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Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw 

 

 

I. Cel reformy abstrakcyjnej kontroli postanowień niedozwolonych we wzorcach 

umownych 

 

1. Wstęp 

Rządowy dokument pt. „Polityka Konsumencka na lata 2010–2013”, dostrzegając 

nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu abstrakcyjnej kontroli postanowień 

pochodzących z wzorca oraz prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów (zwanego dalej „UOKiK”) Rejestru postanowień wzorców umowy uznanych 

za niedozwolone (zwanego dalej „Rejestrem”), wskazał na konieczność przeprowadzenia 

reformy regulujących te kwestie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Podstawowym 

celem reformy jest zwiększenie efektywności procesu kontroli stosowania przez 

przedsiębiorców postanowień niedozwolonych w wykorzystywanych przez nich wzorcach 

umownych. Zmiana przepisów ma spowodować jednak nie tylko bardziej skuteczną 

eliminację z rynku postanowień niedozwolonych, lecz ma służyć również uproszczeniu 

środowiska prawnego, w którym działają przedsiębiorcy, przyczyniając się jednocześnie do 

ograniczenia liczby spraw wpływających do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

(zwanego dalej „SOKiK”) w wyniku działań niektórych organizacji quasi konsumenckich 

oraz prawników, którzy wnoszą powództwa przede wszystkim w celu zarobkowym. 

Obowiązująca obecnie regulacja jest wynikiem wdrożenia do systemu prawa polskiego 

artykułu 7 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych 

warunków w umowach konsumenckich (Dz.U.UE.L.93.95.29, z późn. zm.). Artykuł 7 

dyrektywy stanowi w ustępie 1, że „w interesie konsumentów i konkurentów Państwa 

Członkowskie obowiązane są zapewnić stosowne i skuteczne środki mające na celu 

zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez 

sprzedawców i dostawców z konsumentami”. Ustęp 2 tegoż artykułu wskazuje, że „środki 

takie obejmują postanowienia, według których osoby i organizacje mające uzasadniony 

interes na mocy prawa krajowego, związany z ochroną konsumentów, będą mogły wszcząć 

postępowanie zgodnie z właściwym prawem krajowym przed sądami lub przed organami 

administracyjnymi mającymi odpowiednie kwalifikacje do decydowania, czy warunki umowy 
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sporządzone do celów ogólnego wykorzystania są nieuczciwe, co umożliwi powyższym 

osobom i organizacjom podjęcie stosownych i skutecznych środków w celu zapobieżenia 

stałemu stosowaniu takich warunków”. 

 

2. Problemy identyfikowane na gruncie obecnie obowiązujących przepisów 

Na gruncie obowiązujących obecnie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), zwanej dalej 

„k.p.c.”, dotyczących kontroli postanowień pochodzących z wzorca (art. 479
36

–479
45

 k.p.c.), 

ukształtowała się wadliwa praktyka, powszechnie krytykowana przez przedstawicieli 

organizacji konsumentów, przedsiębiorców, a także sądu odpowiedzialnego za sądowy proces 

kontroli postanowień, jak również doktrynę prawa. Przede wszystkim, stosowanie obecnie 

istniejących przepisów nie prowadzi do efektywnej eliminacji postanowień uznanych za 

niedozwolone z praktyki obrotu. Pomimo dużej liczby orzeczeń w sprawach o stwierdzenie 

niedozwolonego charakteru postanowienia pochodzącego z wzorca oraz niezwykle daleko 

idącej interpretacji dotyczącej skutku wpisu postanowienia do rejestru, praktyka stosowania 

postanowień uznanych za niedozwolone przez przedsiębiorców nie została skutecznie 

ograniczona na polskim rynku. Jednocześnie zaś przedsiębiorcy, którzy chcą wyeliminować 

tego typu postanowienia ze stosowanych przez siebie umów, napotykają na duże trudności 

związane z określeniem niedozwolonego charakteru danego postanowienia.  

Stan powyższy wynika z kilku przyczyn. Najpierw wskazać należy, że względu na 

sposób zorganizowania rejestru postanowień uznanych za niedozwolone, przedsiębiorcom 

trudno jest zorientować się, jakie właściwie postanowienia mają niedozwolony charakter i 

dlaczego zostały uznane za niedozwolone. Na to nakładają się wątpliwości dotyczące skutku, 

jaki wiąże się z wpisem do rejestru określonego postanowienia dla innych przedsiębiorców 

stosujących zbliżone bądź tożsame postanowienie w wykorzystywanych przez siebie 

wzorcach. Mimo zapadłych na tym tle orzeczeń Sądu Najwyższego, skutki wpisu 

postanowienia do rejestru budzą wątpliwości w  praktyce, co wpływa negatywnie na 

prawidłowe kształtowanie obrotu. Brak transparentności ukształtowanego w ten sposób 

systemu jest niekorzystny tak dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców; powoduje ponadto 

wykształcenie praktyk bardzo negatywnie odbieranych w opinii społecznej. Chodzi tu przede 

wszystkim o działalność tzw. organizacji konsumenckich, które prowadzą w celach 

zarobkowych działania dążące do – co do zasady – eliminacji z obrotu postanowień 

niedozwolonych. Sposób, w jaki podmioty te prowadzą działalność (adresaci ich działań, 
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rozdrabnianie pozwów, ewidentny cel zarobkowy, itd.) powoduje jednak, że tolerowanie tej 

praktyki budzi uzasadniony sprzeciw społeczny. Po ostatnim obniżeniu do kwoty 60 zł stawki 

minimalnej z tytułu zastępstwa prawnego w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy 

za niedozwolone (zob. np. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz 

ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu 

[Dz. U. poz. 146]), zaczęły wpływać duże liczby pozwów od osób fizycznych 

reprezentowanych przez tego samego pełnomocnika. Do końca września 2013 r. wpłynęło do 

SOKiK 33 tysiące pozwów, co powoduje paraliż tego sądu w związku z niemożnością 

rozpoznania wnoszonych spraw w rozsądnym terminie.  

Obciążenie to wynika w dużej mierze z wad obecnego stanu prawnego, w którym 

niedostatecznie  rozróżnia się omawianą kontrolę abstrakcyjną – dokonywaną w interesie 

publicznym – od  środków służących ochronie indywidualnych interesów konsumentów. 

W przypadku abstrakcyjnej kontroli wzorców powinno chodzić tylko o ochronę interesu 

publicznego – przedmiotem postępowań nie są tu własne prawa podmiotowe stron. Dlatego 

też immanentną cechą środków ustanowionych w tym zakresie w krajach UE jest ich 

kolektywność. Uprawnienie do wszczynania kontroli służy tam jedynie podmiotom 

zbiorowym, zazwyczaj kwalifikowanym organizacjom, których celem jest rzeczywista 

ochrona konsumentów.  W szczególności warto wskazać, że w Niemczech, gdzie wystąpiło 

podobne zjawisko wnoszenia licznych spraw przez organizacje konsumenckie zarabiające na 

wytaczaniu powództw, dokonano zmiany prawa w ten sposób, że ograniczono legitymację 

czynną do kwalifikowanych organizacji wpisanych – na własne żądanie – na publikowaną 

corocznie listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, które spełniają przesłanki 

określone w § 3 i n. Unterlassungsklagengesetz (muszą m.in. mieć określoną liczbę członków, 

istnieć przynajmniej od roku i na podstawie dotychczasowej działalności stwarzać gwarancje 

należytego wykonywania zadań).  

 

II.  Założenia zmian 

 

1. Zakres proponowanych zmian 

Reforma rejestru i systemu abstrakcyjnej kontroli wymaga zmiany k.p.c., ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz.121), zwanej dalej „k.c.”, 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 
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50, poz. 331, z późn. zm.), a nadto – zmian w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na 

naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym 

prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez 

nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.) i w ustawie z dnia 28 lipca 

2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594,  

z późn. zm.). 

2.  Istota proponowanych zmian 

2.1. Legitymacja procesowa w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za 

niedozwolone 

Proponuje się, aby legitymacja procesowa w sprawach o uznanie postanowień wzorca 

umowy za niedozwolone przysługiwała Prezesowi UOKiK, Komisji Nadzoru Finansowego, 

Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, 

Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, 

Rzecznikowi Ubezpieczonych, Rzecznikowi Praw Pacjenta, powiatowym (miejskim) 

rzecznikom konsumentów oraz kwalifikowanym stowarzyszeniom konsumenckim wpisanym 

do Krajowego Rejestru Sądowego i do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. 

Warunkiem wpisania organizacji konsumenckiej do rejestru prowadzonego przez Prezesa 

UOKiK będzie posiadanie1000 członków i działalność trwająca co najmniej 2 lata. Co roku 

konieczna będzie weryfikacja liczby członków dokonywana na podstawie składanej przez 

stowarzyszenie listy członków przekazywanej do końca marca każdego roku. Wraz ze 

zaktualizowaną listą stowarzyszenie przedstawiać będzie Prezesowi UOKiK – pod rygorem 

wykreślenia z prowadzonego przez niego rejestru – sprawozdanie z realizacji zadań 

związanych z ochroną konsumenta. Prezes UOKiK, mając wątpliwości co do prawidłowości 

działalności stowarzyszenia, będzie mógł zwrócić się do organu nadzoru o podjęcie 

niezbędnych działań (organ nadzoru może np. zażądać wyjaśnień od władz stowarzyszenia –  

por. art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach [Dz. U.  

z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.]). 

Postępowanie o wpis na listę prowadzoną przez Prezesa UOKiK i o jego wykreślenie 

uregulowane zostanie w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, w której określi się 

też kryteria wpisu. Wpis następować będzie na podstawie decyzji administracyjnej, na którą 

przysługiwać będzie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Rejestr stowarzyszeń 

prowadzony przez Prezesa UOKiK będzie jawny (dostępny na stronie internetowej Urzędu).  
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Rezygnacja z legitymacji czynnej osób fizycznych, które mogą obecnie wnosić 

powództwo na podstawie art. 479
38 

§ 1 zd. 1 k.p.c.,
  

wynika nie tylko z faktu masowego 

wnoszenia powództw w ostatnim czasie w imieniu osób fizycznych przez grupę 

profesjonalnych pełnomocników w celach zarobkowych, co stanowi nadużycie tej formy 

kontroli wzorców, lecz także z tego, że przed wspomnianą zmianą kosztów zastępstwa 

procesowego w sprawach o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone powództwa 

wnoszone przez osoby fizyczne były rzadkością. Należy podkreślić, że proponowana zmiana 

nie prowadzi do ograniczenia praw konsumentów, którzy mogą wystąpić z powództwem o 

ustalenie postanowienia wzorca za niewiążące na ogólnych zasadach (art. 189 k.p.c.), jeżeli 

zawarli umowę z wykorzystaniem takiego wzorca. Ponadto, kontrola postanowień wzorca 

może być dokonywana w każdym innym postępowaniu jako przesłanka rozstrzygnięcia (tzw. 

kontrola incydentalna wzorca), i to nawet z urzędu (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości 

UE z  27 czerwca 2000 r. w połączonych sprawach C – 240/98 – 244/98 Oceano Grupo 

Editorial SA oraz uzasadnienie wyroku SN z 19 kwietnia 2007 r., I CSK 27/07, OSN ZD 

2008, A, poz. 25).   

2.2. Przebieg postępowania. 

Postępowanie sądowe, mające na celu abstrakcyjną kontrolę postanowień wzorców, 

będzie prowadzone w ramach postępowania nieprocesowego. Kontrola abstrakcyjna służy 

interesowi publicznemu (ochronie zbiorowego interesu konsumentów), a tryb nieprocesowy 

jest lepiej dostosowany do załatwiania spraw tego rodzaju. Charakteryzuje się on bowiem 

bardziej aktywną rolą sądu, ograniczeniem lub wyłączeniem kontradyktoryjności 

i dyspozycyjności na rzecz elementów oficjalności i inkwizycyjności. Są to cechy pożądane 

z punktu widzenia sposobu ukształtowania postępowania sądowego, szczególnie w kontekście 

czynności dyspozycyjnych, gdzie zakłada się niedopuszczalność ugody lub uznania żądania.  

Większa swoboda działania sądu jest istotna przede wszystkim ze względu na 

potrzebę właściwego – częstokroć odbiegającego od treści wniosku – określenia 

postanowienia wzorca umowy uznanego za niedozwolone. Chodzi tu czasem o fragmenty 

jednostek redakcyjnych wzorca, których prawidłowe uchwycenie jest – ze względu na skutki 

orzeczenia – kwestią zasadniczej wagi i zarazem może nastręczać trudności. Dotychczas sądy 

są związane żądaniem pozwu i stają przed wyborem: oddalenie powództwa ze względu na 

nieprawidłowe określenie żądania, pomimo że postanowienia wzorca naruszają interesy 

konsumentów, albo uwzględnienie żądania pozwu, mimo jego niewłaściwego sformułowania.  
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Sąd nie powinien być ściśle związany wnioskiem dotyczącym uznania postanowienia 

wzorca umowy za niedozwolony, lecz powinien móc orzekać ponad lub poza żądaniem. Ten 

postulat można efektywniej realizować w trybie nieprocesowym, w którym takie przypadki 

nie są czymś szczególnym; nie powinny zaś one występować w procesie. Co więcej, 

postępowanie nieprocesowe charakteryzuje także możliwość dostosowania struktury 

podmiotowej do charakteru danej kategorii spraw, co ma znaczenie o tyle, że w 

zaproponowanym modelu kontroli sądowej postanowień pochodzących z wzorca może 

wystąpić zarówno sytuacja dwupodmiotowa (np. Prezes UOKiK i przedsiębiorca), jak i 

trójpodmiotowa (np. Prezes UOKiK, organizacja społeczna i przedsiębiorca).  

Ze względu na publiczny charakter omawianej sprawy proponuje się także, aby  

w każdej sprawie sąd z urzędu sporządzał uzasadnienie orzeczenia. Obowiązek sporządzania 

z urzędu uzasadnienia orzeczeń przez SOKiK ma kluczowy charakter dla funkcjonowania 

nowych rozwiązań. Jest on niezbędny m.in. ze względu na zakładane oddziaływanie na obrót. 

Ujawnienie, dlaczego postanowienie wzorca zostało – albo nie zostało – uznane za 

niedozwolone pełni funkcję informacyjną i przyczynia się do prawidłowego kształtowania 

działania przedsiębiorców. Pozwala im również ocenić dopuszczalność zastosowania 

postanowień tylko podobnych do uznanych za niedozwolone, a tym samym uniknąć ryzyk  

i kosztów związanych ze stosowaniem postanowień uznanych za niedozwolone. Brak de lege 

lata obowiązku uzasadnienia orzeczenia, w tym także uwzględniającego żądanie pozwu, 

powoduje, że wiele postanowień wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK 

jest niezrozumiałych. Nie wiadomo bowiem, z czego wynika ich niedopuszczalność (dlaczego 

SOKiK uznał, że naruszają prawa lub obowiązki konsumentów). 

2.3. Moc wiążąca orzeczenia stwierdzającego niedozwolony charakter postanowienia 

Orzeczenie SOKiK stwierdzające, że postanowienie stosowane przez danego 

przedsiębiorcę jest niedozwolone, odnosić będzie skutek w stosunku do tego przedsiębiorcy i 

wszystkich konsumentów, którzy wcześniej zawarli z nim umowę na podstawie wzorca, z 

którego pochodzi postanowienie lub zawarli umowę z wykorzystaniem wzorca po wydaniu 

przez sąd postanowienia, ponieważ przedsiębiorca nie zaprzestał jego stosowania. 

Jednocześnie z tej samej normy wynikać będzie skutek rei iudicatae ww. orzeczenia wobec 

wszystkich podmiotów, które byłyby legitymowane do wystąpienia z wnioskiem, tak ażeby z 

tym samym żądaniem wobec tego samego przedsiębiorcy o zbadanie tego samego 

postanowienia wzorca nie występowała np. inna organizacja konsumencka tylko po to, aby 
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uzyskać zasądzenie kosztów procesu. Stosowna norma będzie zatem stanowić, że orzeczenie 

ma skutek wobec osób trzecich oraz przedsiębiorcy. 

2.4.  Organizacja rejestru postanowień uznanych za niedozwolone 

 

1. Orzeczenie SOKiK stwierdzające, że postanowienie stosowane przez danego 

przedsiębiorcę jest niedozwolone, będzie miało skutek wobec wszystkich osób trzecich – jako 

potencjalnych wnioskodawców – jak i wobec przedsiębiorcy, w stosunku do którego zapadło 

– niezależnie od tego, czy niedozwolone postanowienie zostało wpisane do rejestru, czy też 

nie. Zgodnie z postulowaną zmianą, wpis do rejestru będzie więc jedynie czynnością 

techniczną, a wskazany skutek nastąpi już w momencie uprawomocnienia się orzeczenia. 

Jednocześnie należy jednak zwiększyć przejrzystość i czytelność rejestru przez określone 

niżej funkcjonalności (funkcje, cechy) systemu elektronicznego i uporządkowanie jego 

zawartości. W ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów zamieszczone zostaną 

uregulowania, zgodnie z którymi Prezes UOKiK prowadzi rejestr postanowień uznanych za 

niedozwolone; określone zostanie również, co w rejestrze powinno się znajdować. Rejestr 

będzie jawny, dostępny – tak jak dotąd – na stronie internetowej UOKiK.  

2. W rejestrze zostanie zamieszczony link do strony SOKiK, na której są publikowane 

orzeczenia (wraz z uzasadnieniem) oraz odpowiednio do stron Sądu Apelacyjnego  

w Warszawie i Sądu Najwyższego, na których będą publikowane orzeczenia wydane na 

skutek zaskarżenia orzeczeń odpowiednio SOKiK i Sądu Apelacyjnego. 

3. Prócz postanowienia uznanego za niedozwolone, opublikowany będzie wzorzec,  

z którego zakwestionowana klauzula pochodzi. Sąd rozpatrujący będzie miał dostęp do całego 

wzorca, aby móc ocenić, czy zawarte w nim postanowienia są niedozwolone. Ponadto, 

publikacja wzorca pozwoli ocenić konsumentowi, czy rozstrzygnięcie jest dlań prawnie 

relewantne, tzn. czy zawarł on umowę z wykorzystaniem wzorca, z którego pochodzi 

postanowienie uznane za niedozwolone. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście częstych 

zmian wzorców. Ze względu na daleko idące skutki orzeczenia (wiążący charakter  

w ramach stosunków indywidualnych) możliwość tego rodzaju oceny jest kluczowa. 

4. W rejestrze istnieć będzie możliwość wyszukiwania wzorców według branży i rodzaju 

zagadnienia, którego postanowienia dotyczą (np. wyłączenia odpowiedzialności, 

wypowiedzenia umowy, doręczenia). 

5. W rejestrze będzie możliwe zamieszczenie uwagi nt. dezaktualizacji postanowienia 

uznanego za niedozwolone ze względu na zmianę stanu prawnego. Ponieważ to Prezes 
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UOKiK ma prowadzić rejestr, on także dokonywać będzie adnotacji o zmianie stanu 

prawnego i dezaktualizacji postanowienia. Chodzi bowiem o to, że orzeczenie uznające 

postanowienie wzorca za niedozwolone jest prawomocne i nie traci prawomocności  

ani nie podlega zmianie w razie zmiany stanu prawnego. Jednakże w razie zmiany stanu 

prawnego pozostawienie w rejestrze informacji o postanowieniu uznającym wzorzec za 

niedozwolony, nieopatrzonej ww. uwagą, wprowadzałoby przedsiębiorców i konsumentów  

w błąd.  Wykreślanie postanowienia wzorca z rejestru też nie byłoby zasadne, gdyż do czasu 

zmiany stanu prawnego wpisane w rejestrze postanowienie było niedozwolone i nadal 

konsument może się powoływać na orzeczenie SOKiK w sporach z przedsiębiorcą, który 

stosował dany wzorzec. 

 

2. 5. Publikacja orzeczeń 

1. Postuluje się rezygnację z ogłaszania postanowień SOKiK uznających postanowienie 

za niedozwolone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, skoro orzeczenia SOKiK są 

dostępne, a ponadto rejestr postanowień uznanych za niedozwolone prowadzony przez 

Prezesa UOKiK jest jawny. 

2. Wszystkie postanowienia SOKiK-u wraz z uzasadnieniami, w tym także 

postanowienia oddalające  wnioski, będą publikowane na stronie internetowej sądu, którą, w 

ramach dostępu do informacji publicznej, sąd obowiązany jest prowadzić jako organ 

administracji publicznej. Podobnie na stronach WWW Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz 

Sądu Najwyższego publikowane będą orzeczenia wydane na skutek zaskarżenia orzeczeń 

odpowiednio SOKiK i Sądu Apelacyjnego. 

 

2.6. Zmiany w prawie materialnym 

Czynem naruszającym zbiorowe interesy konsumentów jest obecnie stosowanie 

postanowienia wzorca wpisanego do rejestru postanowień wzorców uznanych za 

niedozwolone.  Jest to ujęcie niewystarczające, gdyż odracza interwencję Prezesa UOKiK do 

czasu wpisania zakwestionowanego postanowienia do rejestru. Dlatego istnieje potrzeba 

szerszego ujęcia stosowania niedozwolonych postanowień pochodzących z wzorców jako 

czynów naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zatem w ustawie o ochronie 

konkurencji i konsumentów wprowadzona zostanie norma wskazująca, że czynem 

naruszającym zbiorowe interesy jest stosowanie przez przedsiębiorcę niedozwolonego 

postanowienia wzorca w rozumieniu art. 385
1 

k.c. (a zatem także niewpisanego do rejestru). 
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Celowa jest też zmiana  polegająca na dodaniu nowego § 5 w art. 385
1
 k.c., stanowiącego, że 

postanowienia wzorca naruszające interesy konsumenta, które są sprzeczne z przepisem 

bezwzględnie obowiązującym, są niewiążące w rozumieniu art. 385
1
 § 1 k.c. Klauzule takie 

są oczywiście nieważne (art. 58 k.c.), ale przez to paradoksalnie dalej idąca wadliwość 

postanowienia wzorca wyklucza obecnie zastosowanie przepisów o kontroli abstrakcyjnej  

postanowień wzorców i związanych z tym sankcji. W związku z zaproponowaną zmianą 

SOKiK będzie mógł orzekać w stosunku do postanowień wzorca naruszających bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa (wniosek nie będzie podlegał oddaleniu). Ponadto, w przypadku 

uznania postanowienia za niewiążące na mocy art. 385
1
 § 1 k.c., strony są związane umową  

w pozostałym zakresie (art. 385
1
 § 2 k.c.). Natomiast stosowanie art. 58 § 1 k.c. mogłoby 

prowadzić do nieważności całej umowy (art. 58 § 3 k.c.), co  powodowałoby skutek dalej 

idący dla konsumenta niż uznanie postanowień wzorca na niewiążące.  

2.7. Inne zmiany  

W sprawach o uznanie postanowienia wzorca za niedozwolone proponuje się 

wprowadzenie ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych. Jest to uzasadnione 

publicznym interesem w rozstrzyganiu omawianych spraw.   

Należy także zmienić przepisy ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do 

rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym 

przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki przez wyłączenie 

możliwości zasądzenia przewidzianej tam sumy pieniężnej w sprawach, w których 

wystąpiono o kontrolę abstrakcyjną. W tym przypadku występuje brak bowiem naruszenia 

indywidualnego interesu podmiotu legitymowanego do wystąpienia z wnioskiem. 

Postępowanie w sprawie kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych służy wszak ochronie 

interesu publicznego, a nie indywidualnego. Podmiotami legitymowanymi do wystąpienia  

z wnioskiem są organy państwowe (samorządowe) lub organizacje społeczne, których celem 

działania jest m.in. ochrona interesów konsumentów (np. powiatowi rzecznicy konsumentów) 

albo organy sprawujące nadzór nad prawidłowością działań określonych podmiotów (np. 

banków, zakładów ubezpieczeń itd.). Ustawowo lub statutowo określone cele działania tych 

podmiotów uzasadniają wniosek, że nie realizują one własnych interesów, a działają  

w interesie publicznym (społecznym), wobec czego przyznawanie na ich rzecz jakiejkolwiek 

kwoty – w razie stwierdzenia przewlekłości postępowania – byłoby nieuzasadnione. 

Dodatkowym argumentem jest to, że przyczyną obecnych problemów ze sprawnym 
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rozstrzyganiem przez SOKiK spraw o uznanie postanowienia wzorca za niedozwolone jest 

rozdrabnianie spraw wnoszonych przez kilka organizacji społecznych, które w ten sposób 

dążą do uzyskania korzyści finansowych (z tytułu kosztów sądowych). Możliwość 

występowania o zasądzenie kwot z powodu przewlekłości postępowania byłaby więc zachętą 

do dalszego mnożenia spraw (przede wszystkim, zamiast składania jednego wniosku 

obejmującego wszystkie postanowienia, które zdaniem wnioskodawcy są niedozwolone, 

składanie wielu osobnych wniosków). 

2.8. Kwestie intertemporalne 

Ze względu na ogromny wpływ spraw, który w praktyce uniemożliwia szybkie 

udzielenie ochrony przez SOKiK, celowe jest jak najszybsze wprowadzenie w życie 

proponowanych zmian. Niestety nie jest technicznie możliwe równie szybkie zorganizowanie 

przez Prezesa UOKiK rejestru postanowień pochodzących z wzorców uznanych za 

niedozwolone na nowych zasadach. Nie można też wymagać od organizacji, które obecnie 

mogą wytaczać powództwa o ustalenie postanowienia wzorca za niedozwolony, dostosowania 

się w krótkim terminie do nowych wymagań, od których zależałaby legitymacja czynna w 

omawianych sprawach po wejściu w życie projektowanych przepisów. Dlatego też proponuje 

się krótkie vacatio legis dla wdrożenia nowych uregulowań materialnoprawnych i 

proceduralnych, natomiast dłuższy termin dla stworzenia  nowego rejestru.  Do tego czasu 

wpis postanowień pochodzących z wzorców uznanych za niedozwolone przez SOKiK 

następowałby w dotychczasowym rejestrze. Dłuższe vacatio legis dotyczyłoby także 

przepisów ograniczających legitymację czynną organizacji społecznych wpisanych do rejestru 

prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Dotychczas działające organizacje powinny zachować 

legitymację przez czas niezbędny do stworzenia rejestru organizacji i dostosowania do 

wymagań stawianych tym organizacjom w celu uzyskania wpisu do tego rejestru. W tym 

zakresie vacatio legis powinno wynosić co najmniej 1 rok. Jak wskazano wyżej, zgodnie  

z art. 7 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków  

w umowach konsumenckich, środki mające na celu zapobieganie stałemu stosowaniu 

nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców  

z konsumentami obejmują postanowienia, według których osoby i organizacje mające 

uzasadniony interes na mocy prawa krajowego, związany z ochroną konsumentów, będą 

mogły wszcząć postępowanie zgodnie z właściwym prawem krajowym przed sądami lub 

przed organami administracyjnymi mającymi odpowiednie kwalifikacje do decydowania, czy 

warunki umowy sporządzone do celów ogólnego wykorzystania są nieuczciwe. Rozwiązanie 
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to umożliwi wskazanym wyżej osobom i organizacjom podjęcie stosownych i skutecznych 

środków w celu zapobieżenia stałemu stosowaniu takich warunków. W tym kontekście 

pozbawienie organizacji konsumenckich – choćby tylko na pewien czas – możliwości 

inicjowania kontroli abstrakcyjnej naruszałoby więc prawo unijne. Okres roczny wydaje się  

i tak dość krótki. Natomiast legitymacja czynna konsumentów powinna zostać wyłączona  

z upływem krótkiego, dwutygodniowego vacatio legis. 

W  terminie 2 lat Prezes UOKiK przygotuje nowy rejestr postanowień wzorców uznanych za 

niedozwolone.  

Przy takim rozdzieleniu momentów wejścia w życie unormowań ustawy 2 tygodnie vacatio 

legis dla zasadniczej części tych unormowań byłoby wystarczające.   

Tak więc nowe normy postępowania stosowałoby się od razu do spraw wszczętych po 

wejściu w życie ustawy, natomiast w zakresie legitymacji procesowej i rejestru postanowień 

wzorców uznanych za niedozwolone ustanowiony byłby wspomniany okres przejściowy.  

Ocena skutków orzeczeń wydanych po wejściu w życie ustawy następowałaby już 

według przepisów nowych (zgodnie z zasadą bezpośredniego działania nowej ustawy). 

Niemniej jednak nowe przepisy o rozszerzonym skutku orzeczenia uznającego postanowienie 

wzorca za niedozwolone mogłyby znaleźć zastosowanie w każdej nowej sprawie w razie 

wystąpienia z wnioskiem o kontrolę postanowienia wzorca, uznanego już wcześniej za 

niedozwolony, i uzasadniałyby odrzucenie takiego wniosku ze względu na res iudicata. 

Rozwiązanie to nie naruszałoby w żadnym zakresie praw stron w sprawach już osądzonych.  



Nazwa projektu 
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Michał Królikowski Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Piotr Pełczyński, Departament Prawa Cywilnego w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, (22) 52-12-290, pelczynski@ms.gov.pl 

Data sporządzenia 

28 marca 2014 r. 

 

Źródło:  

Expose Premiera 

 

Nr w wykazie prac ZD96 

TEST REGULACYJNY 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? (maksymalnie 100 słów) 

Stosowanie obecnie istniejących przepisów nie prowadzi do efektywnej eliminacji postanowień uznanych za niedozwolone 

z praktyki obrotu, jednocześnie zaś przedsiębiorcy, którzy chcą wyeliminować tego typu postanowienia ze stosowanych 

przez siebie umów, napotykają na duże trudności związane z określeniem niedozwolonego charakteru danego 

postanowienia. Ponadto, wątpliwości budzi skutek, jaki wiąże się z wpisem do rejestru określonego postanowienia dla 

innych przedsiębiorców stosujących zbliżone bądź tożsame postanowienie w wykorzystywanych przez siebie wzorcach. 

Podstawowym celem regulacji jest zwiększenie efektywności procesu kontroli stosowania przez przedsiębiorców 

postanowień niedozwolonych w wykorzystywanych przez nich wzorcach umownych. Zmiana przepisów ma spowodować 

jednak nie tylko bardziej skuteczną eliminację z rynku postanowień niedozwolonych, lecz ma służyć również uproszczeniu 

środowiska prawnego, w którym działają przedsiębiorcy a jednocześnie ograniczeniu liczby spraw wpływających do Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) w wyniku działań niektórych organizacji quasi konsumenckich oraz 

prawników, którzy wnoszą powództwa przede wszystkim w celu zarobkowym (wykres poniżej ilustruje dynamikę wpływu 

takich spraw). 

 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt (maksymalnie 100 słów) 

Nowelizacja KPC oraz niektórych innych ustaw, w zakresie: 

• ograniczenia legitymacji procesowej do Prezesa UOKiK, Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesa Urzędu Transportu 

Kolejowego, Rzecznika Ubezpieczonych, Rzecznika Praw Pacjenta, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów 

oraz kwalifikowanym stowarzyszeniom konsumenckim wpisanym do KRS i do rejestru prowadzonego przez Prezesa 

UOKiK; 

• Prowadzenia postępowań sądowych przed SOKiK w ramach postępowania nieprocesowego; 

• Wprowadzenie zasady, zgodnie z którą orzeczenie SOKiK ma skutek wobec osób trzecich oraz przedsiębiorcy; 

• Powierzenie prezesowi UOKiK prowadzenia dostępnego na stronie internetowej UOKiK rejestru postanowień uznanych za 

niedozwolone (na stronie internetowej SOKiK publikowane będą wszystkie postanowienia wraz z uzasadnieniem). 

3. Jakie były analizowane inne rozwiązania, w tym rozwiązania pozalegislacyjne? Dlaczego ich nie zastosowano? 

Nie jest możliwe rozwiązanie problemu poprzez działania pozalegislacyjne, gdyż przedmiotowa materia jest regulowana 

ustawowo 

4. Jeżeli projekt wdraża prawo UE, jakie są przewidywane rozwiązania poza bezwzględnie wymaganymi przez 

UE? 

Nie dotyczy 

5. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Abstrakcyjna kontrola postanowień pochodzących z wzorca dokonywana jest w interesie publicznym - przedmiotem 

postępowań nie są tu zatem własne prawa podmiotowe stron (temu służą inne środki). Dlatego też immanentną cechą 

środków ustanowionych w tym zakresie w krajach UE jest ich kolektywność. Uprawnienie do wszczynania kontroli służy 

tam jedynie podmiotom zbiorowym, zazwyczaj kwalifikowanym organizacjom, których celem jest ochrona konsumentów. 

W szczególności warto wskazać, że w Niemczech, gdzie wystąpiło podobne zjawisko wnoszenia licznych spraw przez 

organizacje konsumenckie zarabiające na wytaczaniu powództw, dokonano zmiany prawa w ten sposób, że ograniczono 

mailto:pelczynski@ms.gov.pl


legitymację czynną do kwalifikowanych organizacji wpisanych - na własne żądanie - na publikowaną corocznie listę 

prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, które spełniają przesłanki określone w § 3 i n. Unterlassungsklagengesetz 

(muszą m.in. mieć określoną liczbę członków, istnieć przynajmniej od roku i na podstawie dotychczasowej działalności 

stwarzać gwarancje należytego wykonywania zadań). 

6. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

Prezes UOKiK   Dostosowanie i prowadzenie 

rejestru postanowień 

uznanych za niedozwolone, 

oraz rejestru stowarzyszeń 

konsumenckich 

SOKiK, 

Sąd Apelacyjny  

w Warszawie 

  Ograniczenie wpływu spraw 

do sądu, a tym samym 

usprawnienie jego pracy.  

Pozwani, którzy przegrali 

sprawę a sąd nie dopatrzył 

się podstaw do 

nieobciążenia ich kosztami  

Brak danych, możliwe 

oszacowanie maksymalnej 

liczby na podstawie statystyk 

o wpływie i załatwieniu 

spraw AmC: 

 

W roku 2013: 41 016 spraw 

z których uwzględniono w 

całości lub w części 1 038 

W roku 2012: 13 954 spraw 

z których uwzględniono w 

całości lub w części 1 439 

W roku 2011: 5 976 spraw z 

których uwzględniono w 

całości lub w części 582 

 

 

 

 

 

 

Dane Ministerstwa 

Sprawiedliwości 

(sprawozdanie MS-S19k) 

Zwolnienie spraw rep. AmC 

od kosztów sadowych 

Przedsiębiorcy zobowiązani 

do publikacji wyroku w 

Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym 

 Dane Ministerstwa 

Sprawiedliwości (DIRS) 

 

Rezygnacja z ogłaszania 

postanowień SOKiK 

uznających postanowienie za 

niedozwolone w MSiG 

 

7. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji  

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt założeń zostanie skierowany do: 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,  

Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa,  

prezesów Sądów Apelacyjnych,  

Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

Komisji Nadzoru Finansowego,  

Prokuratora Generalnego, 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,  

Rzecznika Praw Obywatelskich,  

Rzecznika Praw Pacjenta, 

Rzecznika Ubezpieczonych, 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,  

Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,  

Naczelnej Rady Adwokackiej, 

Krajowej Rady Radców Prawnych,  

Krajowej Rady Komorniczej,  

Krajowej Rady Notarialnej,  

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,  

Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia,  

Stowarzyszenia Sędziów Themis, 

Prezesa Narodowego Banku Polskiego,  

Prezesa Związku Banków Polskich,  

Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców, 



Konfederacji Lewiatan, 

Pracodawców RP,  

Business Centre Club,  

Związku Rzemiosła Polskiego, 

Stowarzyszenia Federacja Konsumentów,  

Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, 

Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, 

Europejskiego Centrum Konsumenckiego, 

Stowarzyszenia Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej „Executio Iuris” w Katowicach, 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie, 

Stowarzyszenia „Towarzystwo Lexus” w Poznaniu, 

Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów i Uczciwej Konkurencji Pomiędzy Przedsiębiorcami „Clarity”  

w Katowicach, 

Stowarzyszenia Konsumentów „Libertas” w Dębicy, 

Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów i Obywateli w Bydgoszczy, 

Fundacji „Granma” w Wolsztynie, 

Stowarzyszenia Obrony Podstawowych Praw Konsumentów StOPPKa w Bydgoszczy. 

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z rekomendowanego 

rozwiązania 

 nie dotyczy 

 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie efektywności prowadzenia spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za 

niedozwolone. 

Stworzenie rejestru stowarzyszeń konsumenckich prowadzonego przez Prezesa UOKiK 

9. Wyniki analizy wpływu 

Koszty w okresie 10 lat od wejścia w życie zmiany 

 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.)  

budżet państwa 

 

Koszty dostosowania i 

prowadzenia przez 

Prezesa UOKIK 

rejestru postanowień 

uznanych za 

niedozwolone, oraz 

koszty prowadzenia 

rejestru stowarzyszeń 

konsumenckich 

 

Koszty (rozważanego) 

zwolnienia spraw rep. 

AmC od kosztów 

sadowych 

 

Koszty wynikające z 

rezygnacji z ogłaszania 

postanowień SOKiK 

uznających 

postanowienie za 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

-0,214 

 

 

 

 

 

-

0,4~0,6 

 

 

 

 

 

-0,6~1 

 

 

 

 

 

 

-0,114 

 

 

 

 

 

-

0,4~0,6 

 

 

 

 

 

-0,6~1 

 

 

 

 

 

 

-0,114 

 

 

 

 

 

-

0,4~0,6 

 

 

 

 

 

-0,6~1 

 

 

 

 

 

 

-0,114 

 

 

 

 

 

-

0,4~0,6 

 

 

 

 

 

-0,6~1 

  

 

 

 

 

 

-0,79 w 

pierwszych 5 

latach 



niedozwolone w MSiG 

przedsiębiorstwa (w 

tym MŚP) 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym  

budżet państwa  

jednostki samorządu 

terytorialnego 

 

inne jednostki sektora 

finansów publicznych 

 

przedsiębiorstwa (w 

tym MŚP) 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

rynek pracy  

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Korzyści w okresie 10 lat od wejścia w życie zmiany 

 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.) 

budżet państwa: 

 

 

       

przedsiębiorstwa (w 

tym MŚP) 

 

Rozważane zwolnienie 

spraw rep. AmC od 

kosztów sadowych 

 

Oszczędność 

wynikająca z 

rezygnacji z ogłaszania 

postanowień SOKiK 

uznających 

postanowienie za 

niedozwolone w MSiG 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

-

0,4~0,6 

 

 

 

 

 

-0,6~1 

 

 

 

 

-0,4~0,6 

 

 

 

 

 

-0,6~1 

 

 

 

-

0,4~0,6 

 

 

 

 

 

-0,6~1 

 

 

 

-

0,4~0,6 

 

 

 

 

 

-0,6~1 

  

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym  

budżet państwa Zwiększenie efektywności pracy SOKiK 

przedsiębiorstwa (w 

tym MŚP) 

Uniemożliwienie (opartych na dotychczasowym modelu) działań niektórych 

organizacji quasi konsumenckich oraz prawników, którzy wnoszą powództwa 

do SOKIK przede wszystkim w celu zarobkowym. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

rynek pracy  

(dodaj/usuń)  



Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń:  

 

Koszty dostosowania i prowadzenia przez Prezesa UOKIK rejestru postanowień uznanych za niedozwolone zostały przez 

niego oszacowane na 55 tys. zł (koszty narzędzi informatycznych) oraz 15 tys. zł (wyposażenie utworzonych stanowisk 

ds. prowadzenia rejestrów) w roku wejścia w życie przepisów oraz corocznie 144 tys. zł (roczne koszty utrzymania 

stanowisk). 

 

Szacując koszty (rozważanego) zwolnienia spraw rep. AmC od kosztów sadowych, przyjęto liczbę spraw w których 

powództwo uwzględniono w całości lub w części w latach 2011 – 2013. W dotychczasowym stanie prawnym opłata stała w 

kwocie 600 zł ponoszona jest przez pozwanego, jeśli przegrał sprawę a sąd nie dopatrzył się podstaw do nieobciążania go 

kosztami (szacunek jest zatem prawdopodobnie zawyżony!). 

 

Koszty wynikające z rezygnacji z ogłaszania postanowień SOKiK uznających postanowienie za niedozwolone w MSiG 

oszacowano na podstawie danych historycznych – w poprzednich latach uzyskiwano następujące dochody: 

2013: 1 mln 

2012: 0,65 mln 

2011: 0,25 mln 

10. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wraz z wejściem w życie projektowanych przepisów. 

11. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?  

Dokonanie oceny ex-post będzie przeprowadzone po roku i dwóch latach od wejścia w życie ustawy. Zweryfikowane 

zostanie funkcjonowanie rejestru prowadzonego przez prezesa UOKiK, publikacja postanowień (wraz z uzasadnieniami) na 

stronie internetowej SOKiK (oczekiwana pełna implementacja w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy) oraz wpływ 

spraw rep. AmC do SOKiK (oczekiwany powrót do wartości sprzed 2013 r.) 

12. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Interesującą analizę problemu prezentuje mec. Jakub Szajdzinski w tekście „Pozew „prawie” zbiorowy”: 

http://ensiskancelaria.com/pozew-prawie-zbiorowy/ 

 


































