ska skar żą ce go
ozna cza ło by ko niecz ność oso bi ste go do rę cza nia in for -
ma cji kon su men to wi, bez wzglę du na miej sce, w któ -
rym się znaj du je, bez moż li wo ści ko rzy sta nia z usług
po czty, po nie waż przed się bior cę ob cią ża ło by ry zy ko
nie za cho wa nia ter mi nu przy do rę cze niach awi zo. Wy -
kład ni ta kiej Sąd Okrę go wy nie po dzie la. Art. 8 ust.
3 usta wy kon su men ckiej za kre śla przed się bior cy ter -
min na pod ję cie czyn no ści fak tycz nych po le ga ją cych
na usto sun ko wa niu się do re kla ma cji, nie wy ma ga aby
w tym ter mi nie oświad cze nie przed się bior cy do szło do
kon su men ta. Ter min usto sun ko wa nia się do re kla ma -
cji i ter min po wzię cia przez kon su men ta wia do mo ści
o sta no wi sku przed się bior cy nie mu szą się po kry wać.
Usta wa kon su men cka nie sta wia ta kie go wy ma ga nia
a sta no wi sko ta kie nie znaj du je uza sad nie nia w wy -
kład ni art. 8 ust. 3 usta wy kon su men ckiej i art. 61 § 1
kc. W tej sy tu a cji za rzu tów na ru sze nia art. 8 ust. 3
usta wy kon su men ckiej oraz art. 61 § 1 kc nie moż na
uznać za traf ne. Po nad to, w oce nie Są du Okrę go we -
go, oko licz no ści, któ re dys po zy cją obej mu je art. 61 §
1 kc, w spra wie ni niej szej w ogó le nie ma ją zna cze nia.
W świet le po wyż szych usta leń za chy bio ny uznać na -
le ży za rzut na ru sze nia art. 243 kpc.

Roz strzy gnię cie o kosz tach uza sad nia art. 98 § 1
kpc. 
Z tych wzglę dów Sąd, na pod sta wie art. 385 kpc,
orzekł jak w sen ten cji.

Bił go raj, dnia 11 lu te go 2008 r.

SĄD OKRĘ GO WY 
W ZA MO ŚCIU

Za po śred nic twem:
Są du Re jo no we go w Bił go ra ju

Są gu Grodz kie go
Ul. Koś ciusz ki 29, 23-400 Bił go raj

Po wód: 
1. (...) Bił go raj

2. Po wia to wy Rzecz nik Kon su men tów
Sta ro stwo Po wia to we w Bił go ra ju

Ul. Koś ciusz ki 87, 23-400 Bił go raj

Poz wa ny:
Pro wa dzą cy dzia łal ność gos po dar czą

pod na zwą (...)

Sygn. akt VI C upr 73/07
War tość przed mio tu za skar że nia:

368,88 zł (trzy sta sześ ćdzie siąt osiem zło tych
osiem dzie siąt osiem gro szy)

Ape la cja po wo da 2.

Po wód Po wia to wy Rzecz nik Kon su men tów wno si ape la -
cję od wy ro ku Są du Re jo no we go w Bił go ra ju Są du
Grodz kie go, ogło szo ne go w dniu 28 grud nia 2007 r.
w spra wie wy żej wy mie nio nej, któ ry zo stał mu do rę czo ny
w dniu 28 stycz nia 2008 r.
Wy mie nio ny wy rok za skar żam w ca ło ści i wno szę o je go:
zmia nę w ca ło ści przez za są dze nie od poz wa ne go na
rzecz po wo da kwo ty 1216,31 zł z usta wo wy mi od set ka mi
od dnia 8 czer wca 2007 r. do dnia za pła ty oraz przez za -
są dze nie od poz wa ne go na rzecz po wo da (...) kosz tów
po stę po wa nia we dług norm prze pi sa nych za obyd wie in -
stan cje są do we;
ewen tu al nie o uchy le nie w ca ło ści za skar żo ne go wy ro ku
i prze ka za nie spra wy do po now ne go roz poz na nia.

Skar żo ne mu wy ro ko wi za rzu cam:
I. Na ru sze nie pra wa ma te rial ne go w po sta ci:

1) art.8 ust. 1, ust. 2, ust. 3 usta wy z dnia 27 lip ca
2002 r. o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon su -
men ckiej oraz o zmia nie Ko dek su cy wil ne go (Dz. U.
z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) przez je go błęd -
ną wy kład nię po le ga ją cą na uzna niu, że poz wa ny
przed się bior ca nie miał obo wiąz ku do ko nać zwro tu po -
nie sio nych przez po wo da-kon su men ta peł nych kosz tów
po now ne go za mon to wa nia gla zu ry ku chen nej wo bec
nie usto sun ko wa nia się do żą da nia kon su men ta z dnia
1 ma ja 2007 r. wy mia ny nie zgod nej z umo wą gla zu ry
na no wą zgod ną z umo wą w ter mi nie 14 dni i po wsta -
niu do mnie ma nia uzna nia te go żą da nia za za sad ne
wraz z obo wiąz kiem zwro tu kosz tów po now ne go za -
mon to wa nia gla zu ry, któ ra zo sta ła do ko na na wbrew li -
te ral nej tre ści wy mie nio ne go prze pi su i usta lo ne go
w spra wie sta nu fak tycz ne go.   
2) art. 61 § 1 Ko dek su cy wil ne go w związ ku z tre ścią
art. 8 ust. 3, ust. 2 usta wy z dnia 27 lip ca 2002 r.
o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon su men ckiej
oraz o zmia nie Ko dek su cy wil ne go, po przez błęd ną
wy kład nię tych prze pi sów prze ja wia ją cą się uzna niem
wbrew tre ści tych prze pi sów, że poz wa ny przed się bior -
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ca usto sun ko wał się do żą da nia kon su men ta z dnia 1
ma ja 2007 r. wy mia ny nie zgod nej z umo wą gla zu ry na
no wą zgod ną z umo wą w ter mi nie 14 dni przez wy sła -
nie 14.05.2007 r. do po wo da pis ma li stem po le co nym,
któ re do tar ło do po wo da do pie ro w dniu 16 ma ja 2007
r., co skut ko wa ło prze kro cze niem przez poz wa ne go ter -
mi nu 14-sto dnio we go do usto sun ko wa nia się do żą da -
nia z art. 8 ust. 3 usta wy z dnia 27 lip ca 2002 r.
o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon su men ckiej
oraz o zmia nie Ko dek su cy wil ne go i po wsta niem do -
mnie ma nia praw ne go w po sta ci oświad cze nia wo li
uzna nia żą da nia kon su men ta wy mia ny to wa ru na no wy
za za sad ne wraz z obo wiąz kiem zwro tu po nie sio nych
kosz tów po now ne go za mon to wa nia to wa ru.

II. Na ru sze nie pra wa pro ce so we go, któ re mia ło istot ny
wpływ na wy nik spra wy w po sta ci:

1) art. 243 Ko dek su po stę po wa nia cy wil ne go przez
po mi nię cie do mnie ma nia praw ne go uzna nia przez poz -
wa ne go żą da nia po wo da wy mia ny gla zu ry na no wą za
za sad ne, wy ni ka ją ce go z art. 8 ust. 3 usta wy z dnia 27
lip ca 2002 r. o szcze gól nych wa run kach sprze da ży
kon su men ckiej oraz o zmia nie Ko dek su cy wil ne go i ze
zgro ma dzo ne go ma te ria łu do wo do we go w po sta ci do -
ku men tów do łą czo nych przez po wo da do poz wu. Do -
mnie ma nie praw ne wska za ne wią za ło Sąd, któ ry jed -
nak je nie słusz nie po mi nął.

Uzasadnienie

Sąd I in stan cji ewi den tnie na ru szył prze pis art. 61 § 1
Ko dek su cy wil ne go w związ ku z tre ścią art. 8 ust. 3 usta -
wy z dnia 27 lip ca 2002 r. o szcze gól nych wa run kach
sprze da ży kon su men ckiej oraz o zmia nie Ko dek su cy wil -
ne go. Do ko nał te go przez błęd ną wy kład nię tych prze pi -
sów prze ja wia ją cą się uzna niem wbrew tre ści tych prze pi -
sów, że poz wa ny przed się bior ca usto sun ko wał się do żą -
da nia kon su men ta z dnia 1 ma ja 2007 r. wy mia ny nie -
zgod nej z umo wą gla zu ry na no wą zgod ną z umo wą
w ter mi nie 14 dni przez wy sła nie 14.05.2007 r. pis ma li -
stem po le co nym do po wo da. Pis mo to do tar ło do po wo -
da do pie ro w dniu 16.05.2007 r. Wy kład nia ta jest
sprzecz na z art. 61 § 1 Ko dek su cy wil ne go, po nie waż
kon su ment mógł za poz nać się z tym pis mem do pie ro
w dniu 16 ma ja 2007 r., co skut ko wa ło prze kro cze niem
przez poz wa ne go ter mi nu 14-sto dnio we go do usto sun ko -
wa nia się do żą da nia z art. 8 ust. 3 usta wy z dnia 27 lip -
ca 2002 r. o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon su -
men ckiej oraz o zmia nie Ko dek su cy wil ne go i po wsta -
niem po stro nie poz wa ne go z art. 8 ust. 2 tej usta wy, obo -
wiąz ku wy mia ny nie zgod nej z umo wą gla zu ry na no wą
zgod ną z umo wą.
W szcze gól no ści w usta wie z dnia 27 lip ca 2002 r.

o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon su men ckiej oraz
o zmia nie Ko dek su cy wil ne go nie ist nie je zna na, np.
z art. 2 ust. 1 usta wy z dnia 2 mar ca 2000 r. o ochro nie
nie któ rych praw kon su men tów oraz o od po wie dzial no ści
za szko dę wy rzą dzo ną przez pro dukt nie bez piecz ny, re -
gu la cja w za kre sie do cho wa nia ter mi nu w za kre sie zło że -
nia oświad cze nia wo li przez wy sła nie w je go osta t nim
dniu li stu po le co ne go. Je że li ta kiej re gu la cji nie ma, to za -
sto so wa nie ma ją prze pi sy ogól ne Ko dek su cy wil ne go, do -
ty czą ce czyn no ści praw nych.
Na le ży tak że pod kre ślić, że ce lem usta wy o szcze gól nych
wa run kach sprze da ży kon su men ckiej oraz o zmia nie Ko -
dek su cy wil ne go by ła ochro na ku pu ją cych kon su men tów,
a nie sprze da ją cych przed się bior ców.
Sąd I in stan cji błęd nie też uznał wbrew tre ści art. 8 ust.

1, ust. 2, ust. 3 usta wy z dnia 27 lip ca 2002 r. o szcze -
gól nych wa run kach sprze da ży kon su men ckiej oraz
o zmia nie Ko dek su cy wil ne go (Dz. U. z 2002 r. Nr 141,
poz. 1176 ze zm.), że poz wa ny przed się bior ca nie miał
obo wiąz ku do ko nać zwro tu po nie sio nych przez po wo da-
kon su men ta peł nych kosz tów po now ne go za mon to wa nia
gla zu ry ku chen nej wo bec nie usto sun ko wa nia się do żą da -
nia kon su men ta z dnia 1 ma ja 2007 r. wy mia ny nie zgod -
nej z umo wą gla zu ry na no wą zgod ną z umo wą w ter mi -
nie 14 dni, któ ra zo sta ła do ko na na wbrew li te ral nej tre ści
wy mie nio ne go prze pi su i usta lo ne go w spra wie sta nu fak -
tycz ne go.
Je że li poz wa ny nie usto sun ko wał się do żą da nia wy mia -

ny (zgod ne go z art. 8 ust. 1 usta wy o szcze gól nych wa -
run kach...) w ter mi nie 14 dni, to je uznał za za sad ne
wraz z wy ni ka ją cy mi z te go fak tu kon sek wen cja mi z art. 8
ust. 2 usta wy o szcze gól nych wa run kach (...) w po sta ci
obo wiąz ku zwro tu kosz tów po nie sio nych przez po wo da-
kon su men ta.
Sąd I in stan cji wbrew tym prze pi som i sta no wi sku po wo -
da (k.49) po wo łał bieg łe go na oko licz ność usta le nia kosz -
tów uło że nia gla zu ry.
Wsku tek po wyż szych błę dów Sąd I in stan cji na ru szył

prze pis art. 243 Ko dek su po stę po wa nia cy wil ne go przez
po mi nię cie do mnie ma nia praw ne go uzna nia przez poz -
wa ne go żą da nia po wo da wy mia ny gla zu ry na no wą za za -
sad ne, wy ni ka ją ce go z art. 8 ust. 3 usta wy z dnia 27 lip -
ca 2002 r. o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon su -
men ckiej oraz o zmia nie Ko dek su cy wil ne go wraz z obo -
wiąz kiem poz wa ne go, wy ni ka ją cym z art. 8 ust. 2 wy mie -
nio nej usta wy, zwro tu ca łych kosz tów po nie sio nych przez
kon su men ta-po wo da i zgro ma dzo ne go ma te ria łu do wo -
do we go w po sta ci do ku men tów do łą czo nych przez po wo -
da do poz wu.
Wska za ne do mnie ma nie praw ne wią za ło Sąd, któ ry jed -

nak je nie słusz nie po mi nął, co mia ło bez poś red ni wpływ
na wy nik spra wy w po sta ci czę ścio we go uzna nia tyl ko po -
wódz twa, od da le nia go w po zo sta łym za kre sie i czę ścio -
we go roz ło że nia kosz tów wraz z ich sto sun ko wym za są -
dze niem od po wo da-kon su men ta na rzecz poz wa ne go.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze, po pie ram ape la cję i wno szę
jak na wstę pie.

Ni niej sza ape la cja nie pod le ga op ła cie są do wej na pod -
sta wie art. 96 ust. 1 pkt 11 usta wy z dnia 28 lip ca 
2005 r. o kosz tach są do wych w spra wach cy wil nych.

Orzecznictwo sądów powszechnych
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Ra dom, 31 grud nia 2003 r.

SĄD OKRĘ GO WY 
W WAR SZA WIE

Sąd Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów
Ul. Kre dy to wa 3

00-950 War sza wa

Po wód: Miej ski Rzecz nik Kon su men tów w Ra do miu
Sta ni sław Gą sior

Ul. Ki liń skie go 30
26-610 Ra dom

Poz wa ny: (...) współ wła ści ciel ka Przed się bior stwa
Pro duk cyj no-Han dlo we go „EL DAM”

i
(...) współ wła ści ciel Przed się bior stwa

Pro duk cyj no-Han dlo we go „EL DAM”

Po zew
o uzna nie po sta no wień wzor ca umo wy 

za nie doz wo lo ne

Miej ski Rzecz nik Kon su men tów w Ra do miu na pod -
sta wie art. 47938 KPC wno si o:
I. uzna nie ni żej wy mie nio ne go po sta no wie nia wzor ca

umo wy sto so wa ne go przez poz wa nych w zgło sze niu re -
kla ma cyj nym spi sy wa nym z kon su men tem przy zgła sza -
niu sprze daw cy nie zgod no ści za ku pio ne go to wa ru
z umo wą za nie doz wo lo ne i za ka za nie je go wy ko rzy sty -
wa nia na pod sta wie art. 47942 KPC:

II. uzna nie, że po sta no wie nie o tre ści: „Klient zo bo wią -
zu je się w ter mi nie 14 dni ode brać de cy zję do ty czą cą
usto sun ko wa nia się sprze daw cy do żą da nia ku pu ją ce -
go bez do dat ko we go po wia do mie nia.” kształ tu je obo -
wiąz ki kon su men ta w spo sób sprzecz ny z do bry mi
oby cza ja mi, ra żą co na ru sza jąc je go in te re sy, co sta no -
wi na ru sze nie art. 3851 § 1 KC oraz jest po sta no wie -
niem, z któ rym kon su ment nie miał moż li wo ści za poz -
nać się przed za war ciem umo wy, co sta no wi na ru sze -
nie art. 3853 pkt.4 KC.

III. za są dze nie od poz wa nej na rzecz po wo da kosz tów
pro ce su wg norm prze pi sa nych.

Uza sad nie nie

Poz wa ni (...) pro wa dzą wspól nie dzia łal ność gos po -
dar czą pod na zwą EL DAM PRZED SIĘ BIOR -
STWO PRO DUK CYJ NO-HAN DLO WE, a w ra -
mach niej dzia łal ność han dlo wą po le ga ją cą na sprze da ży
obu wia tak że w swo im skle pie fir mo wym w Ra do miu.
W sto sun kach z kon su men ta mi w trak cie przyj mo wa nia
zgło sze nia o nie zgod no ści to wa ru z umo wą tzw. „zło że -
nie/zgło sze nie re kla ma cji” po słu gu je się wzor cem „zgło -
sze nie re kla ma cyj ne nr...”. Jest to wzo rzec opra co wa ny

przez poz wa nych do ce lów zwią za nych z przyj mo wa niem
od kon su men tów re kla ma cji na sprze da wa ne przez spół kę
bu ty.

1. art. 3853 pkt. 4 KC – po sta no wie nia, z któ ry mi
kon su ment nie miał moż li wo ści za poz nać się przed za -
war ciem umo wy.

Kon su ment za wie ra jąc umo wę sprze da ży nie jest in for -
mo wa ny o wy mie nio nym w pun kcie 1 po sta no wie niu, któ -
re na kła da na nie go obo wiąz ki in ne, niż wy ni ka ją ce
z usta wy o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon su men -
ckiej. Za poz na je się z nim do pie ro wte dy, gdy zgła sza
sprze daw cy tj. poz wa nym nie zgod ność za ku pio ne go to -
wa ru z umo wą (skła da jąc re kla ma cję) a po nad to do pie ro
w mo men cie, gdy skła da swój pod pis na dru ku zgło sze -
nia. Dla te go na le ży uznać, że po sta no wie nie to jest nie -
doz wo lo ne z pun ktu wi dze nia art. 3853 pkt. 4 KC.

2. art. 3851 § 1 KC – sto so wa nie po sta no wień kształ -
tu ją cych pra wa i obo wiąz ki kon su men ta w spo sób
sprzecz ny z do bry mi oby cza ja mi, ra żą co na ru sza jąc je go
in te re sy. 

Po sta no wie nie wy mie nio ne w pun kcie 1 poz wu kształ -
tu je pra wa i obo wiąz ki kon su men ta w spo sób sprzecz ny
z do bry mi oby cza ja mi, ra żą co na ru sza jąc je go in te re sy.
Na kła da na kon su men ta obo wiąz ki nie prze wi dzia ne
prze pi sa mi pra wa. Do na ło że nia na kon su men tów szcze -
gól nych obo wiąz ków poz wa ni mu sie li by po sia dać upraw -
nie nia da ne usta wą, a ta kich nie ma ją. Przed się bior cy
mu szą dzia łać w gra ni cach pra wa wy zna czo ne go usta wa -
mi. Przy sprze da ży kon su men ckiej za sa dy do cho dze nia
rosz czeń przez kon su men tów re gu lu je usta wa z dnia 27
lip ca 2002 r. o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon -
su men ckiej oraz o zmia nie Ko dek su cy wil ne go (Dz. U.
Nr 141, poz. 1176); re gu lu je ona w spo sób szcze gó ło wy
pra wa i obo wiąz ki obu stron ob ro tu han dlo we go (sprze -
daw ca-kon su ment). Art. 8 ust. 3 tej usta wy sta no wi, że
„je że li sprze daw ca, któ ry otrzy mał od ku pu ją ce go żą da nie
okre ślo ne w ust. 1 (tj. do pro wa dze nie to wa ru kon sum -
pcyj ne go do sta nu zgod ne go z umo wą – przyp. S.G.) nie
usto sun ko wał się do je go żą da nia w ter mi nie 14 dni, uwa -
ża się, że uznał je za uza sad nio ne”. Prze pis ten na kła da
jed noz nacz nie na sprze daw cę obo wią zek usto sun ko wa nia
się do żą da nia kon su men ta, prze wi du jąc jed no cześ nie
san kcję za nie do trzy ma nie ter mi nu w po sta ci uzna nia żą -
da nia kon su men ta za uza sad nio ne. Po sta no wie nie
z pkt.1 tj.: „Klient zo bo wią zu je się w ter mi nie 14 dni ode -
brać de cy zję do ty czą cą usto sun ko wa nia się sprze daw cy do
żą da nia ku pu ją ce go bez do dat ko we go po wia do mie nia.”
prze rzu ca na kon su men ta obo wią zek do trzy ma nia ter mi -
nu i tym sa mym zwol nie nia sprze daw cy z te go obo wiąz -
ku. Usta wa zo bo wią zu je sprze daw cę czy li poz wa nych do
do ko na nia czyn no ści praw nej po le ga ją cej na usto sun ko -
wa niu się do żą da nia kon su men ta tj. czy je uzna je, czy też
od da la. For my czyn no ści praw nej są róż ne – usta wo daw -
ca nie prze wi dział w tej usta wie okre ślo nej for my, ale to
nie zna czy, że stro na zo bo wią za na do jej do ko na nia ma
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pra wo wzy wać kon su men ta, aby ob wie ścić mu swo ją de -
cy zję. Po sta no wie nie to na ru sza tak że art. 8 ust. 1 wy żej
wy mie nio nej usta wy, któ ry sta no wi, że do pro wa dze nie to -
wa ru do zgod no ści z umo wą (na pra wa lub wy mia na) jest
nie od płat ne a ust. 2 te go ar ty ku łu sta no wi, że sprze daw -
ca ma obo wią zek zwro tu kosz tów po nie sio nych przez ku -
pu ją ce go przy re a li za cji pra wa uzy ska nia zgod no ści to wa -
ru z umo wą. Po sta no wie nie to nie tyl ko zmu sza kon su -
men ta do po nie sie nia do dat ko wych kosz tów, ale tak że na -
kła da na nie go obo wią zek nie prze wi dzia ny prze pi sa mi
pra wa. Usta wa o szcze gól nych wa run kach sprze da ży
kon su men ckiej oraz o zmia nie Ko dek su cy wil ne go na kła -
da na kon su men ta je den obo wią zek – zgło sze nie sprze -
daw cy nie zgod no ści to wa ru kon sum pcyj ne go z umo wą
przed upły wem dwóch mie się cy, je że li nie za wia do mi
w tym ter mi nie sprze daw cy o nie zgod no ści, tra ci upraw -
nie nia wy ni ka ją ce z tej usta wy (art. 9 ust.1). Na le ży pod -
kre ślić, że poz wa ni wy ko rzy stu ją do brą wo lę i nie świa do -
mość kon su men tów, ich na iw ność i za u fa nie do sprze -
daw cy, że po stę pu je on zgod nie z pra wem. Na le ży pod -
kre ślić, że po sta no wie nie to jest sto so wa ne w sy tu a cji, gdy
kon su ment nie tyl ko nie otrzy mał to wa ru ja kie go ocze ki -
wał, ale zo stał jed no cześ nie na ra żo ny na do dat ko we kło -
po ty, mi trę gę w wy eg zek wo wa niu swe go pra wa do otrzy -
ma nia za swo je pie nią dze to wa ru ta kie go, ja kie go ocze ki -
wał. Umiesz cze nie miej sca na pod pis pod tym po sta no -
wie niem ma na ce lu za su ge ro wa nie, że kon su ment do bro -
wol nie przyj mu je na sie bie ta kie zo bo wią za nie, że ni by
kon su ment ma pra wo wy bo ru, ale ni gdzie nie jest za -
miesz czo na in for ma cja ani na wet su ge stia, że kon su ment
mo że nie zgo dzić się na to po sta no wie nie. Po nad to je go
treść jed noz nacz nie su ge ru je na tu ral ność zo bo wią za nia
kon su men ta.

Po stę po wa nie poz wa nych ob ja wia ją ce się sto so wa niem
za kwe stio no wa ne go w poz wie po sta no wie nia ma na ce lu
obej ście nie tyl ko przy wo ła nych wy żej prze pi sów usta wy,
ale i in ten cji usta wo daw cy. Po nad to na kła da na kon su -
men ta uciąż li we obo wiąz ki nie prze wi dzia ne prze pi sa mi
pra wa, a po nad to sprzecz ne z do bry mi oby cza ja mi, ra żą -
co na ru sza jąc je go in te re sy eko no micz ne (kosz ty do ja zdu,
stra ta cza su po świę co ne go te mu) oraz wpro wa dza w błąd
po przez wpro wa dze nie uciąż li we go try bu do cho dze nia
rosz czeń, ale któ re go to try bu nie prze wi du ją prze pi sy
pra wa, a ar bi tral nie na rzu ca sil niej sza stro na ob ro tu tj.
poz wa ni, jed no cześ nie su ge ru jąc kon su men to wi, że jest to
dzia ła nie pra wi dło we i ta kie są je go obo wiąz ki.

W tym sta nie rze czy po zew jest za sad ny.

Sy gna tu ra akt XVII Amc 5/04

WY ROK W IMIE NIU 
RZE CZY POS PO LI TEJ POL SKIEJ

Dnia 19 stycz nia 2005 r.

Sąd Okrę go wy w War sza wie, Sąd Ochro ny 
Kon ku ren cji i Kon su men tów w skła dzie (...)
po roz poz na niu w dniu 19 stycz nia 2005 r., 

w War sza wie
spra wy z po wódz twa: Miej ski Rzecz nik Kon su men tów

prze ciw ko (...) i (...) „EL DAM”
o uzna nie po sta no wień wzor ca umo wy za nie doz wo lo ne

1. po wódz two od da la
2.  wpis osta teczny usta la na kwo tę 500 zł i ob cią ża nim

Skarb Pań stwa
3. za rzą dza pu bli ka cję pra wo moc ne go Wy ro ku 

w Mo ni to rze Są do wym i Gos po dar czym na koszt
Skar bu Pań stwa. 

Uza sad nie nie

Po wód – Miej ski Rzecz nik Kon su men tów w Ra do miu
wniósł o uzna nie za nie doz wo lo ną i za ka za nie sto so wa nia
(...) Przed się bior stwo Pro duk cyj no-Han dlo we w umo -
wach z kon su men ta mi po sta no wie nia wzor ca umo wy
o tre ści „Klient zo bo wią zu je się w ter mi nie 14 dni ode -
brać de cy zję do ty czą cą usto sun ko wa nia się sprze daw cy
do żą da nia ku pu ją ce go bez do dat ko we go po wia do mie -
nia.”

Swo je rosz cze nie po wód uza sad niał tym, że za pis ten
kształ tu je obo wiąz ki kon su men ta w spo sób sprzecz ny
z do bry mi oby cza ja mi, ra żą co na ru sza jąc je go in te re sy,
a po nad to jest po sta no wie niem, z któ rym kon su ment nie
miał moż li wo ści za poz nać się przed za war ciem umo wy.
Kon su ment otrzy mu je bo wiem po wyż szy wa ru nek w trak -
cie przyj mo wa nia zgło sze nia nie zgod no ści to wa ru z umo -
wą, na for mu la rzu „zgło sze nie re kla ma cyj ne nr”.

Nad to, zda niem po wo da za pis ten prze rzu ca obo wią -
zek wy ni ka ją cy z tre ści art. 8 ust. 3 usta wy z dnia
27.07.2002 r. o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon -
su men ckiej oraz o zmia nie Ko dek su cy wil ne go na kon su -
men ta. Zgod nie z po wo ła ną nor mą, obo wiąz kiem sprze -
daw cy jest usto sun ko wa nie się do re kla ma cji. Kwe stio no -
wa ne po sta no wie nie zmu sza ku pu ją ce go do po nie sie nia
do dat ko wych kosz tów, ale tak że na kła da obo wią zek nie
prze wi dzia ny prze pi sa mi usta wy z dnia 27.07.2002 r.
o szcze gól nych wa run kach...

Poz wa ni nie udzie li li od po wie dzi na po zew.

Sąd Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów, na pod sta -
wie art. 230 k.p.c., uznał za udo wod nio ny fakt po słu gi -
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wa nia się przez poz wa nych for mu la rzem „zgło sze nie re -
kla ma cyj ne nr” za wie ra ją cym kwe stio no wa ny przez po -
wo da za pis.

W tym sta nie fak tycz nym Sąd Ochro ny Kon ku ren cji
i Kon su men tów zwa żył, co na stę pu je:

Po wódz two jest bez za sad ne. Na le ży bo wiem uznać, że
nor ma art. 3851 § 1 k.c. od no si się wy łącz nie do wzor ców
umów, a więc do sy tu a cji, gdy wzo rzec zmie rza do za war -
cia umo wy tj. ure gu lo wa nia sto sun ków praw nych po mię -
dzy stro na mi. „Zgło sze nie re kla ma cyj ne” jest jed no stron -
ną czyn no ścią praw ną, w któ rej ku pu ją cy żą da do pro wa -
dze nia to wa ru kon sum pcyj ne go do sta nu zgod ne go
z umo wą przez nie od płat ną na pra wę al bo wy mia nę na
no wy. Jak kol wiek z fak tu po wia do mie nia (a tak że bra ku
od po wie dzi na ta kie po wia do mie nie) wy ni ka ją okre ślo ne
pra wem skut ki praw ne, to przez do ko na nie go nie po -
wsta je no wy, ani nie ule ga zmia nie ist nie ją cy sto su nek
praw ny.

Kwe stio no wa ny za pis, za war ty na for mu la rzu zgło sze -
nia o tre ści: „Klient zo bo wią zu je się w ter mi nie 14 dni
ode brać de cy zję do ty czą cą usto sun ko wa nia się do żą da -
nia ku pu ją ce go bez do dat ko we go po wia do mie nia”, nie
jest kla u zu lą umow ną, a wy łącz nie in for ma cją o miej scu
i ter mi nie udzie le nia od po wie dzi na zgło sze nie nie zgod -
no ści to wa ru z umo wą. Na le ży bo wiem pod kre ślić, że po -
wo ła na przez po wo da usta wa z dnia 27.07.2002 r.
o szcze gól nych wa run kach... nie prze wi du je żad nej kon -
kret nej for my po wia do mie nia o nie zgod no ści to wa ru
z umo wą i kon su ment mo że to zro bić w do wol nej for mie,
nie ko rzy sta jąc z for mu la rza poz wa nych.

Pod kre śle nia wy ma ga rów nież fakt, że po wyż sza usta -
wa nie wy klu cza moż li wo ści za wie ra nia umów z kon su -
men ta mi, prze wi du ją cych wa run ki usta wą nie prze wi dzia -
ne. Wa run ki umo wy nie mo gą je dy nie na ru szać bez -
względ nie obo wią zu ją cych norm i usta lać wa run ków su ro -
wszych od okre ślo nych w usta wie.

Trud no też po dzie lić wy wo dy po wo da, że okre śle nie
miej sca udzie le nia od po wie dzi na zgło sze nie nie zgod no -
ści to wa ru z umo wą w miej scu sprze da ży ra żą co na ru sza
in te res kon su men ta. Na le ży bo wiem mieć na wzglę dzie,
że re kla ma cji drob nych przed mio tów (np. obu wia) to wa -
rzy szy po zo sta wie nie to wa ru u sprze daw cy w ce lu zba da -
nia jej za sad no ści. Kon su ment zmu szo ny bę dzie w każ -
dym wa run ku do zło że nia wi zy ty w pun kcie sprze da ży,
za rów no w ce lu od bio ru re kla mo wa ne go to wa ru (w przy -
pad ku nie uw zględ nie nia re kla ma cji) lub od bio ru to wa ru
na pra wio ne go al bo wy mie nio ne go. Uciąż li wo ści wy ni ka -
ją cej z te go ty tu łu, o ile w ogó le wy stę pu je, nie moż na
uznać za ra żą cą.

Bio rąc po wyż sze wzglę dy pod uwa gę po wódz twa na le -
ża ło od da lić. O kosz tach po stę po wa nia orze czo no sto -
sow nie do wy ni ku spo ru (art. 98 k.p.c.).

Pu bli ka cję pra wo moc ne go Wy ro ku na koszt Skar bu
Pań stwa za rzą dzo no na pod sta wie art. 47944 § 1 k.p.c.

Ra dom, 21 lu te go 2005 r.

SĄD APE LA CYJ NY
WY DZIAŁ CY WIL NY

w War sza wie
pl. Kra siń skich 2/4/6

za po śred nic twem
Są du Okrę go we go w War sza wie,

Są du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów

Po wód: Miej ski Rzecz nik Kon su men tów w Ra do miu
Sta ni sław Gą sior

Ul. Ki liń skie go 30, 26-610 Ra dom

Poz wa ni: (...) „EL DAM”

APE LA CJA PO WO DA

od wy ro ku Są du Okrę go we go w War sza wie, Są du
Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów z dnia 19 stycz nia
2005 r. sygn. akt XVII Amc 5/04, do rę czo ne go w dniu

15 lu te go 2005 r.

Za skar żam wy żej opi sa ny wy rok w ca ło ści za rzu ca jąc mu:
1. sprzecz ność istot nych usta leń Są du z tre ścią ze bra ne go

ma te ria łu do wo do we go po przez przy ję cie, że za pis za -
war ty w for mu la rzu zgło sze nia o tre ści: „Klient zo bo wią -
zu je się w ter mi nie 14 dni ode brać de cy zję do ty czą cą
usto sun ko wa nia się do żą da nia ku pu ją ce go bez do dat ko -
we go po wia do mie nia” nie jest kla u zu lą umow ną a wy -
łącz nie in for ma cją o miej scu i ter mi nie udzie le nia od po -
wie dzi na zgło sze nie nie zgod no ści to wa ru z umo wą.

2. na ru sze nie pra wa ma te rial ne go tj. art. 3851 § 1 k.c. 
po przez je go błęd ną wy kład nię i przy ję cie, że:
– nor ma art. 3851 § 1 k.c. od no si się wy łącz nie do wzor -
ców umów, a więc do sy tu a cji, gdy wzo rzec zmie rza do
za war cia umo wy tj. ure gu lo wa nia sto sun ków praw nych
po mię dzy stro na mi,

i wno szę o:
– zmia nę za skar żo ne go orze cze nia i uwzględ nie nie 
po wódz twa,

ewen tu al nie
– o uchy le nie za skar żo ne go orze cze nia i prze ka za nie spra -
wy Są do wi I In stan cji do po now ne go roz poz na nia.

Uza sad nie nie

Bez spor ne jest, że poz wa ni sto su ją for mu larz „zgło sze nie
re kla ma cyj ne nr”, któ ry za wie ra kwe stio no wa ną kla u zu lę.
Do wód (w ak tach): for mu larz „zgło sze nie re kla ma cyj ne nr”.

Sąd Orze ka ją cy uzna jąc, że nie jest to kla u zu la umow na,
a tyl ko in for ma cja o miej scu i ter mi nie od po wie dzi na zgło -
sze nie re kla ma cyj ne do ko nał błęd nej oce ny ma te ria łu do wo -
do we go bez do głęb ne go roz wa że nia isto ty spra wy. Na le ży
roz wa żyć naj pierw za gad nie nie, ja ką ro lę speł nia for mu larz
za wie ra ją cy kwe stio no wa ną kla u zu lę w zgło sze niu nie zgod -
no ści to wa ru kon sum pcyj ne go z umo wą. Poz wa ni sto su ją
wy dru ko wa ny fir mo wy for mu larz za wie ra ją cy kwe stio no wa -
ną kla u zu lę. For mu larz ten jest wy peł nia ny przez pra cow ni -
ka poz wa nych w mo men cie oso bi ste go zgła sza nia przez
kon su men ta sprze daw cy (poz wa nym) nie zgod no ści to wa ru
kon sum pcyj ne go z umo wą. Kon su ment nie ma moż li wo ści
(poz wa ni nie da ją mu te go) mo dy fi ko wa nia for mu la rza.
Błęd ne jest przy ję cie przez Sąd Orze ka ją cy, że kon su ment
mo że to zro bić (zgło sić re kla ma cję w in ny spo sób), po nie -
waż kon su ment zgła sza ustnie nie zgod ność to wa ru z umo -
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wą, a pra cow nik poz wa nych wy peł nia for mu larz. For mu larz
ten jest pod pi sy wa ny przez obie stro ny i po je go pod pi sa niu
na kon su men ta zo sta je na ło żo ny obo wią zek, któ re go źró deł
nie ma w obo wią zu ją cych prze pi sach pra wa. W tym mo men -
cie for mu larz – za łącz nik do umo wy sprze da ży o tre ści, o któ -
rej kon su ment nie miał wie dzy za wie ra jąc umo wę sprze da ży
z poz wa ny mi za czy na fun kcjo no wać. Nie wie dział, że tak,
a nie ina czej jest skon stru o wa ny sy stem przyj mo wa nia u poz -
wa nych zgło sze nia nie zgod no ści to wa ru kon sum pcyj ne go
z umo wą (re kla ma cja) i że bę dzie miał obo wią zek sta wie nia
się u sprze daw cy ce lem ode bra nia oświad cze nia o uzna niu
bądź od rzu ce niu je go rosz cze nia. Gdy by miał ta ką wie dzę,
być mo że po roz wa że niu wszyst kich za i prze ciw nie za war łby
umo wy sprze da ży z poz wa ny mi. Za ku py u poz wa nych nie są
za ku pa mi ad hoc do ko ny wa ny mi pod wpły wem im pul su.
Poz wa ni nie są wła ści cie lem jed ne go osie dlo we go skle pi ku,
w któ rym kon su men ci do ko nu ją co dzien nych pod ręcz nych za -
ku pów, a pro wa dzą sieć skle pów w Pol sce i for mu larz ten jest
sto so wa ny we wszyst kich skle pach poz wa nych. 

Nie ule ga wąt pli wo ści, że wzo rzec ten (wy dru ko wa ny for -
mu larz o usta lo nej z gó ry tre ści) był przy go to wa ny z gó ry
przed za war ciem umo wy sprze da ży z poz wa ny mi, o któ rym
kon su ment nie wie dział i któ ry nie był mu wrę czo ny ani oka -
za ny przed za war ciem umo wy. Tym sa mym for mu larz ten
wy peł nia okre śle nia wzor ca przy ję te w li te ra tu rze wg E. Łę -
tow ska „Usta wa o ochro nie nie któ rych praw kon su men tów.
Ko men tarz” Wyd. C.H.BECK, War sza wa, 2000, s. 71. –
„Wzor ce umow ne” są do ktry nal nym okre śle niem wszel kich

jed no stron nie przy go to wa nych z gó ry, przed za war ciem umo -
wy, go to wych kla u zul umów, w po sta ci wa run ków umów, ich
wzo rów, re gu la mi nów itp.

For mu larz – wzo rzec bę dąc ak tem na rzu co nym przez poz wa -
nych za gra ża in te re som kon su men tów al bo wiem: wy łą cza swo -
bo dę oce ny sy tu a cji i pod ję cia de cy zji przez kon su men ta, za wie -
ra po sta no wie nie (kwe stio no wa na kla u zu la) krzyw dzą ce dru gą
stro nę, nie rów no mier nie okre śla jąc ry zy ko trans ak cji, za wie ra
nie sy me trycz ne roz ło że nie praw i obo wiąz ków, fin gu je ist nie nie
kon sen su su na, w rze czy wi sto ści nie chcia ną, kla u zu lę.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę i ma jąc na wzglę dzie, że kon -
su ment nie ma fak tycz nie, bę dąc w skle pie poz wa nych, moż -
li wo ści zło że nia zgło sze nia nie zgod no ści to wa ru z umo wą, na -
le ży uznać, że sto so wa ny przez poz wa nych for mu larz jest za -
łącz ni kiem do umo wy sprze da ży za wie ra nej z poz wa ny mi
i tym sa mym wzor cem umow nym.

Ku pu jąc to war kon su ment ocze ku je, że bę dzie on speł niał je -
go ocze ki wa nia – bę dzie zgod ny z umo wą i nie po sia da wad.
Sprze daw ca nie in for mu je kon su men tów, ja kie for mal no ści mu -
szą oni speł nić skła da jąc za wia do mie nie o nie zgod no ści to wa ru
z umo wą, tzw. re kla ma cję. Kon su ment idąc do sprze daw cy
z re kla ma cją idzie z do brą wia rą, że idzie do pro fe sjo na li sty, któ -
ry uczy ni wszyst ko, aby do pro wa dze nie to wa ru do zgod no ści
z umo wą by ło jak naj szyb sze i dla nie go nie u ciąż li we. W mo -
men cie na rzu ce nia kon su men to wi wzor ca for mu la rza „zgło sze -
nia re kla ma cyj ne go nr” poz wa ni wy ko rzy stu ją do brą wia rę kon -
su men tów co do pra wi dło wo ści po stę po wa nia sprze daw cy –
pro fe sjo na li sty. We dług „En cy klo pe dii Pra wa” „Do bra wia ra

w pra wie cy wil nym jest to uspra wie dli wio ne oko licz no ścia mi
prze ko na nie pod mio tu sto sun ku cy wil no praw ne go, iż pod ję te
dzia ła nie lub za nie cha nie jest zgod ne z pra wem lub za sa da mi
współ ży cia spo łecz ne go”.

Błęd ne jest uzna nie Są du Orze ka ją ce go, że za kwe stio no -
wa na kla u zu la jest tyl ko in for ma cją – jej treść: „Klient zo bo -
wią zu je się w ter mi nie 14 dni ode brać de cy zję do ty czą cą usto -
sun ko wa nia się sprze daw cy do żą da nia ku pu ją ce go bez do -
dat ko we go po wia do mie nia” prze czy te mu. In for ma cja jest pi -
sa na w try bie oznaj mu ją cym, a ta kla u zu la jest na pi sa na w try -
bie roz ka zu ją cym i jej treść na ka zu je kon kret ne za cho wa nie

kon su men to wi. Po nad to jest pod pi sa na przez obie stro ny
i poz wa ni wy wo dzą z niej skut ki praw ne w po sta ci zwol nie nia
się z obo wiąz ku do trzy ma nia usta wo we go ter mi nu po wia do -
mie nia kon su men ta o spo so bie roz pa trze nia je go żą da nia.
Prze pis art. 8 ust. 3 usta wy o szcze gól nych wa run kach sprze -
da ży kon su men ckiej... na ło żył na sprze daw cę obo wią zek usto -
sun ko wa nia się do żą da nia kon su men ta w cią gu 14 dni. Tym
sa mym na sprze daw cę zo stał na ło żo ny obo wią zek do ko na nia
czyn no ści praw nej w po sta ci po wia do mie nia (zło że nia oświad -
cze nia wo li). Kon su ment nie ma jąc wie dzy praw ni czej, za wie -
rza jąc przed się bior cy ufa, że po stę pu je on zgod nie z pra wem
nie wy ko rzy stu jąc swo jej pro po zy cji pro fe sjo na li sty w kon tak cie
z nim. Wie rzy, że pra wo sta no wi tak, jak to przed sta wia mu
przed się bior ca i że w związ ku z tym mu si on ode brać oso bi ście
oświad cze nie sprze daw cy. Jest to przy kład ty po we go na ło że nia
obo wiąz ku na oby wa te la bez pod staw usta wo wych.

Ar bi tral ne jest uza sad nie nie wy ro ku stwier dza ją ce, że okre -
śle nie miej sca udzie le nia od po wie dzi na zgło sze nie nie zgod no -
ści to wa ru z umo wą w miej scu sprze da ży nie na ru sza ra żą co in -
te re su kon su men ta. Stwier dze nie w uza sad nie niu, że kon su -
ment zmu szo ny bę dzie w każ dym wa run ku do zło że nia wi zy ty
w pun kcie sprze da ży, za rów no w ce lu od bio ru re kla mo wa ne go
to wa ru (w przy pad ku nie uw zględ nie nia re kla ma cji) lub od bio -
ru to wa ru na pra wio ne go al bo wy mie nio ne go nie jest opar te ani
na obo wią zu ją cych prze pi sach pra wa ani na po stę po wa niu do -
wo do wym.

Tak że w po przed nim sta nie praw nym obo wią zu ją cym do
dnia 31.12.2002 r. kon su ment nie miał obo wiąz ku od bio ru
za re kla mo wa ne go to wa ru od sprze daw cy, a wręcz prze ciw nie –
to na sprze daw cę był na ło żo ny obo wią zek zwro tu to wa ru.

Nato miast kon su ment był zo bo wią za ny do do star cze nia do
sprze daw cy za re kla mo wa ne go to wa ru o ma sie do 10 kg.

W orze cze niu jest po wo ła nie się na przy kład drob nych
przed mio tów w sy tu a cji, gdy w kwe stio no wa nej kla u zu li nie ma
od nie sie nia do ro dza ju re kla mo wa ne go to wa ru. Jest to nie u -
praw nio ne roz gra ni cze nie, po nie waż opar te zo sta ło al bo na
nie o bo wią zu ją cych prze pi sach pra wa, je że li gra ni cą bę dzie ma -
sa 10 kg al bo na cał ko wi cie do bro wol nej oce nie Są du Orze ka -
ją ce go. Właś nie w szcze gól no ści re kla ma cje drob nych to wa rów
o nie du żej war to ści po win ny być roz pa try wa ne „od rę ki”, aby
nie stwa rzać nie do god no ści kon su men to wi. Na le ży za u wa żyć,
że usta wa z dnia 27 lip ca 2002 r. o szcze gól nych wa run kach
sprze da ży kon su men ckiej oraz o zmia nie Ko dek su cy wil ne go
pod po ję ciem to wa ru kon sum pcyj ne go ro zu mie każ dą rzecz ru -
cho mą sprze da ną kon su men to wi. Ża den prze pis praw ny nie
na kła da na kon su men ta oso bi ste go sta wien nic twa w pun kcie
sprze da ży, jak to zo sta ło przy to czo ne w uza sad nie niu wy ro ku.
Nie ma tak że prze pi su, że mu si do star czyć kwe stio no wa ny to -
war sprze daw cy. Wy star czy, że wy śle za wia do mie nie pod
adre sem sprze daw cy, na wet bez obo wiąz ku do star cze nia to wa -
ru – art. 9 ust. 1 Usta wy.

Sąd Orze ka ją cy stwier dził w uza sad nie niu, że re kla ma cji
drob nych przed mio tów to wa rzy szy po zo sta wie nie to wa ru
u sprze daw cy w ce lu zba da nia jej za sad no ści. Jest to ni czym nie
uspra wie dli wio ne stwier dze nie. Na le ży za u wa żyć, że w Pol sce
jest nad u ży wa ne kie ro wa nie re kla ma cji drob nych przed mio tów
do rze czoz naw cy. Kie ro wa ne po win ny być tyl ko te, któ re bu -
dzą wąt pli wo ści, a po zo sta łe, tj. w któ rych kon su ment żą da wy -
mia ny to wa ru na no wy lub gdy nie jest moż li wa wy mia na czy
też na pra wa i znaj du je się on na pół ce skle pu po win ny być za -
ła twia ne „od rę ki”. Zde cy do wa na wię kszość tych re kla ma cji
mo że być w ten spo sób za ła twio na i tak się dzie je w kra jach
Unii.

Nad mie niam, że w po dob nej spra wie sygn. akt XVII Amc
4/04 tu tej szy Sąd uznał za pis o tre ści: „Klient zo bo wią zu je się de -
cy zję ode brać oso bi ście w dniu po wy żej usta lo nym” za nie doz wo -
lo ne po sta no wie nie umow ne i za ka zał je go sto so wa nia.

Orzecznictwo sądów powszechnych
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Orzecznictwo sądów powszechnych

Sygn. akt VI ACa 537/05

WY ROK W IMIE NIU 
RZE CZY POS PO LI TEJ POL SKIEJ

Dnia 20 stycz nia 2006 r.

Sąd Ape la cyj ny w War sza wie VI Wy dział Cy wil ny
w skła dzie (...)

po roz poz na niu w dniu 20 stycz nia 2006 r. 
w War sza wie

na roz pra wie spra wy z po wódz twa 
Miej skie go Rzecz ni ka Kon su men tów w Ra do miu

prze ciw ko (...)
o uzna nie po sta no wień wzor ca umo wy za nie doz wo lo ne

na sku tek ape la cji po wo da
od wy ro ku za ocz ne go Są du Okrę go we go w War sza wie,

Są du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów
z dnia 19 stycz nia 2005 r.
sygn. akt XVII Amc 5/04

I. pro stu je z urzę du nie do kład ność za skar żo ne go wy ro ku
przez do pi sa nie po sło wie „WY ROK” 
sło wa „ZA OCZ NY”,

II. zmie nia za skar żo ny wy rok:
a) w pun kcie 1 w ten spo sób, że uzna je za nie doz wo -
lo ne i za ka zu je poz wa nym (...) sto so wa nia w sto sun -
kach z kon su men ta mi po sta no wie nia „Zgło sze nia
Re kla ma cyj ne go Nr...” o na stę pu ją cej tre ści: „Klient
zo bo wią zu je się w ter mi nie 14 dni ode brać de cy zję
do ty czą cą usto sun ko wa nia się sprze daw cy do żą da nia
ku pu ją ce go bez do dat ko we go po wia do mie nia”,
b) w pun kcie 2 w ten spo sób, że na ka zu je po brać so -
li dar nie od poz wa nych (...) na rzecz Skar bu Pań -
stwa (ka sa Są du Okrę go we go w War sza wie) kwo tę
zło tych 500, – (pięć set) ty tu łem nie u isz czo nych kosz -
tów są do wych,
c) w pun kcie 3 w ten spo sób, że pu bli ka cja pra wo -
moc ne go wy ro ku w Mo ni to rze Są do wym i Gos po -
dar czym na stą pi na koszt poz wa nych (...) so li dar nie,

III. na ka zu je po brać so li dar nie od poz wa nych (...) na
rzecz Skar bu Pań stwa (ka sa Są du Okrę go we go
w War sza wie) kwo tę zło tych 500, – (pięć set) ty tu -
łem nie u isz czo nych kosz tów są do wych za dru gą in -
stan cję.

Uza sad nie nie

Po wód wno sił o uzna nie za nie doz wo lo ne i za ka za nie sto -
so wa nia poz wa nym w umo wach z kon su men ta mi po sta -
no wie nia wzor ca umo wy o tre ści „”Klient zo bo wią zu je się
w ter mi nie 14 dni ode brać de cy zję do ty czą cą usto sun ko -
wa nia się sprze daw cy do żą da nia ku pu ją ce go bez do dat -
ko we go po wia do mie nia.”

Poz wa ni nie wnie śli od po wie dzi na po zew.

Wy ro kiem za ocz nym z dnia 19 stycz nia 2005 r. Sąd
Okrę go wy w War sza wie – Sąd Ochro ny Kon ku ren cji
i Kon su men tów od da lił po wódz two, orzekł o kosz tach
pro ce su i za rzą dził pu bli ka cję pra wo moc ne go wy ro ku
w Mo ni to rze Są do wym i Gos po dar czym na koszt Skar bu
Pań stwa.

Roz strzy gnię cie to opar te zo sta ło na na stę pu ją cych
usta le niach i roz wa ża niach. Poz wa ni zaj mu ją się sprze da -
żą obu wia i sto su ją, w wy pad ku przyj mo wa nia re kla ma cji,
druk „Zgło sze nia re kla ma cyj ne go”. Zda niem po wo da
kon su ment za zna ja mia się i otrzy mu je spor ny w spra wie
za pis do pie ro w mo men cie zgła sza nia nie zgod no ści to wa -
ru z umo wą, gdy wy peł nia „Zgło sze nie re kla ma cyj ne”.

Po wód uza sad niał rosz cze nie w ten spo sób, że za war ty
w „Zgło sze niu re kla ma cyj nym” i spor ny w ni niej szej
spra wie za pis kształ tu je obo wiąz ki kon su men ta w spo sób
sprzecz ny z do bry mi oby cza ja mi, ra żą co na ru sza jąc je go
in te re sy, a po nad to jest po sta no wie niem, z któ rym kon su -
ment nie miał moż li wo ści za poz nać się przed za war ciem
umo wy. Po nad to, zda niem po wo da, za pis ten prze rzu ca
obo wią zek wy ni ka ją cy z tre ści art. 8 ust. 3 usta wy z 27
lip ca 2002 r. o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon -
su men ckiej oraz o zmia nie Ko dek su cy wil ne go na kon su -
men ta, po nie waż zgod nie z po wo ła ną nor mą usto sun ko -
wa nie się do re kla ma cji jest obo wiąz kiem sprze daw cy.
Kwe stio no wa ne po sta no wie nie zmu sza ku pu ją ce go do
po nie sie nia do dat ko wych kosz tów i na kła da na nie go do -
dat ko we obo wiąz ki.

Prze pis art. 3851 k.c. od no si się wy łącz nie do wzor ców
umów, nato miast „Zgło sze nie re kla ma cyj ne” jest jed no -
stron ną czyn no ścią praw ną, w któ rej ku pu ją cy żą da do -
pro wa dze nia to wa ru do sta nu zgod ne go z umo wą przez
na pra wę lub wy mia nę. Z po wia do mie nia te go wy ni ka ją
skut ki praw ne, lecz nie po wo du je ono na wią za nia no we -
go lub zmia ny ist nie ją ce go sto sun ku praw ne go.

Kwe stio no wa ny za pis nie jest kla u zu lą umow ną, a je dy -
nie in for ma cją o miej scu i ter mi nie udzie le nia od po wie dzi
na re kla ma cję, a po wo ła na przez po wo da usta wa nie usta -
na wia żad nej kon kret nej for my po wia do mie nia o nie zgod -
no ści to wa ru z umo wą i kon su ment mo że to zro bić w do -
wol nej for mie, nie ko rzy sta jąc z for mu la rza poz wa nych.

Nie moż na mó wić o ra żą cym na ru sze niu in te re su kon -
su men ta, po nie waż re kla ma cji obu wia to wa rzy szy po zo -
sta wie nie to wa ru u sprze daw cy, a kon su ment bę dzie
w każ dym wy pad ku zmu szo ny do zło że nia wi zy ty w pun -
kcie sprze da ży w ce lu od bio ru to wa ru. Uciąż li wość wy ni -
ka ją ca z te go ty tu łu, o ile w ogó le wy stę pu je, to nie mo że
być uzna na za ra żą cą.

Wy rok po wyż szy ape la cją za skar żył po wód w ca ło ści
wno sząc o je go zmia nę i uwzględ nie nie po wódz twa,
ewen tu al nie o uchy le nie za skar żo ne go orze cze nia i prze -
ka za nie spra wy do po now ne go roz poz na nia. Ape la cja
opar ta zo sta ła na na stę pu ją cych za rzu tach:
- sprzecz no ści usta leń z tre ścią ze bra ne go ma te ria łu do -
wo do we go przez przy ję cie, że spor na kla u zu la jest je dy nie
in for ma cją, a nie kla u zu lą umow ną,
– na ru sze nia pra wa ma te rial ne go, to jest art. 3851 § 1

k.c. przez błęd ną wy kład nię i przy ję cie, że nor ma ta od -
no si się tyl ko do sy tu a cji, gdy wzo rzec zmie rza do za war -
cia umo wy.

Sąd Ape la cyj ny zwa żył, co na stę pu je:
Ape la cja jest uza sad nio na, a przy to czo ne w niej za rzu -

ty traf ne. Sąd Okrę go wy błęd nie oce nił cha rak ter praw ny
„Zgło sze nia re kla ma cyj ne go” i za war tej w niej kla u zu li
i po padł przy tym w sprzecz ność uzna jąc, że zgło sze nie to
jest jed no stron ną czyn no ścią praw ną ku pu ją ce go, a jed no -
cześ nie, że za war te w nim zo bo wią za nie ku pu ją ce go jest
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tyl ko in for ma cją.
Zda niem Są du Ape la cyj ne go uznać na le ży, że unor -

mo wa ny w szcze gól ny spo sób tryb re kla ma cyj ny sta no wi
część umo wy sprze da ży, kon kret nie zaś jej po sta no wie nia
do dat ko we. Przy ję te przez sprze da ją ce go i za war te w za -
skar żo nej kla u zu li zo bo wią za nie się kon su men ta w żad -
nym ra zie nie mo że być trak to wa ne jak in for ma cja.
„Zgło sze nie re kla ma cyj ne” jest sto so wa nym przez poz -
wa nych wzor cem umo wy, re gu lu ją cym po bocz ne kwe stie,
od no szą ce się do umo wy sprze da ży obu wia i w związ ku
z tym pod le ga oce nie w kon tek ście kla u zul za war tych
w art. 3851 § 1 k.c.

Oce nia jąc sy tu a cję kon su men ta, któ ry za ku pił u poz wa -
nych obu wie brać pod uwa gę na le ży na stę pu ją ce oko licz -
no ści. Bu ty nie są to wa rem re la tyw nie dro gim, mo gą
kosz to wać na przy kład kil ka dzie siąt zło tych, ku pu ją cy zaś
nie za wsze miesz ka w po bli żu skle pu. Obo wią zek oso bi -
ste go od bio ru de cy zji sprze daw cy mo że więc ozna czać ko -
niecz ność wy ło że nia kosz tów do ja zdu, któ re mo gą prze -
kro czyć na wet war tość obu wia. Sa ma tyl ko praw na moż -
li wość do cho dze nia zwro tu tych kosz tów nie jest wy star -
cza ją cą re kom pen sa tą. Od biór de cy zji i to w ści śle ozna -
czo nym ter mi nie ozna czać mo że tak że ko niecz ność za nie -
cha nia obo wiąz ków cią żą cych na kon su men cie – ro dzin -
nych, opie kuń czych i za wo do wych, a na wet moż li wość
po nie sie nia do dat ko wych strat, na przy kład czę ści lub ca -
łej dniów ki. Ma my więc do czy nie nia z mi trę gą, na ru sze -
niem cza su i har mo no gra mu za jęć kon su men ta, ko niecz -
no ścią wy kła da nia włas nych środ ków fi nan so wych, a być
mo że z po no sze niem wy mier nych strat. Spo wo do wa ne
jest to prze rzu ca niem przez sprze daw cę je go obo wiąz ków
na ku pu ją ce go.

Zgod nie z art. 8 ust. 3 usta wy z dnia 27 lip ca 2002 r.
o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon su men ckiej oraz
o zmia nie Ko dek su cy wil ne go to na sprze daw cy le ży obo -
wią zek usto sun ko wa nia się w ter mi nie 14 dni do re kla ma -
cji, pod ry go rem uzna nia żą da nia klien ta za uza sad nio ne.
A za tem zo bo wią za nie kon su men ta do oso bi ste go od bio -
ru de cy zji w kon kret nym ter mi nie ni we lu je nie ko rzyst ne
dla sprze daw cy skut ki nie usto sun ko wa nia się do re kla ma -
cji i zdej mu je z nie go obo wią zek za cho wa nia wska za ne go
ter mi nu.

Moż na tak że mó wić o wpro wa dza niu kon su men tów
w błąd, po nie waż w prze wa ża ją cej czę ści nie są oni 
zo rien to wa ni w za kre sie przy słu gu ją cych im upraw nień
i od po wia da ją cych im obo wiąz ków sprze daw cy. Na le ży
za tem za ło żyć, że wię kszość kon su men tów, po otrzy ma niu
dru ku „Zgło sze nia re kla ma cyj ne go”, po zo sta nie w prze -
ko na niu, że nie ma in nej dro gi za ła twie nia re kla ma cji, niż
ta pro po no wa na przez sprze da ją ce go. Wię kszość kon su -
men tów po zo sta nie rów nież do koń ca w błę dzie, że po nie -
sio ne przez nich kosz ty po stę po wa nia re kla ma cyj ne go 
np. kosz ty do ja zdu ob cią ża ją ich de fi ni tyw nie. O wnio -
skach te go ro dza ju prze są dza ją za sa dy do świad cze nia ży -
cio we go.

A prze cież są in ne, bar dzo pro ste i nie wy szu ka ne moż -
li wo ści, na przy kład prze sła nie de cy zji dro gą po czto wą,
do star cze nie jej do miej sca za miesz ka nia kon su men ta
przez pra cow ni ka poz wa nych; po ro zu mie wać się moż na
tak że te le fo nicz nie. O tym kwe stio no wa ny wzo rzec nie
wspo mi na, co ozna cza wpro wa dze nie kon su men ta
w błąd. Nie moż na więc za a pro bo wać po glą du Są du
Okrę go we go, że kon su ment w każ dym wy pad ku i tak jest

zmu szo ny do zło że nia wi zy ty w pun kcie sprze da ży. Tak -
że na pra wio ne lub no we obu wie, al bo sta re w wy pad ku
nie uw zględ nie nia re kla ma cji mo że być klien to wi do star -
czo ne dro gą po czto wą, ku rier ską al bo „do rę ki” przez
pra cow ni ka skle pu pod adres miej sca za miesz ka nia kon -
su men ta. We dług ta kie go ra czej wzor ca po wi nien dzia łać
do bry han dlo wiec i uczci wy sprze daw ca, a już z pew no -
ścią wów czas, gdy re kla ma cja by ła uza sad nio na.

Wpro wa dza nie kon su men ta w błąd, kształ to wa nie je go
obo wiąz ków nie zgod nie z usta wą, prze rzu ca nie na nie go
czę ści cię ża ru pro ce su re kla ma cyj ne go, na ra ża nie go na
po no sze nie do dat ko wych wy dat ków lub strat, utra tę cza -
su i mi trę gę, jak rów nież na kła da nie na kon su men ta re -
stryk cji zwią za nych z do cho wa niem ter mi nu ra żą co na ru -
sza je go in te re sy i jest sprzecz ne z do bry mi oby cza ja mi,
w tym wy pad ku do bry mi oby cza ja mi ku piec ki mi. Za sto -
so wa nie znaj du je więc prze pis art. 3851 § 1 k.c., co prze -
są dza o za kwa li fi ko wa niu za skar żo nej przez po wo da kla -
u zu li ja ko nie doz wo lo ne go po sta no wie nia umow ne go.

Ka ta log po sta no wień wy mie nio nych w art. 3853 k.c.
nie jest zam knię ty, po wy żej do ko na na kwa li fi ka cja jest
więc nie za leż na od ewen tu al nej subsumcji tak że z te go
prze pi su pra wa. Już jed nak w poz wie po wo ła no się na
fakt, że kon su ment za wie ra jąc umo wę sprze da ży nie jest
in for mo wa ny o zo bo wią za niu za war tym w „Zgło sze niu
re kla ma cyj nym” i że za poz na je się z nim do pie ro wte dy,
gdy wy peł nia ny jest druk re kla ma cyj ny. To twier dze nie
po wo da na le ży uznać za praw dzi we, tak w związ ku z wy -
da niem w pier wszej in stan cji wy ro ku za ocz ne go (art. 339
§2 k.p.c.) jak i w związ ku z moż li wo ścią uzna nia po da -
nych fak tów za nie wy ma ga ją cych do wo dze nia, ja ko fak -
tów nie za prze czo nych (art. 229 i 230 k.p.c.).

W kon sek wen cji za skar żo na kla u zu la da je się za kwa li -
fi ko wać ja ko abu zyw na tak że na pod sta wie art. 3853

pkt 4 k.c.

W tym sta nie rze czy za skar żo ny wy rok na le ża ło zmie -
nić na pod sta wie art. 386 §1 k.p.c. Zmia na wy ro ku co
do me ri tum wy wo ła ła ko niecz ność zmia ny roz strzy gnię cia
o kosz tach, gdyż poz wa ni ja ko stro na prze gry wa ją ca po -
win ni po nieść kosz ty nie uisz czo ne go wpi su są do we go od
poz wu i pu bli ka cji wy ro ku w Mo ni to rze Są do wym i Gos -
po dar czym.

Wy rok Są du I In stan cji był w isto cie wy ro kiem za ocz -
nym, o czym świad czy wy da nie go na po sie dze niu nie jaw -
nym i za rzą dze nie sę dzie go, by po u czyć poz wa nych
o sprze ci wie (k. 10). Dla te go też nie do kład ność tę na le -
ża ło spro sto wać na pod sta wie art. 350 §1 i §3 k.p.c.

Po da wa na przez poz wa ne go oko licz ność, że poz wa ni
zby li swe przed się bior stwo w dniu 3 stycz nia 2005 r. nie
ma zna cze nia dla roz strzy gnię cia. Za nie cha nie bo wiem
przez poz wa nych sto so wa nia za skar żo ne go po sta no wie -
nia wzor ca umow ne go po wy to cze niu po wódz twa nie ma
– zgod nie z art. 47940 k.p.c. – wpły wu na bieg po stę po -
wa nia. Po zew w spra wie ni niej szej wnie sio ny zo stał
w stycz niu 2004 r.

Sto sow nie do wy ni ku po stę po wa nia ape la cyj ne go na le -
ża ło orzec o po bra niu od poz wa nych nie uisz czo ne go
wpi su są do we go od ape la cji (art. 11 ust. 1 usta wy o kosz -
tach są do wych w spra wach cy wil nych).

�

Orzecznictwo sądów powszechnych
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Orzecznictwo Arbitra Bankowego

ORZE CZE NIE 
AR BI TRA BAN KO WE GO

Dnia 27 czer wca 2008 ro ku

Ar bi ter Ban ko wy przy 
Związ ku Ban ków Pol skich

po roz poz na niu w dniu 27czer wca 2008 ro ku
w War sza wie

na po sie dze niu nie jaw nym
spra wy z wnio sku A.M. zam. w R.

prze ciw ko Ban ko wi
o za pła tę 455,17 zł

usta la, że A.M nie jest zo bo wią za na do za pła ty na
rzecz Ban ku żad nej z na li czo nych op łat za ob słu gę

opóź nie nia;
za są dza od Ban ku na rzecz Wnio sko daw czy ni

kwo tę 50 (pięć dzie siąt) zł z ty tu łu zwro tu op ła ty
ar bi tra żo wej;

za są dza od Ban ku na rzecz Biu ra Ar bi tra Ban ko -
we go kwo tę 30 (trzy dzie ści) zł z ty tu łu zwro tu

kosz tów po stę po wa nia ar bi tra żo we go.

Uza sad nie nie:

Wnio sko daw czy ni A.M. wnio sła o usta le nie, że
nie jest zo bo wią za na do za pła ty na rzecz Ban ku
kwo ty 455,17 zł z ty tu łu umo wy o kar tę kre dy to wą
z dnia 14 grud nia 2006 r. 

Bank wniósł o od da le nie rosz cze nia w ca ło ści
i pod niósł, że spor na kwo ta zo sta ła na li czo na
w związ ku z na ru sze niem przez skar żą cą wa run ków
umo wy o kar tę kre dy to wą i Re gu la mi nu.

Ar bi ter usta lił i zwa żył, co na stę pu je:

Zgło szo ne rosz cze nie jest uza sad nio ne.
Na wstę pie roz wa żań przy wo łać na le ży prze pis

art. 353 kc, któ ry sta tu u je za sa dę swo bo dy kon trak -
to wa nia, we dług któ rej stro ny za wie ra ją ce umo wę
mo gą uło żyć sto su nek praw ny we dług swe go uzna -
nia, by le by je go treść lub cel nie sprze ci wia ły się
wła ści wo ści (na tu rze) sto sun ku, usta wie ani za sa -
dom współ ży cia spo łecz ne go. Je śli więc stro ny umo -
wy okre ślą swo je wza jem ne pra wa i obo wiąz ki, zo -
bo wią za ne są do ich wy ko na nia z na le ży tą sta ran no -
ścią. Z ko lei prze słan ka mi od po wie dzial no ści kon -
trak to wej (umow nej) za nie wy ko na nie lub nie na le -
ży te wy ko na nie umo wy (art. 471 kc), któ re mu szą
wy stą pić łącz nie są na stę pu ją ce oko licz no ści: 

1. ist nie nie waż ne go zo bo wią za nia;
2. nie wy ko na nie lub nie na le ży te wy ko na nie zo bo -

wią za nia;
3. wi na;
4. po wsta nie szko dy;
5. zwią zek przy czy no wy mię dzy za wi nio nym za -

cho wa niem spraw cy szko dy, a po wsta łą szko dą. 
Obo wią zek wy ka za nia po wyż szych oko licz no ści

cią ży na wie rzy cie lu – Wnio sko daw czy ni (art. 6 kc),
któ ra w oce nie Ar bi tra wy ka za ła brak pod staw do
ob cią że nia jej kosz ta mi op łat za ob słu gę opóź nie nia.

Bez spor nym jest, że w dniu 14 grud nia 2006 ro -
ku stro ny za war ły umo wę o kar tę kre dy to wą

i w dniu za war cia umo wy przy zna ny li mit kre dy to -
wy wy no sił 1.600 zł (do wód – umo wa). W dniu 14
grud nia 2006 ro ku ra chu nek kar ty X zo stał ob cią -
żo ny kwo tą 669,57 zł, któ ra mia ła być spła ca na
w dzie się ciu rów nych ra tach, do dnia 5 każ de go
mie sią ca. Do dnia 5 stycz nia 2007 ro ku bie żą ca
płat ność wy no si ła 70,31 zł, a na kwo tę tę skła da ła
się kwo ta ka pi ta łu i kosz ty ubez pie cze nia. Kon su -
men tka nie do ko na ła w wy ma gal nym ter mi nie spła -
ty, pod no sząc że spo wo do wa ne by ło to myl nym
wpi sa niem do umo wy – przez pra cow ni ka X, adre -
su do ko res pon den cji, przez co nie zo sta ła po in for -
mo wa na o ter mi nie spła ty pier wszej ra ty. Nie u isz -
cze nie ra ty w ter mi nie do 5 stycz nia 2007 ro ku,
spo wo do wa ło na ra sta nie za dłu że nia na ra chun ku
(do wód – pis mo „X”).

Po za spo rem po zo sta je tak że, że w dniu 28
wrześ nia 2007 ro ku, w wy ni ku na ru sze nia przez
kre dy to bior cę wa run ków umo wy, kre dyt zo stał wy -
po wie dzia ny przez Bank i w dniu 12 li sto pa da
2007 ro ku umo wa uleg ła roz wią za niu. Pis mem
z dnia 19 li sto pa da 2007 ro ku Bank po wia do mił
Wnio sko daw czy nię o wy so ko ści wy ma gal ne go za -
dłu że nia w kwo cie 455,17 zł oraz o tym, że w przy -
pad ku nie u re gu lo wa nia za dłu że nia w ter mi nie 30
dni, da ne klien tki zo sta ną na stęp nie prze ka za ne do
Biu ra In for ma cji Kre dy to wej S.A. 

Isto ta spo ru spro wa dza się do usta le nia pra wi dło -
wo ści na li cza nia przez Bank od se tek za opóź nie nie
w spła cie rat oraz op łat za ob słu gę opóź nie nia.

Zgod nie z art. 481 § 1 kc, je że li dłuż nik opóź nia
się ze speł nie niem świad cze nia pie nięż ne go, wie rzy -
ciel (tu: Bank) mo że żą dać od se tek za czas opóź nie -
nia, cho ciaż by nie po niósł żad nej szko dy i cho ciaż by
opóź nie nie by ło na stęp stwem oko licz no ści, za któ re
dłuż nik od po wie dzial no ści nie po no si. Na wstę pie
roz wa żań przy wo łać na le ży jed nak za pis § 15 p. 14
Re gu la mi nu, zgod nie z któ rym obo wią zek do star -
cza nia mie sięcz nych wy cią gów za da ny okres roz li -
cze nio wy i po da wa nia ter mi nu za pła ty ob cią ża Bank
i w tym kon tek ście na le ży uznać za pis § 15 p. 
17 zd. 2 Re gu la mi nu za nie doz wo lo ny – z mo cy art.
3851 § 1 kc „ Po sta no wie nia umo wy za wie ra nej
z kon su men tem nie uzgod nio ne in dy wi du al nie nie
wią żą go, je że li kształ tu ją je go pra wa i obo wiąz ki
w spo sób sprzecz ny z do bry mi oby cza ja mi, ra żą co
na ru sza jąc je go in te re sy”. Wo bec te go, kon su men tka
nie mog ła być ka ra na za opóź nie nie w za pła cie, sko -
ro nie zna ła ani wy so ko ści ra ty (§ 15 p. 1 Re gu la -
mi nu), ani ter mi nu speł nie nia świad cze nia (§ 15 p.
1 Re gu la mi nu). Po nie waż Wnio sko daw czy ni nie
kwe stio no wa ła od se tek za opóź nie nie, Ar bi ter nie
mógł orzec w tym za kre sie.

Ko lej ną kwe stią do roz wa ża nia jest za sad ność za -
sto so wa nia przez Bank pod wój nej san kcji za brak
ter mi no wej spła ty ra ty tj. od se tek za opóź nie nie (§
23 p. 5 Re gu la mi nu) i op ła ty za ob słu gę opóź nie -
nia w spła cie (Ta ry fa op łat). W tym za kre sie na le -
ży od wo łać się do wy ro ku Są du Ochro ny Kon ku -
ren cji i Kon su men tów z dnia 2 lu te go 2005 ro ku
w spra wie o sygn. akt XVII Amc 42/04, w któ rym
Sąd uznał za nie doz wo lo ną i za ka zał sto so wa nia
po sta no wie nia wzor ca o tre ści” op ła ta za spóź nio ną
spła tę kwo ty mi ni mal nej – 45 zł” i usta lił, że op ła -
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ta ta jest w isto cie za strze że niem do dat ko wych od se -
tek za opóź nie nie. Po nie waż żad na in na kla u zu la
umow na nie wy łą cza za sto so wa nia art. 481 § 1 kc
i umoż li wia Ban ko wi żą da nia na tej pod sta wie rów -
nież od se tek za opóź nie nie, ta kie ku mu la tyw ne za -
strze że nie jest nie do pusz czal ne, ja ko sprzecz ne
z do bry mi oby cza ja mi i ra żą co na ru sza ją ce in te res
kon su men ta.

Przy wo łać na le ży tak że uchwa łę Są du Naj wyż -
sze go z dnia 13 lip ca 2006 ro ku, III SZP 3/06
o tre ści: „Wpi sa nie okre ślo ne go po sta no wie nia
umow ne go do re je stru nie doz wo lo nych kla u zul wią -
że się z za ka zem je go sto so wa nia przez wszyst kie
pod mio ty, a nie tyl ko ten, któ re go do ty czy ło orze -
cze nie bę dą ce pod sta wą do ko na nia wpi su” i uchwa -
łę z te go sa me go dnia III SZP 3/06, o tre ści: „Sto -
so wa nie po sta no wień wzor ców umów o tre ści toż sa -
mej z tre ścią po sta no wień uzna nych za nie doz wo lo -
ne pra wo moc nym wy ro kiem Są du Okrę go we go
w War sza wie – Są du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon -
su men tów i wpi sa nych do re je stru, o któ rym mo wa
w art. 47945 § 2 k.p.c. mo że być uzna ne w sto sun -
ku do in ne go przed się bior cy za prak ty kę na ru sza ją -
cą zbio ro we in te re sy kon su men tów (art. 23a ust. 2
usta wy z dnia 15 grud nia 2000 r. o ochro nie kon -
ku ren cji i kon su men tów, tekst jed no li ty: Dz. U.
z 2003 r. Nr 68, poz. 804 ze zm.).” Do dać przy
tym na le ży, że sa ma na zwa op ła ty „op ła ta za ob słu -
gę opóź nie nia” nie zmie nia nie doz wo lo ne go cha rak -
te ru tej op ła ty, gdyż Bank re kom pen su je dzia łal ność
zwią za ną z ob słu gą za dłu że nia po przez po bie ra nie
od se tek „kar nych”.

Wo bec po wyż sze go uznać na le ży pod wój ne san -
kcjo no wa nie Wnio sko daw czy ni z te go sa me go ty tu -
łu za nie doz wo lo ne, a w kon sek wen cji Bank nie mo -
że ob cią żyć skar żą cej kwe stio no wa ny mi op ła ta mi.

Od no sząc się z ko lei do za rzu tu Wnio sko daw -
czy ni w za kre sie bra ku zgo dy na ubez pie cze nie,
ode słać na le ży do § I p. 2 i § IV umo wy, w któ rym
za pi sa no, że kre dy to bior ca zle ca Ban ko wi ubez pie -
cze nie na ży cie i na wy pa dek trwa łe go i cał ko wi te go
in wa lidz twa. Pod no sze nie więc za rzu tów, że nie
wie dzia ła o ubez pie cze niu i o mie sięcz nych kosz -
tach ubez pie cze nia, któ re pod no si ły wy so kość mie -
sięcz nej ra ty, jest w tym za kre sie bez za sad ne. Bank
był więc upraw nio ny do od bio ru wszel kich świad -
czeń z ty tu łu umo wy ubez pie cze nia i za li cze nia ich
na po czet za dłu że nia z ty tu łu umo wy do wy so ko ści
sal da za dłu że nia (§ IV p. 4 umo wy). 

Oce nia jąc pra wi dło wość dzia ła nia Ban ku wo bec
A.M. i za kła da jąc, że sta ran ność je go dzia ła nia
z uwa gi na pro wa dze nie prze zeń pro fe sjo nal nej
dzia łal no ści gos po dar czej, przyj mu je po stać szcze -
gól nej sta ran no ści (art. 355 § 2 kc) stwier dzić na le -
ży, że Bank nie do ło żył na le ży tej sta ran no ści przy
spo rzą dza niu umo wy i wy ko ny wa niu swo ich obo -
wiąz ków, co spo wo do wa ło, że nie mo że ob cią żyć
kon su men tki kosz ta mi op łat. 

Wo bec po wyż sze go, uzna jąc zgło szo ne rosz cze -
nie za za sad ne, Ar bi ter Ban ko wy orzekł, jak w p. 1. 

Na pod sta wie § 20 ust. 2 p. 4 w zw. z § 23 ust.
1-2 Re gu la mi nu Ban ko we go Ar bi tra żu Kon su -
men ckie go, Ar bi ter orzekł o kosz tach po stę po wa nia
(p. 1 i 2).

ORZE CZE NIE 
AR BI TRA BAN KO WE GO 

Dnia 30 czer wca 2008 ro ku

Ar bi ter Ban ko wy przy Związ ku Ban ków Pol skich
po roz poz na niu w dniu 30 czer wca 2008 ro ku

w War sza wie
na po sie dze niu nie jaw nym

spra wy z wnio sku ME. zam. w Ł. 
prze ciw ko Ban ko wi 

o za pła tę 174,58 EUR
za są dza od Ban ku na rzecz M.M. kwo tę 174,58
(sto sie dem dzie siąt czte ry 58/100) EUR z usta -
wo wy mi od set ka mi od dnia po bra nia pro wi zji do

dnia za pła ty z ty tu łu na leż no ści głów nej oraz kwo -
tę 50 (pięć dzie siąt) zł z ty tu łu zwro tu op ła ty ar bi -

tra żo wej;
za są dza od Ban ku na rzecz Biu ra Ar bi tra Ban ko -

we go kwo tę 30 (trzy dzie ści) zł z ty tu łu zwro tu
kosz tów po stę po wa nia.

Uza sad nie nie:

Wnio sko daw ca M.M. wniósł o za są dze nie od Ban -
ku kwo ty 174,58 EUR z ty tu łu zwro tu pro wi zji za
wcześ niej szą spła tę kre dy tu kon so li da cyj ne go z dnia
27 ma ja 2005 ro ku i pod niósł, że kre dyt pod le ga
re żi mo wi usta wy z dnia 20 lip ca 2001 ro ku o kre -
dy cie kon su men ckim.
Bank wniósł o od da le nie wnio sku i wska zał, że pro -
wi zja za wcześ niej szą spła tę kre dy tu zo sta ła po bra -
na zgod nie z umo wą i Ta ry fą op łat i pro wi zji, zaś
kre dyt nie jest kre dy tem kon su men ckim.

Ar bi ter usta lił i zwa żył, co na stę pu je:

Zgło szo ne rosz cze nie jest uza sad nio ne. 
Na wstę pie roz wa żań przy wo łać na le ży prze pis art.
353 kc, któ ry sta tu u je za sa dę swo bo dy kon trak to -
wa nia, we dług któ rej stro ny za wie ra ją ce umo wę mo -
gą uło żyć sto su nek praw ny we dług swe go uzna nia,
by le by je go treść lub cel nie sprze ci wia ły się wła ści -
wo ści (na tu rze) sto sun ku, usta wie ani za sa dom
współ ży cia spo łecz ne go. Je śli więc stro ny umo wy
okre ślą swo je wza jem ne pra wa i obo wiąz ki, zo bo -
wią za ne są do ich wy ko na nia z na le ży tą sta ran no -
ścią. Z ko lei prze słan ka mi od po wie dzial no ści kon -
trak to wej (umow nej) za nie wy ko na nie lub nie na le -
ży te wy ko na nie umo wy (art. 471 kc), któ re mu szą
wy stą pić łącz nie są na stę pu ją ce oko licz no ści: 
1. ist nie nie waż ne go zo bo wią za nia;
2. nie wy ko na nie lub nie na le ży te wy ko na nie zo bo -
wią za nia;
3. wi na;
4. po wsta nie szko dy;
5. zwią zek przy czy no wy mię dzy za wi nio nym za cho -
wa niem spraw cy szko dy, a po wsta łą szko dą. 
Obo wią zek wy ka za nia po wyż szych oko licz no ści cią -
ży na Wnio sko daw cy (art. 6 kc), któ ry w oce nie Ar -
bi tra wy ka zał po wyż sze prze słan ki. 
Dla roz strzy gnię cia isto ty spo ru ko niecz ne by ło
usta le nie, czy po stę po wa nie Ban ku w za kre sie po -
bra nia spor nej op ła ty by ło pra wi dło we i zgod ne

Orzecznictwo Arbitra Bankowego
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z po sta no wie nia mi umo wy kre dy to wej łą czą cej stro -
ny oraz oce na czy Bank upraw nio ny był do po bra -
nia pro wi zji za wcześ niej szą spła tę kre dy tu.
Prze de wszyst kim na le ża ło roz wa żyć, czy umo wa
z dnia 27 ma ja 2005 ro ku pod le ga ła re żi mo wi usta -
wy z dnia 20 lip ca 2001 ro ku o kre dy cie kon su men -
ckim i w tym za kre sie na le ża ło od nieść się do prze -
pi sów usta wy w kształ cie obo wią zu ją cym w da cie za -
wie ra nia umo wy, czy li po uwzględ nie niu prze pi sów
usta wy z dnia 22 ma ja 2003 ro ku o zmia nie usta wy
o kre dy cie kon su men ckim (Dz. U. Nr 109, poz.
1030). Przy pom nieć na le ży tak że, że dy rek ty wy nie
wią żą kra jów człon kow skich bez poś red nio, za tem
nie moż na na ich pod sta wie okre ślić praw i obo wiąz -
ków stron umo wy, a je dy nym źró dłem pra wa są ak -
ty praw ne po szcze gól nych państw. W oce nie Ar bi -
tra, ma jąc na uwa dze prze pis art. 3 ust. 2 p. 3 i ust.
3a, kre dyt kon so li da cyj ny w czę ści prze zna czo nej na
spła tę kre dy tu bu do wla no – hi po tecz ne go nie pod le -
gał re żi mo wi usta wy, zaś w czę ści do ty czą cej spła ty
po ży czki hi po tecz nej, któ rej ce lu nie okre ślo no – tak,
przy czym bez zna cze nia po zo sta ją da ty za war cia
obu spła ca nych umów. Pod kre ślić tak że trze ba, ze
usta wa nie prze wi du je obo wiąz ku ob ję cia swo im re -
żi mem tak że tej czę ści umo wy, któ ra pod le ga wy łą -
cze niu usta wo we mu (tu: czę ści kre dy tu prze zna czo -
nej na spła tę bu do wla no – hi po tecz ne go). Wo bec te -
go, w czę ści przy pa da ją cej na spła tę kre dy tu bu do -
wla no – hi po tecz ne go, Bank mógł ob cią żyć kon su -
men ta op ła tą za wcześ niej szą spła tę, ale po speł nie -
niu wa run ków, o któ rych mo wa w dal szej czę ści wy -
wo du, zaś w po zo sta łej czę ści nie miał ta kie go
upraw nie nia (vi de – art. 8 ust. 3 usta wy). 
Na wstę pie tej czę ści roz wa żań wska zać na le ży na
treść art. 110 usta wy Pra wo ban ko we (tj. Dz. U.
z 2002 r., Nr 72, poz. 665), któ ry sta no wi, że Bank
mo że po bie rać prze wi dzia ne w umo wie pro wi zje i op -
ła ty z ty tu łu wy ko ny wa nych czyn no ści ban ko wych
oraz op ła ty za wy ko ny wa nie in nych czyn no ści. O wy -
so ko ści tych op łat mu si być za wia do mio na dru ga stro -
na umo wy („Bank mo że udzie lić kre dy tu na pod sta -
wie umo wy kre dy tu ban ko we go bez na li cze nia pro wi -
zji, jed nak w sy tu a cji, gdy bank de cy du je się pro wi zję
po brać, to wy so kość pro wi zji po win na być okre ślo na
w umo wie kre dy tu i ob ję ta for mą pi sem ną ad pro ba -
tio nem – tak: J. Mo lis, Ko men tarz do art. 69 usta wy
z dnia 29 sierp nia 1997 r. Pra wo ban ko we, Za ka my -
cze 2005) i nie spor ne jest, że przy za wie ra niu umo wy
kre dy tu kon su ment wie dział o moż li wo ści po bra nia
przez Bank pro wi zji za przed ter mi no wą spła tę za dłu -
że nia, przy czym op ła ta ta wy no si ła wów czas 0%
(oko licz ność nie spor na – wy ciąg z Ta ry fy). Oczy wi -
stym jest rów nież, że Bank miał pra wo do ko ny wa nia
zmian w Ta ry fie bez wcześ niej szych kon sul ta cji z kre -
dy to bior ca mi, nato miast dla sku tecz no ści wpro wa dze -
nia tych zmian do tre ści sto sun ku praw ne go łą czą ce go
stro ny ko niecz ne by ło do cho wa nie do dat ko wych wa -
run ków wska za nych po ni żej.
Zgod nie z ogól nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra -
wa (Ko deks cy wil ny Ty tuł III Ogól ne prze pi sy o zo -
bo wią za niach umow nych), przed się bior ca (tu –
Bank) mo że do ko nać zmia ny wzor ca umow ne go (tu
– umo wy kre dy tu) w cza sie trwa nia umo wy, ale
zmia na ta bę dzie wią za ła kon su men ta, je śli zo sta nie
do ko na na w try bie okre ślo nym w usta wie. I tak;
zgod nie z prze pi sem art. 3841 kc wzo rzec wy da ny

w cza sie trwa nia sto sun ku umow ne go o cha rak te rze
ciąg łym wią że dru gą stro nę, je że li zo sta ły za cho wa -
ne wy ma ga nia okre ślo ne w art. 384 kc (wzo rzec zo -
sta nie do rę czo ny), a stro na nie wy po wie dzia ła umo -
wy w naj bliż szym ter mi nie wy po wie dze nia. W ce lu
sku tecz nej zmia ny umo wy kre dy tu w za kre sie wy so -
ko ści po bie ra nych op łat i pro wi zji (wy łą cze nie po sta -
no wień Ta ry fy z tre ści łą czą ce go stro ny sto sun ku
praw ne go jest nie doz wo lo nym po sta no wie niem
umow nym – art. 385 § 1 kc w zw. z art. 69 ust. 2
p. 9 pra wa ban ko we go), Bank zo bo wią za ny był po
pier wsze: do do rę cze nia no we go wzor ca, a po wtó re:
do wska za nia kon su men tom ter mi nu do na my słu
i wy ra ża nia zgo dy na ak cep ta cję pro po zy cji. Bank
nie przed sta wił do wo du na oko licz ność jej do rę cze -
nia – art. 6 kc w zw. z art. 61 § 1 kc. Sa mo wy wie -
sze nie Ta ry fy w lo ka lach Od dzia łów i na stro nie in -
ter ne to wej Ban ku – choć speł nia ją ce pu blicz no praw -
ny obo wią zek okre ślo ny w art. 111 ust. 1 p. 2 pra -
wa ban ko we go – uznać na le ży za nie wy star cza ją ce
(vi de: wy rok Są du An ty mo no po lo we go dnia
30.09.2002r. w spra wie o sygn. akt XVII Amc
47/01 i Są du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men -
tów z dnia 5.06.03r. w spra wie o sygn. akt XVII
Amc 39/02, sta no wią ce pod sta wę wpi su kla u zul
abu zyw nych do Re je stru pro wa dzo ne go przez Pre -
ze sa UO KiK). Bank nie wy ka zał, rów nież na wez -
wa nie Ar bi tra, że Wnio sko daw ca zo stał za wia do -
mio ny nie tyl ko o zmia nie Ta ry fy i usta le niu no wej
wy so ko ści pro wi zji, ale że zo stał rów nież po wia do -
mio ny o przy słu gu ją cym mu pra wie wy po wie dze nia
umo wy w przy pad ku nie za ak cep to wa nia no wych
wa run ków umo wy (do wód – za wia do mie nie z dnia
16 kwiet nia 2006 ro ku z wy cią giem z Ta ry fy). Tym
sa mym uznać na le ży, że Bank nie po wia do mił
Wnio sko daw cy o moż li wo ści wy po wie dze nia umo wy
i nie wy zna czył mu ter mi nu do wy ko na nia upraw nie -
nia kształ tu ją ce go. Do pie ro bez sku tecz ny upływ te go
ter mi nu po wo do wał by, że wzo rzec wią zał by ze skut -
kiem ex tunc czy li od da ty pra wi dło we go za ko mu ni -
ko wa nia go kre dy to bior cy. Po nie waż Bank nie do rę -
czył in for ma cji o zmia nie Ta ry fy w spo sób sku tecz ny
przed jej wej ściem w ży cie, uznać na le ży, że umo wa
wią za ła bez in kor po ra cji no wych sta wek pro wi zji,
a za tem kre dy to bior ca był zo bo wią za ny do za pła ty
1,5% pro wi zji za wcześ niej szą spła tę za dłu że nia
w czę ści do ty czą cej spła ty po ży czki hi po tecz nej. 
Oce nia jąc za tem dzia ła nie Ban ku wo bec Wnio sko -

daw cy i za kła da jąc, że sta ran ność je go dzia ła nia
z uwa gi na pro wa dze nie prze zeń pro fe sjo nal nej dzia -
łal no ści gos po dar czej, przyj mu je po stać szcze gól nej
sta ran no ści (art. 355 § 2 kc) stwier dzić na le ży, że
Bank nie do ło żył na le ży tej sta ran no ści przy okre śla -
niu wy so ko ści op ła ty, al bo wiem dla czę ści umo wy nie
pod le ga ją cej usta wie o kre dy cie kon su men ckim za sto -
so wał staw kę „no wą”, nie wią żą cą stron, zaś w czę ści
umo wy pod le ga ją cej te mu ak to wi praw ne mu, za pis
Ta ry fy do ty czą cy spor nej op ła ty był bez sku tecz ny
(art. 17 ukk). Tym sa mym Bank zo bo wią za ny jest
do zwro tu nie na leż nie po bra nej kwo ty pro wi zji.
Wo bec po wyż sze go, uzna jąc zgło szo ne rosz cze nie
za za sad ne, Ar bi ter Ban ko wy orzekł, jak w p. 1.
Na pod sta wie § 20 ust. 2 p. 4 w zw. z § 25 ust. 3
Re gu la mi nu Ban ko we go Ar bi tra żu Kon su men ckie -
go, Ar bi ter orzekł o kosz tach po stę po wa nia (p. 2).
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1400

1348

1347

1346

1345

1344

08 gru 2005

Sygn. akt
XVII AmC
66/05

Powód: Federacja Konsumentów 
w Warszawie

Pozwany: Towarzystwo
Oświatowe Sp. z o.o. 
w Warszawie

„Rodzice zobowiązani są do wpłacenia jednorazowo do 
Kasy Towarzystwa
Oświatowego w dniu podpisania niniejszej umowy wpisowego
w wysokości (1.200) zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi. „

18 paź 2006
Sygn. akt
XVII AmC
13/06

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Wiesław Brzozowski 
i Halina Łysenko,
Prywatna Placówka
Oświatowo Wychowawcza
Szkoła Języków Obcych „ALMA
MATER” s.c. w Ostrołęce

„Właściciel zastrzega sobie prawo pobierania w ciągu roku szkolnego
dodatkowej opłaty w przypadku wyższych kosztów prowadzenia placówki
niż założono na początku roku szkolnego (np. większa inflacja, duża ilość
rezygnacji słuchaczy z dalszej nauki).”

18 paź 2006
Sygn. akt
XVII AmC
13/06

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Wiesław Brzozowski
i Halina Łysenko,
Prywatna Placówka Oświatowo
Wychowawcza, Szkoła Języków
Obcych „ALMA MATER” s.c.

„ALMA MATER zastrzega sobie prawo do czasowych odstępstw od
realizacji postanowień Statutu Placówki z przyczyn finansowych lub nie
dających się usunąć przeszkód w realizacji programu w pełnym zakresie”

18 paź 2006
Sygn. akt
XVII AmC
13/06

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Pozwany: Wiesław Brzozowski
i Halina Łysenko,
Prywatna Placówka
Oświatowo Wychowawcza
Szkoła Języków Obcych „ALMA
MATER” s.c. w Ostrołęce

„Zmiany wprowadzone przez dyrektora w zakresie wskazanym w
par. 7 pkt 1 lub zmiana miejsca prowadzenia zajęć, siedziby ALMA MATER
w granicach miasta, gminy nie daje podstaw do rozwiązania umowy”

18 paź 2006
Sygn. akt
XVII AmC
13/06

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Wiesław
Brzozowski i Halina Łysenko,
Prywatna Placówka
Oświatowo Wychowawcza
Szkoła Języków Obcych „ALMA
MATER” s.c. w Ostrołęce

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany:
Wiesław Brzozowski i
Halina Łysenko,
Prywatna Placówka
Oświatowo Wychowawcza
Szkoła Języków Obcych „ALMA
MATER” s.c. w Ostrołęce

„Dyrektor ALMA MATER jest odpowiedzialny za kadrę dydaktyczną 
i proces nauczania, co uprawnia go w uzasadnionych przypadkach do
zmiany lektorów oraz godziny zajęć z własnej inicjatywy lub na wniosek
metodyka szkolnego”

18 paź 2006

Sygn. akt
XVII AmC
13/06

„Pisemna rezygnacja złożona w innych terminach niż wymienione wyżej
(par. 5 pkt 1) nakłada obowiązek zapłaty kary umownej. Wysokość kary
jest uzależniona od okresu uczęszczania do szkoły i wynosi: 
a) 3/4 opłaty rocznej w przypadku rezygnacji w 3 pierwszych miesiącach
nauczania, 
b) 1/2 opłaty rocznej w przypadku rezygnacji między 3 a 6 miesiącem
nauczania, 
c) 1/4 opłaty rocznej w przypadku rezygnacji po 6 miesiącach nauczania”

1297 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Wyższa Szkoła
Informatyki w Łodzi

03 kwi 2006

Sygn. akt
XVII Amc
19/05

„Opłaty w postaci wpisowego oraz czesne nie podlegają zwrotowi”

1288 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Pozwany: Wyższa Szkoła
Działalności Gospodarczej 
w Warszawie

05 wrz 2006

Sygn. akt
XVII Amc
120/05

„Rektor może dokonywać interpretacji postanowień Regulaminu.”

LLpp..  
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1286

1285
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1283
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05 wrz 2006

Sygn. akt
XVII Amc
120/05

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Wyższa Szkoła
Działalności Gospodarczej w
Warszawie

„Zarządzenia, o których mowa w § 1 ust. 2 o treści – nauka w Uczelni jest
odpłatna, szczegółowe regulacje dotyczące opłat określają zarządzenia
Kanclerza WSDG – podaje się do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych Uczelni.”

05 wrz 2006

Sygn. akt
XVII Amc
120/05

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Wyższa Szkoła
Działalności Gospodarczej 
w Warszawie

„Wysokość czesnego może się zmienić. Zmiana nie może następować
częściej niż raz w semestrze.”

05 wrz 2006

Sygn. akt
XVII Amc
120/05

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Wyższa Szkoła
Działalności Gospodarczej 
w Warszawie

„Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji ze studiów może nastąpić
w powodu: a) śmierci członka rodziny (rodzice, współmałżonek, dziecko)
po przedstawieniu stosownego dokumentu;
b) długotrwałej choroby udokumentowanej świadectwem lekarskim. 
W powyższych sytuacjach studentowi przysługuje zwrot ostatniej raty pod
warunkiem, że rezygnacja została zgłoszona przed upływem jednego
miesiąca od daty jej wpłacenia.”

05 wrz 2006

Sygn. akt
XVII Amc
120/05

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Pozwany: Wyższa Szkoła
Działalności Gospodarczej 
w Warszawie

„Student uiszczający czesne w ratach, w sytuacjach określonych w pkt 17
Regulaminu – tj. rezygnacji ze studiów w WSDG lub niepodjęcia studiów
albo skreślenia z listy studentów zwrot opłat nie przysługuje –
zobowiązany jest do uregulowania całej kwoty czesnego należnego za

semestr, w którym
nastąpiło zakończenie nauki”

05 wrz 2006

Sygn. akt
XVII Amc
120/05

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Wyższa Szkoła
Działalności Gospodarczej 
w Warszawie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Wyższa Szkoła Handlu
i Finansów
Międzynarodowych
w Warszawie

„W sytuacji rezygnacji ze studiów w WSDG lub nie podjęcia nauki albo
skreślenia z listy studentów zwrot opłat nie przysługuje.”

12 lip 2006

Sygn. akt
XVII AmC
116/05

„Student rezygnujący z własnej woli ze studiów w trakcie semestru ma
obowiązek wniesienia całości opłaty za dany semestr”

1278 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Wyższa Szkoła Handlu
i Finansów Międzynarodowych
w Warszawie

12 lip 2006 

Sygn. akt
XVII AmC
116/05

„Student skreślony z listy studentów ma obowiązek wnieść opłaty 
do pełnej wysokości obowiązujących za dany semestr”

1277 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Wyższa Szkoła Handlu
i Finansów Międzynarodowych
w Warszawie

12 lip 2006 

Sygn. akt
XVII AmC
116/05

„Skreślenie z listy studentów na wniosek kwestury z powodu nie
wnoszenia czesnego przez osoby, którym udzielono zgody na opłaty
w ratach miesięcznych nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłat za cały
semestr pod groźbą niewydania studentowi ewentualnie żądanych
świadczeń i wszczęcia procedury egzekucyjnej”

LLpp..  

1276 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Wyższa Szkoła Handlu
i Finansów
Międzynarodowych w Warszawie

12 lip 2006

Sygn. akt
XVII AmC
116/05

„Rezygnacja ze studiów w trakcie semestru nie zwalnia z obowiązku
uiszczenia należnych opłat do końca semestru przez osoby, którym
udzielono zgody opłaty w ratach miesięcznych”

1275 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Wyższa Szkoła Handlu
i Finansów Międzynarodowych
w Warszawie

12 lip 2006

Sygn. akt
XVII AmC
116/05

„Przedstawiona na piśmie rezygnacja ze studiów w trakcie semestru nie
jest podstawą do zwrotu żądanej części czesnego”

1263 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany:
Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu
i Finansów Międzynarodowych
w Zielonej Górze

26 lip 2006 

Sygn. akt
XVII AmC
80/05

„Rezygnacja ze studiów w trakcie semestru nie zwalnia z obowiązku
uiszczenia należnych opłat do końca semestru przez osoby, którym
udzielono zgody na opłaty w ratach miesięcznych”
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1261

1260

1251

1250

1249

1248

26 lip 2006 

Sygn. akt
XVII AmC
80/05

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Zachodnia Wyższa
Szkoła Handlu i Finansów
Międzynarodowych w Zielonej Górze

„Student rezygnujący z własnej woli ze studiów w trakcie semestru, 
ma obowiązek wniesienia całości opłat za dany semestr”

1262 26 lip 2006 

Sygn. akt
XVII AmC
80/05

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Zachodnia Wyższa Szkoła
Handlu i Finansów Międzynarodowych
w Zielonej Górze

„Przedstawiona na piśmie rezygnacja ze studiów w trakcie semestru 
nie jest podstawą do zwrotu żądanej części czesnego”

26 lip 2006
Sygn. akt
XVII AmC
80/05

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Zachodnia Wyższa
Szkoła Handlu i Finansów
Międzynarodowych w Zielonej Górze

„Student skreślony z trakcie semestru z listy studentów ma obowiązek
wnieść należne czesne oraz pozostałe opłaty za ten semestr w pełnej
wysokości”

04 sie 2004
Sygn. akt
XVII AmC
46/03

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: „Profesja” Centrum
Kształcenia Kadr
Sp. z o. o. w Łodzi

„Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowienia 
par. 3 p. 2, dotyczącego wysokości czesnego na semestrach programowo
wyższych”

04 sie 2004
Sygn. akt
XVII AmC
46/03

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: „Profesja” Centrum
Kształcenia Kadr
Sp. z o. o. w Łodzi

„W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu zajęć, zwrot wniesionych opłat
nie przysługuje i Zleceniodawca jest zobowiązany do uzupełnienia opłaty,
określonej w par. 3 pkt 2 do pełnej wysokości”

04 sie 2004
Sygn. akt
XVII AmC
46/03

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: „Profesja” Centrum
Kształcenia Kadr
Sp. z o.o. w Łodzi

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: „Profesja” Centrum
Kształcenia Kadr
Sp. z o.o. w Łodzi

„W przypadku rezygnacji z nauki w terminie przed rozpoczęciem zajęć,
zwrot wniesionych opłat nie przysługuje”

04 sie 2004
Sygn. akt
XVII AmC
46/03

„Dyscyplinarne wykreślenie z Listy słuchaczy lub zawieszenie w przerwach
słuchacza nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku uregulowania opłat
czesnego za semestr do pełnej wysokości”

1247 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: „Profesja” Centrum
Kształcenia Kadr
Sp. z o.o. w Łodzi

04 sie 2004

Sygn. akt
XVII AmC
46/03

„Nałożenie kary za zwłokę w dokonywaniu opłat następuje w sytuacji
przekraczania określonych w par. 4 p. 2 terminach; wysokość naliczonych
odsetek odpowiada wysokości 1,00 PLN za każdy dzień zwłoki”

1232 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Wyższa Szkoła
Finansów i Zarządzania 
w Warszawie

25 maj 2007
Sygn. akt
XVII AmC
33/06

„W przypadkach określonych w par. 7, w sytuacji, gdy student opłacił
czesne z góry Uczelnia zwraca czesne wpłacone ponad kwotę określoną
w par. 8 ust. 2, pomniejszone o opłatę karną wskazaną w par. 8 ust. 3.”

1231 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Wyższa Szkoła
Finansów i Zarządzania 
w Warszawie

25 maj 2007
Sygn. akt
XVII AmC
33/06

„Ponadto student zobowiązany jest do uiszczenia w nieprzekraczalnym
terminie jednego miesiąca od momentu złożenia pisemnej rezygnacji
bądź skreślenia go z listy studentów, opłaty karnej w wysokości 450 zł.”

1230 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Wyższa Szkoła
Finansów i Zarządzania 
w Warszawie

25 maj 2007
Sygn. akt
XVII AmC
33/06

„W przypadku określonych w par. 18, w sytuacji, gdy student opłacił
czesne z góry Uczelnia zwraca wpłacone czesne w wymiarze
wynoszącym 80% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą czesnego
należnego za dany rok akademicki a kwotą określoną w par. 19 ust. 2.”

1229 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Wyższa Szkoła
Finansów i Zarządzania 
w Warszawie

25 maj 2007
Sygn. akt
XVII AmC
33/06

„Ponadto student zobowiązany jest do uiszczenia w nieprzekraczalnym
terminie jednego miesiąca od momentu złożenia pisemnej rezygnacji
bądź skreślenia go z listy studentów, opłaty karnej w wysokości 20%
kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą czesnego należnego za dany
rok akademicki a kwotą określoną w ust. 2. Obliczeń wysokości płatności
dokonuje się zgodnie ze wzorem: OK = (CR-P)*20%, gdzie:
OK- opłata karna, CR- wysokość rocznego czesnego zgodnie z
zadeklarowaną formą płatności, P wysokość płatności.”

1228 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Wyższa Szkoła
Finansów i Zarządzania 
w Warszawie

25 maj 2007
Sygn. akt
XVII AmC
33/06

„(…) Obliczeń wysokości płatności dokonuje się zgodnie ze wzorem:
P= (CR/10)*T; Tmax = 10, gdzie: P wysokość płatności, CR- wysokość
rocznego czesnego zgodnie z zadeklarowaną formą płatności, T- ilość
miesięcy od dnia 1 września w danym roku akademickim do momentu
złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, bądź skreślenia z listy studentów
w sytuacji, gdy nie złożył pisemnej rezygnacji, 
Tmax maksymalny mnożnik T. Wybrano 10, gdyż w takim okresie
prowadzone są zajęcia na Uczelni (z uwzględnieniem okresu sesji letniej)”
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1191 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Centrum Edukacji Kadr
Sp. z o.o. w Warszawie

01 mar 2007

Sygn. akt
XVII AmC
12/06

„Wysokość czesnego i innych opłat określana jest odrębnym
zarządzeniem podawanym do publicznej wiadomości na głównej tablicy
ogłoszeń, najpóźniej miesiąc przez rozpoczęciem semestru, jak również
jest publikowana na stronie internetowej: www.cek.pl”

1190 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Centrum Edukacji Kadr
Sp. z o.o. w Warszawie

01 mar 2007
Sygn. akt
XVII AmC
12/06

„Kwoty opłat wymienione w Regulaminie mogą ulec zmianie w miarę
ogólnego wzrostu cen, nie częściej niż raz w semestrze”

1189 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Centrum Edukacji Kadr
Sp. z o.o. w Warszawie

01 mar 2007
Sygn. akt
XVII AmC
12/06

„Zobowiązuje się słuchacza do uregulowania całej kwoty czesnego
należnego za semestr, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji lub
skreślenia”

1188 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Centrum Edukacji Kadr
Sp. z o.o. w Warszawie

01 mar 2007
Sygn. akt
XVII AmC
12/06

„W przypadku niezapłacenia raty do 20 dnia danego miesiąca, słuchacz
opłaca karę umowną w wysokości 100 zł.”

1187 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Centrum Edukacji Kadr
Sp. z o.o. 
w Warszawie

01 mar 2007
Sygn. akt
XVII AmC
12/06 

„Za opóźnienie w płatności raty doliczane są odsetki umowne w wysokości
0,5 % raty za każdy dzień zwłoki”

PPoossttaannoowwiieenniiee  wwzzoorrccaa  uummoowwyy  uuzznnaannee  
zzaa  nniieeddoozzwwoolloonnee

OOzznnaacczzeenniiee  ssttrroonn  oorraazz
iinnffoorrmmaaccjjaa  oo  uuddzziiaallee  
ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  pprrookkuurraattoorraa
lluubb  oorrggaanniizzaaccjjii  ssppoołłeecczznneejj

DDaattaa  wwyyddaanniiaa
wwyyrrookkuu  ii
ssyyggnnaattuurraa  aakktt

1199

1198

1197

1196

1195

1194

18 maj 2006
Sygn. akt
XVII AmC
64/05

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Poliglota
Sp. z o.o. z /s w Warszawie

„Słuchacz ma prawo do zwrotu części opłaty za niewykorzystane zajęcia
po potrąceniu opłaty rejestracyjnej oraz kary umownej stanowiącej
równowartość 25% niewykorzystanej kwoty. Słuchacz rezygnujący z kursu
w czasie jego trwania traci prawo do przyznanych rabatów”

18 maj 2006

Sygn. akt
XVII AmC
64/05

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Poliglota
Sp. z o.o. z /s w Warszawie

„Słuchacz zobowiązany jest do opłacenia kursu w wyznaczonych przez
Organizatora terminach. Nieopłacenie raty w wyznaczonym terminie
powoduje skreślenie z listy uczestników kursu, utratę prawa do rabatu 
za kontynuację w przyszłości oraz naliczenie kary umownej w wysokości 
0,5 % należnej kwoty za każdy dzień zwłoki”

01 mar 2007
Sygn. akt
XVII AmC
12/06

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Centrum Edukacji Kadr
Sp. z o.o. w Warszawie

„W przypadku kierowania korespondencji Słuchacza do Centrum Edukacji
Kadr Sp. z o. o. brak odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty otrzymania
będzie uważany za negatywne załatwienie sprawy”

01 mar 2007
Sygn. akt
XVII AmC
12/06

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Centrum Edukacji Kadr
Sp. z o. o. w Warszawie

„Centrum Edukacji Kadr Sp. z o. o. może zlikwidować kierunek kształcenia
albo jego system tylko na koniec semestru z wyjątkiem sytuacji określonej
w powyższym punkcie”

01 mar 2007
Sygn. akt
XVII AmC
12/06

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Centrum Edukacji Kadr
Sp. z o.o. w Warszawie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Centrum Edukacji Kadr
Sp. z o.o. w Warszawie

„Rezygnacja z nauki w sytuacjach określonych w punkcie powyższym jest
równoznaczna z wypowiedzeniem umowy, jednakże Słuchacz ma
obowiązek wnieść opłaty do końca semestru i może uczęszczać na
zajęcia, chyba że chodzi o pierwszy semestr i w ogóle kierunek kształcenia
w systemie określonym w podaniu nie został utworzony”

01 mar 2007
Sygn. akt
XVII AmC
12/06

„Słuchacz ma prawo zrezygnować z nauki tylko w następujących
przypadkach: a) brak wystarczającej liczby słuchaczy figurującej na liście
słuchaczy danego studium, która jest konieczna do prowadzenia zajęć
dydaktycznych, bez względu na to, w którym to nastąpiło semestrze; 
b) zmiana systemu kształcenia”

1193 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Centrum Edukacji Kadr
Sp. z o.o. w Warszawie

01 mar 2007
Sygn. akt
XVII AmC
12/06

„Skreślenie z listy słuchaczy ani oświadczenie o zaprzestaniu odbywania
nauki nie jest tożsame z rozwiązaniem umowy”

1192 Powód: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Centrum Edukacji Kadr
Sp. z o.o. w Warszawie

01 mar 07

Sygn. akt
XVII AmC
12/06

„W przypadku naruszenia harmonogramu spłat skutkującego skreśleniem
z listy słuchaczy w sposób określony w Regulaminie, roszczenie wobec
słuchacza staje się natychmiast wymagalne w brakującej kwocie, która
miała być uiszczona do końca semestru, a Centrum Edukacji Kadr Sp. z o.
o. może wypowiedzieć niniejszą umowę; powyższe uprawnienia nie
ograniczają dochodzenia należności za cały okres obowiązania umowy”

LLpp..  
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Roz wój han dlu elek tro nicz ne go miał być
u pro gu XXI wie ku mo to rem umoż li wia -
ją cym jed no li te mu ryn ko wi eu ro pej skie mu

utrzy ma nie się w czo łów ce świa to wych gos po da -
rek oraz głów nym czyn ni kiem wzro stu gos po dar -
cze go. Oka za ło się jed nak, iż pro kon su men ckie
prze pi sy praw ne nie ne u tra li zu ją ba rier znie chę -
ca ją cych prze cięt ne go kon su men ta do ko rzy sta nia
z moż li wo ści za ku pów w in nych pań stwach człon -
kow skich UE.

Tej te ma ty ce po świę co na by ła mar co wa kon fe -
ren cja zor ga ni zo wa na w Pol sce z oka zji Eu ro pej -
skie go Dnia Kon su men ta pod ha słem „Za nim klik -
niesz, po znaj swo je pra wa”, a tak że mię dzy na ro do -
wa kon fe ren cja zor ga ni zo wa na przez Rząd Bry tyj -
ski w ma ju br. pod ha słem „Spra wić, by Unia Eu -
ro pej ska dzia ła ła na rzecz kon su men tów”.

W ba da niach pro wa dzo nych przez róż ne in -
sty tu cje i or ga ni za cje, kon su men ci wska zu ją na
ta kie prob le my, jak: do stęp do to wa rów i usług,
brak za u fa nia do trans ak cji in ter ne to wych, brak
rów no wa gi mię dzy pra wa mi i obo wiąz ka mi
stron przy sto so wa niu prze pi sów o włas no ści
in te lek tu al nej oraz trud no ści w do cho dze niu
rosz czeń wy ni ka ją cych z nie zgod no ści to wa -
ru/usłu gi z umo wą.

Po nad 80% ba da nych w ra mach te go rocz ne -
go ba da nia Eu ro ba ro me ter (ME MO/08/426)
uwa ża, że prze ka zy wa nie da nych przez In ter -
net nie jest w peł ni bez piecz ne. Je dy nie 33%
kon su men tów jest skłon nych do za wie ra nia
umów w in nym niż ma cie rzy sty ję zy ku, a 31%
kon su men tów w Eu ro pie nie ma do stę pu do
In ter ne tu.

Bariery handlu
elektronicznego

OOdd  ssee  tteekk  oossóóbb,,  kkttóó  rree  ww 22000077  rroo  kkuu  ddoo  kkoo  nnaa  łłyy  zzaa  kkuu  ppuu  pprrzzeezz  IInn  tteerr  nneett  ((ww  %%))

Źró dło: „Han del elek tro nicz ny w Unii Eu ro pej skiej”, ba da nie Eu ro ba ro me tru, 2008

Konsument w Europie
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Ana li zę skarg do ty czą cych han dlu elek tro -
nicz ne go, zgła sza nych przez kon su men tów
w 2007 ro ku prze pro wa dzi ła rów nież sieć Eu ro -
pej skich Cen trów Kon su men ckich ECC-NET.
Ana li za nie obej mu je usług trans por to wych (np.
re zer wo wa nia bi le tów lot ni czych on li ne) i ho te lo -
wych, ani trans ak cji za wie ra nych w ra mach auk -
cji in ter ne to wych.

W 2007 ro ku sieć ECC-NET otrzy ma ła bli -
sko 25 000 zgło szeń od kon su men tów, 50%
zgło szeń do ty czy ło trans ak cji za wie ra nych za po -
śred nic twem In ter ne tu. 

Czas na na pra wę
Gdy pro dukt za ku pio ny on li ne ma wa dy i jest

wy sy ła ny z po wro tem do sprze daw cy w ce lu na -

Kategoria Odsetek wszystkich spraw

Wysyłka 50%

Produkt/usługa 25%

Warunki umowy 11%

Cena i płatności 6%

Dochodzenie roszczeń
4%

SSttrruukkttuurraa  tteemmaattyycczznnaa  sspprraaww  bbęęddąąccyycchh  pprrzzeeddmmiiootteemm  iinntteerrwweennccjjii  ssiieeccii  EECCCC--NNEETT

Źródło: Raport „The European Online Marketplace: Consumer Complaints 2007”, ECC-NET, 2008

CCoo  PPoollaaccyy  kkuuppuujjąą  ww  ssiieeccii??
OOddsseetteekk  oossóóbb  ddeekkllaarruujjąąccyycchh  zzaakkuupp  ddaanneeggoo  pprroodduukkttuu  ww  sskklleeppiiee  iinntteerrnneettoowwyymm  ((ww  %%))

Źródło: "Polacy na zakupach w Internecie", raport z badania TNS OBOP na zlecenie UOKiK, 2008
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pra wy, klu czo wą kwe stią do roz wa że nia jest „od -
po wied ni czas”, w ja kim na pra wa po win na być
do ko na na. Eu ro pej skie usta wo daw stwo nie pre -
cy zu je te go ter mi nu, za tem sfor mu ło wa nie „od po -
wied ni czas” mo że być pod da ne su biek tyw nym
in ter pre ta cjom.

Kwe stia cza su prze zna czo ne go na na pra wę to -
wa ru ma szcze gól ne zna cze nie w przy pad ku pro -
duk tów za a wan so wa nych tech no lo gicz nie, ta kich
jak ka me ry cyf ro we czy sprzęt kom pu te ro wy. Po -
wo dem, dla któ re go kon su men ci de cy du ją się na
za kup te go ty pu sprzę tu w skle pach in ter ne to -
wych jest je go niż sza ce na w po rów na niu do ofert
tra dy cyj nych skle pów. Jed nak że, gdy pro dukt jest
wa dli wy, je go na pra wa mo że trwać mie sią ca mi,
zwłasz cza, je śli wy ma ga to ode sła nia czę ści za -
mien nych pro du cen to wi. W re zul ta cie, w mo -
men cie gdy kon su ment mo że już ko rzy stać z na -
pra wio ne go urzą dze nia, jest ono do stęp ne na ryn -
ku po niż szej ce nie.

Po nad to bio rąc pod uwa gę gwał tow ny roz wój
tech no lo gii w tym ob sza rze, pro dukt po kil ku mie -
sięcz nej na pra wie mo że nie być już tak za a wan so -
wa ny tech nicz nie, jak w mo men cie za ku pu.

Przy kład:
Kon su ment z Fin lan dii za ku pił te le wi zor

LCD we fran cu skim skle pie in ter ne to wym. Już
po trzech dniach od otrzy ma nia to wa ru oka za ło
się, że jest on wa dli wy. Kon su ment skon tak to wał
się ze sprze daw cą, któ ry do ra dził mu prze słać te -
le wi zor do au to ry zo wa ne go ser wi su w Fin lan dii.
W fiń skim ser wi sie po wie dzia no kon su men to wi,
że te le wi zo ra praw do po dob nie nie uda się na pra -
wić a w naj lep szym ra zie trze ba bę dzie cze kać
kil ka mie się cy na czę ści za mien ne. Kon su ment
nie za ak cep to wał tak dłu gie go cza su na na pra wę
i pró bo wał od stą pić od umo wy. Po in ter wen cji
ECK z Fran cji i Fin lan dii sprze daw ca zgo dził
się przy jąć to war i zwró cić pie nią dze kon su men -
to wi.

Za kup bi le tów 
Ko lej nym ob sza rem prob le mo wych jest in ter -

ne to wa sprze daż bi le tów na im pre zy spor to we,
kon cer ty i in ne wy da rze nia. Naj wię cej skarg do -
ty czy nie do star cze nia kon su men tom za mó wio -
nych przez nich bi le tów.

Ty po wy sce na riusz jest na stę pu ją cy: kon su -
ment do ko nu je za ku pu bi le tu za po śred nic twem

ser wi su in ter ne to we go, nie au to ry zo wa ne go ja ko
ofi cjal ne go agen ta sprze da żo we go przez or ga ni -
za to rów im pre zy. We dług in for ma cji w ser wi sie
zaj mu je się on wy szu ki wa niem bi le tów, już rze ko -
mo wy prze da nych. W wię kszo ści przy pad ków
kon su men ci pła cą du żo wyż szą ce nę za po szu ki -
wa ne przez sie bie bi le ty, jed nak ni gdy ich nie
otrzy mu ją. Sprze daw ca za zwy czaj obar cza od po -
wie dzial no ścią za ten stan rze czy stro nę trze cią,
cięż ko jest wów czas oce nić, czy do szło do oszu -
stwa, po nie waż nie jest jas ne, czy sprze daw ca od
sa me go po cząt ku miał fak tycz nie moż li wość do -
star cze nia bi le tów. 

Zna czą cym prob le mem dla kon su men tów są
po no szo ne w ta kiej sy tu a cji do dat ko we wy dat ki
ta kie, jak kosz ty pod ró ży na miej sce im pre zy (np.
za kup bi le tów lot ni czych) i kosz ty za kwa te ro wa -
nia; naj czę ściej głów nym po wo dem pod ró ży kon -
su men tów do kon kret ne go miej sca jest bo wiem
właś nie uczest nic two w kon cer cie, me czu pił kar -
skim lub in nej im pre zie.

Utra ta lub uszko dze nie prze sył ki
Sprze daw cy czę sto od ma wia ją wzię cia od po -

wie dzial no ści za zgu bie nie lub uszko dze nie prze -
sył ki w trak cie do sta wy i su ge ru ją kon su men tom
skon tak to wa nie się z ope ra to rem po czto wym lub
fir mą ku rier ską. Tym cza sem kon su ment, w prze -
ci wień stwie do sprze daw cy, nie ma pod pi sa nej
umo wy z fir mą do star cza ją cą prze sył kę, nie jest
za tem upraw nio ny do do cho dze nia od niej rosz -
czeń. 

Sprze daw ca nie po wi nien uni kać od po wie -
dzial no ści za do sta wę prze sył ki – sta no wi ona bo -
wiem je go włas ność do mo men tu otrzy ma nia i po -
kwi to wa nia od bio ru przez kon su men ta. Za tem
uszko dze nie prze sył ki lub ja kie kol wiek in ne prob -
le my zwią za ne z do sta wą po win ny być roz wią zy -
wa ne przez sprze daw cę. 

Zda rza ły się przy pad ki, gdzie sprze daw ca
uni kał ja kiej kol wiek od po wie dzial no ści za uszko -
dzo ne prze sył ki, po nie waż kon su ment nie wy ku -
pił do dat ko we go ubez pie cze nia. Na wet w wy pad -
ku uzna nia swo jej od po wie dzial no ści, po wszech -
ną prak ty ką sto so wa ną przez skle py in ter ne to we
jest od mo wa roz pa trze nia re kla ma cji kon su men ta
do cza su uzy ska nia przez sprze daw cę od szko do -
wa nia od fir my ku rier skiej lub ope ra to ra po czto -
we go. 
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Przy kład:
Kon su ment z Gre cji za mó wił część za mien ną

do swo je go sa mo cho du w an giel skim skle pie in ter -
ne to wym. Po otwo rze nie prze sył ki oka za ło się, ze
część za mien na jest uszko dzo na. Kon su ment
wniósł re kla ma cję do sprze daw cy, lecz ten obar -
czył od po wie dzial no ścią fir mę ku rier ską za nie -
wła ści we za pa ko wa nie pro duk tu. Kon su ment
skon tak to wał się z grec kim ECK i po in ter wen cji
ECK sprze daw ca zgo dził się zwró cić kon su men to -
wi cał ko wi ty koszt za ma wia nej czę ści.

Nie do stęp ność pro duk tu
Cza sem sprze daw ca na stro nie in ter ne to wej

skle pu po da je, że da ny pro dukt jest do stęp ny, zaś
po do ko na niu przez kon su men ta płat no ści in for -
mu je go, że pro duk tu nie ma w ma ga zy nie i że bę -
dzie mu siał po cze kać kil ka ty god ni na je go za mó -
wie nie i wy sył kę. Ta kie za cho wa nie mo że być re -
zul ta tem złe go za rzą dza nia skle pem in ter ne to -
wym, ale mo że być rów nież uzna ne za prak ty kę
wpro wa dza ją cą w błąd. 

Przy kład:
Kon su ment z Ir lan dii za ku pił lap top w an giel -

skim skle pie in ter ne to wym. Je go kar ta kre dy to wa
zo sta ła ob cią żo na op ła tą, a lap top zo stał do star -
czo ny – nie ste ty, kon su ment otrzy mał nie ten mo -
del, któ ry za mó wił. Po skon tak to wa niu się ze
sprze daw cą obie ca no mu do sta wę pra wi dło we go
mo de lu. Kie dy kon su ment nie do cze kał się obie ca -
nej prze sył ki, skon tak to wał się z ir lan dzkim ECK,
któ re na stęp nie po in for mo wa ło o spra wie ECK
w Wiel kiej Bry ta nii.

Sprze daw ca na ci skał, by kon su ment zwró cił
mu pier wot nie do star czo ne go lap to pa na włas ny
koszt, z ko lei bry tyj skie ECK ar gu men to wa ło, że
sprze daw ca po wi nien go ode brać na włas ny koszt.
Sprze daw ca osta tecznie zgo dził się po kryć kosz ty
wy sył ki. 

Zda rza ły się przy pad ki, gdy sprze daw ca
twier dził, że nie otrzy mał ode sła ne go mu to wa ru.
Z jed nej stro ny za le ca się kon su men tom od sy ła -

nie to wa rów za po twier dze niem od bio ru, gdyż
ma ją wów czas do wód, że to war zo stał do star czo -
ny sprze daw cy. Ist nie je po nad to moż li wość ubez -
pie cze nia prze sył ki. Z dru giej stro ny sprze daw cy
za zwy czaj nie chęt nie go dzą się na po no sze nie do -
dat ko wych kosz tów. W re zul ta cie kon su men ci
od sy ła ją to wa ry zwy kłą po cztą, nie ma jąc pew no -
ści, czy prze sył ka rze czy wi ście do trze do adre sa -
ta. Kwe stia ta wy ma ga za tem wy jaś nie nia i do -
pre cy zo wa nia. 

Zmia na ce ny
Eu ro pej skie Cen tra Kon su men ckie od no to wu -

ją rów nież skar gi na nie zgod no ści mię dzy ce ną
pro duk tu na stro nie in ter ne to wej a ce ną, któ rą
kon su ment mu si fak tycz nie za pła cić. Sprze daw cy
po otrzy ma niu za mó wie nia i do ko na niu płat no ści
przez kon su men ta, zmie nia ją ce nę pro duk tu,
utrzy mu jąc, że pier wot na ce na zo sta ła umiesz czo -
na na stro nie in ter ne to wej przez po mył kę. Kon su -
ment mu si wów czas al bo do pła cić róż ni cę w ce nie
al bo zre zy gno wać z za mó wie nia i do cho dzić
zwro tu do tych czas wpła co nej kwo ty (co oka zu je
się być bar dzo trud ne). Ta kie do dat ko we op ła ty
są za zwy czaj uza sad nia ne przez sprze daw ców
wyż szy mi kosz ta mi do sta wy. 

Przy kład
Kon su ment z Luk sem bur ga za mó wił książ ki

w nie miec kiej księ gar ni in ter ne to wej. Po po da niu
swo je go adre su i zło że niu za mó wie nia, na stro nie
in ter ne to wej uka za ła się in for ma cja, że kosz ty wy -
sył ki wy nio są 3,95 eu ro. Tym cza sem po otrzy ma -
niu fak tu ry za książ ki oka za ło się, że kosz ty wy -
sył ki wy nio sły 16 eu ro. Kon su ment skon tak to wał
się ze sprze daw cą, któ ry przy znał, że wsku tek
prob le mów z opro gra mo wa niem kom pu te ro wym
po da ne na stro nie kosz ty wy sył ki to wa rów za gra -
ni cę by ły ta kie sa me, jak kosz ty wy sył ki to wa rów
na te ry to rium Nie miec. In for ma cja o fak tycz nych
kosz tach wy sył ki to wa rów po za te ry to rium Nie -
miec by ła nato miast za war ta w Ogól nych Wa run -
kach Umo wy. Sprze daw ca zgo dził się na stęp nie
po brać kosz ty wy sył ki w wy so ko ści 3,95 eu ro. 

Ar ty kuł opra co wa no na pod sta wie ra por tu „The Eu ro pe an On li ne Mar ket pla ce: 
Con su mer Com pla ints 2007” w an giel skiej wer sji ję zy ko wej, któ ra jest do stęp na na stro nie:
http://ec.eu ro pa.eu/con su mers/re dress_cons/in dex_en.htm
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Ko mi sarz UE ds. Kon su men tów, Me gle na
Ku ne wa, na kre śli ła pod czas prze mó wie nia
w Lon dy nie pięć prio ry te to wych ob sza rów

dzia łań w za kre sie po li ty ki kon su men ckiej w cza -
sach co raz wię ksze go zin for ma ty zo wa nia. Ko mi -
sarz Ku ne wa po wie dzia ła: „Jed no li ty ry nek de ta -
licz ny dla kon su men tów urze czy wist ni się w In ter -
ne cie. In ter net jest ol brzy mią szan są dla kon su -
men tów. Po sze rza on ho ry zon ty ryn ku, umoż li -
wia jąc klien tom szer szy wy bór pro duk tów i do -
staw ców. Poz wa la po rów nać ofer ty i ce ny na nie -
spo ty ka ną do tąd ska lę. Mu si my do pil no wać, aby
suk ces In ter ne tu nie uległ spo wol nie niu z na szej
wi ny. Mu si my pa mię tać o usu wa niu waż nych
prze szkód re gu la cyj nych, oczysz czać ry nek elek -
tro nicz ny z ple nią cych się na nim oszustw i nie ucz -
ci wych prak tyk, jak rów nież za jąć się waż ny mi dla
kon su men tów kwe stia mi pry wat no ści i za u fa nia.”

5 dzia łań prio ry te to wych 

1. Jed no li ty i pro sty zbiór prze pi sów
w za kre sie umów kon su men ckich 

„Je sie nią Ko mi sja przed sta wi pro po zy cję
stwo rze nia na eu ro pej skim ryn ku jed no li tych
prze pi sów ra mo wych w za kre sie umów kon su -
men ckich. Obec nie fun kcjo nu je my w gma twa ni -
nie zło żo nych prze pi sów, któ re po wsta wa ły cha o -
tycz nie w cią gu ubieg łych 20 lat. Wy ni kiem jest
la bi rynt praw i za sad, przy kła do wo w za kre sie
praw do od stą pie nia od umo wy i gwa ran cji, któ -
re są nie jas ne dla kon su men tów i skom pli ko wa ne
dla przed się biorstw.” 

2. Ko niecz ność prze a na li zo wa nia ogra -
ni czeń sprze da ży in ter ne to wej w świet le
pra wa kon ku ren cji UE w per spek ty wie
zmia ny roz po rzą dze nia w spra wie ogra ni -
czeń pio no wych 

„Mu si my się za sta no wić nad za sad no ścią
ogra ni czeń na kła da nych przez do staw ców na
dy stry bu cję za po śred nic twem In ter ne tu. Mo im
zda niem pla no wa na na naj bliż sze la ta zmia na
roz po rzą dze nia w spra wie ogra ni czeń pio no -
wych w pra wie kon ku ren cji UE jest od po wied -
nią oka zją do ta kiej ana li zy. Pra gnę już te raz za -
zna czyć, że ja ko ko mi sarz ds. kon su men tów bę -
dę w Ko mi sji czyn nie uczest ni czyć w dys ku sji na
te mat po go dze nia pra wa kon su men tów do wy -
bo ru z in ny mi za sa da mi pro wa dze nia han dlu
elek tro nicz ne go.”

3. Ko niecz ność kry tycz nej ana li zy za -
sad no ści ist nie nia sztucz nych po dzia łów
ge o gra ficz nych, któ re nie poz wa la ją kon -
su men tom wyjść po za gra ni ce kra ju

„Waż ne jest, aby kon su men ci mo gli pod wa żyć
za sad ność mo de li biz ne so wych opar tych na dy -
skry mi na cji ge o gra ficz nej. W dzi siej szych cza sach
nie mu si my już ro bić za ku pów w skle pach osie -
dlo wych. Mo że my bez prob le mu na by wać pro -
duk ty po za na szą miej sco wo ścią. Na dal jed nak
je steś my zmu sza ni do ro bie nia za ku pów na te ry -
to rium na sze go kra ju. Na te re nie Unii Eu ro pej -
skiej nie moż na na ra zie swo bod nie ku po wać
kom pu te rów, bi le tów na po ciąg ani kon so li do
gier. Mu si my ku po wać we włas nym kra ju. Chcia -
ła bym jas no po wie dzieć, że na eu ro pej skim jed -
no li tym ryn ku nie ma miej sca na sztucz ne po dzia -
ły ge o gra ficz ne, któ re nie poz wa la ją klien tom
wyjść po za gra ni ce ich włas ne go kra ju. Obec nie
zaj mu ję się pro wa dze niem ba dań han dlu elek tro -
nicz ne go, któ re mam na dzie ję bę dą do brym po -
cząt kiem de ba ty na ten te mat.”

4. Wal ka z ko lej ną ge ne ra cją nie ucz ci -
wych prak tyk han dlo wych sto so wa nych
co raz po wszech niej w sie ci
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Ko mi sja Eu ro pej ska okre śla 
pięć prio ry te tów po li ty ki 
kon su men ckiej w do bie In ter ne tu
KKoo  mmuu  nnii  kkaatt  pprraa  ssoo  wwyy  DDyy  rreekk  ccjjii  GGee  nnee  rraall  nneejj  
ddss..  OOcchhrroo  nnyy  ZZddrroo  wwiiaa  ii KKoonn  ssuu  mmeenn  ttóóww  KKoo  mmii  ssjjii  EEuu  rroo  ppeejj  sskkiieejj
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ści, któ re bę dą obo wią zy wać w róż nych sek to rach
i tech no lo giach, da jąc nam bar dziej spój ne po dej -
ście do za sad śle dze nia ak tyw no ści użyt kow ni ków
i two rze nia ich pro fi li. Pla nu ję za chę cić in nych
ko mi sa rzy do wspól nej pra cy nad two rze niem
spój nych ram praw nych w za kre sie zbie ra nia da -
nych i two rze nia pro fi li, któ re bę dą mog ły być sto -
so wa ne na wszyst kich plat for mach. 

Mo im zda niem świa do mość kon su men tów jest
naj waż niej szą kwe stią, któ ra po win na być obec na
w pro wa dzo nej po li ty ce. Eu ro pej ski In spek tor
Ochro ny Da nych wy raź nie stwier dził, że w obec -
nej sy tu a cji praw nej każ dy przy pa dek gro ma dze -
nia da nych oso bo wych wy ma ga wy raź nej zgo dy
za in te re so wa nej stro ny. Rze czy wi stość In ter ne tu
da le ko od bie ga od tych za sad. A je śli wy ma ga się
od nas zgo dy, w ja ki spo sób jej udzie la my? Na
wie lu stro nach in ter ne to wych ofe ru je nam się tzw.
do dat ko we usłu gi. Wąt pię, czy zgo da na nie jest
fak tycz nie świa do mą zgo dą. Ilu z nas wie, że fak -
tycz nie ozna cza ona zgo dę na śle dze nie na sze go
za cho wa nia, co z ko lei poz wa la zbie rać da ne na
nasz te mat i ro bić z nich ko mer cyj ny uży tek?

�

„Ko mi sja Eu ro pej ska opub li ku je w tym ro ku
po rad nik dla użyt kow ni ków tech no lo gii cyf ro -
wych, w któ rym wy jaś ni kon su men tom ich pra wa
w świe cie In ter ne tu. Praw dzi wym wy zwa niem
jest po ja wie nie się no wych prak tyk, w od nie sie niu
do któ rych wciąż ko niecz ne jest prze te sto wa nie
środ ków praw nych. Do tych prak tyk na le żą: sze -
ro ko roz po wszech nio ne do myśl ne za zna cza nie
pól wy bo ru, nie ucz ci we for my mar ke tin gu (tzw.
mar ke ting wi ru so wy) oraz prze my ca nie tre ści
han dlo wych w in for ma cjach nie ko mer cyj nych.
Pla nu ję spo rzą dzić szcze gó ło we wska zów ki prak -
tycz ne na te mat sto so wa nia obo wią zu ją cych
w UE prze pi sów z za kre su nie ucz ci wych prak tyk
han dlo wych w In ter ne cie oraz w świe cie tech no -
lo gii cyf ro wych.”

5. Kwe stie pry wat no ści, tj. gro ma dze -
nie da nych oraz two rze nie pro fi li użyt -
kow ni ków, nie po win ny pod wa żać za u fa -
nia do In ter ne tu. 

„W go rą cych de ba tach na te mat pry wat no ści
głos kon su men tów mu si być bra ny pod uwa gę.
Chcia ła bym przy spie szyć opra co wa nie pod sta wo -
wych za sad kon su men ckich w za kre sie pry wat no -

W dniach 3 – 4 lip ca bie żą ce go ro ku w Pra dze od by ło się ko lej ne spot ka nie w ra mach Fo rum
Eg zek wo wa nia Pra wa Kon su men ckie go (Con su mer Law En for ce ment Fo rum). 
W spot ka niu uczest ni czy li przed sta wi cie le or ga ni za cji kon su men ckich z kra jów człon kow skich
Unii Eu ro pej skiej. Sto wa rzy sze nie Kon su men tów Pol skich re pre zen to wa ła me ce nas Sy bi la
Gra czyk.

Tym ra zem kon fe ren cja by ła po świę co na pra wom pa sa że rów li nii lot ni czych, rosz cze niom
przy słu gu ją cym od or ga ni za to ra im pre zy tu ry stycz nej oraz za gad nie niom ryn ku ener gii elek -
trycz nej. Dys ku sja ob ra ca ła się głów nie wo kół kla u zul nie doz wo lo nych, a tak że sto so wa nia
no wych prze pi sów do ty czą cych nie ucz ci wych prak tyk ryn ko wych. 

Roz wią zy wa nie przy go to wa nych przez or ga ni za to rów prob le mów pro wa dzi do wnio sku, że
kon su men ci we wszyst kich kra jach człon kow skich UE spo ty ka ją się z ta ki mi sa my mi trud no -
ścia mi w sto so wa niu pra wa.

Po u cza ją ce by ły po ru sza ne za gad nie nia do ty czą ce ryn ku ener gii, zwłasz cza od po wie dzial no ści
przed się bior cy ener ge tycz ne go za szko dy wy rzą dzo ne przez zmia nę na pię cia prą du elek trycz -
ne go, a tak że sy ste mo wych roz wią zań re gu la cyj nych na tym ryn ku.
Ko lej ne spot ka nie od bę dzie się we wrześ niu.

Rzecz ni ków za in te re so wa nych udzia łem w dys ku sji pro si my o kon takt: praw nik@skp.pl 
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