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1. Wprowadzenie 

Od 2001 r. udzielanie kredytów konsumenckich w Polsce podlega szczególnej 

regulacji prawnej. Pierwotnie dziedzina ta by a normowana przez przepisy u.k.k.  

z 2001 r.1, a obecnie, tj. od 18.12.2011 r., zasady prawne wyznaczaj  przepisy 

u.k.k.2  

W powo anych przepisach kredyt konsumencki rozumie si  bardzo szeroko. Poj cie 

to wyst puje w znaczeniu ekonomicznym i oznacza ka dego rodzaju pomoc 

finansow  udzielan  przez profesjonalnego kredytodawc  na rzecz kredytobiorcy 

cego konsumentem (zob. art. 2 ust. 1 u.k.k. z 2001 r., art. 3 ust. 1 u.k.k.)3. 

Pomoc finansowa polega na udost pnieniu kredytobiorcy – za wynagrodzeniem - 

kapita u (pieni nego lub rzeczowego) przez kredytodawc 4. W zwi zku z tym kredyt 

konsumencki obejmuje ró nego rodzaju us ugi finansowe podlegaj ce odmiennej 

kwalifikacji cywilnoprawnej: po yczka (art. 720 k.c.), kredyt bankowy (art. 69 ust. 1 

p.b.5), karta kredytowa, kredyt w rachunku oszcz dno ciowo-rozliczeniowym, 

przekroczenie w rachunku6, sprzeda  z odroczeniem p atno ci ceny (tzw. kredyt 

kupiecki), niektóre postacie leasingu. Obecnie cz ciow  regulacj  ochronn  obj to 

równie  kredyt hipoteczny, tj. kredyt (po yczk ) z zabezpieczeniem w postaci 

hipoteki (zob. art. 4 ust. 2 pkt 1 u.k.k.)7. 

                                            
1 Ustawa z 20.07.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 100, poz. 1081, ze zm.), dalej: „u.k.k.  
z 2001 r.”. 
2 Ustawa z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126, poz. 715, ze zm.), dalej: „u.k.k.”. 
3 Por. np. J. Pisuli ski, Podstawowe za enia ustawy o kredycie konsumenckim, Prawo Bankowe 
2001, nr 6, s. 57. 
4 W przepisach wprowadzono ograniczenia kwotowe kredytu konsumenckiego. Do 18.12.2011 r. 
szczególnej regulacji nie podlega  kredyt przekraczaj cy 80 000 z  (na gruncie u.k.k. z 2001 r.),  
a obecnie kredyt przewy szaj cy kwot  255 550 z  (art. 3 ust. 1 u.k.k.). 
5 Ustawa z 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376, ze zm.), dalej: „p.b.”. 
6 Por. T. Czech, Debetowanie rachunku bankowego, Monitor Prawa Bankowego 2014, nr 4; D. Rogo , 
Debet na rachunku bankowym – konstrukcja prawna i skutki, Prawo Bankowe 2003, nr 5. 
7 Por. J. Kornas, Kredyt hipoteczny w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (na tle dyrektywy 
2008/48/WE), Monitor Prawa Bankowego 2011, nr 12. 
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Potrzeba szczególnej regulacji prawnej wynika za strukturalnej przewagi 

profesjonalnego kredytodawcy nad konsumentem (w rozumieniu art. 221 k.c.)8, która 

wyst puje w transakcjach kredytowych. Konieczne jest wzmocnienie pozycji prawnej 

konsumenta wobec drugiej, profesjonalnej strony umowy, tak aby zrównowa  

wspomnian  przewag , uwzgl dniaj c równie  aspekt spo ecznej odpowiedzialno ci 

kredytodawców9. 

Z tego wzgl du wprowadza si  liczne instrumenty prawne, które maj  na celu 

ochron  interesu indywidualnego kredytobiorcy-konsumenta w stosunku do 

profesjonalnego kredytodawcy (np. mo liwo  odst pienia od umowy, uzyskania 

okre lonych informacji), jak równie  instrumenty, które chroni  interes konsumentów 

w sposób zbiorowy (np. obowi zek oceny zdolno ci kredytowej konsumenta przez 

kredytodawc )10. Instrumenty te zazwyczaj maj  charakter wyspecjalizowany  

(tj. ukierunkowany na ochron  kredytobiorcy w relacji kredytowej z uwagi na 

szczególne cechy tej relacji). Interes konsumenta podlega równie  ochronie za 

pomoc  instrumentów ogólnych, takich jak: odsetki maksymalne (art. 359 § 21 k.c.) 

czy niedozwolone postanowienia umowne (art. 3851 i n. k.c.). 

Instrumenty prawne chroni  interes konsumenta na wszystkich etapach transakcji 

kredytowej. Na etapie wst pnym, jeszcze przed zawarciem umowy, wyst puj  

elementy tzw. asysty przedkontraktowej (np. obowi zek udzielenia wyja nie , 

dor czenia formularza informacyjnego), które maj  umo liwi  konsumentowi podj cie 

wiadomej i racjonalnej decyzji o zaci gni ciu kredytu11. Ochron  interesu 

konsumenta realizuje si  tak e na etapie zawarcia umowy (np. przez obowi zek 

                                            
8 Literatura na temat poj cia konsumenta jest bardzo bogata. Por. np. B. Gnela, Uwagi o kodeksowej 
definicji konsumenta oraz jej zgodno ci z prawem unijnym [w:] Kierunki rozwoju europejskiego prawa 
prywatnego. Wp yw europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe (red. M. Jagielska,  
E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska-Domagalska), Warszawa 2012, s. 169 i n.; K. Ka ska, Poj cie 
konsumenta w kodeksie cywilnym na tle tendencji europejskich, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, 
nr 1, s. 7 i n.; S. Koroluk, Zmiana definicji konsumenta w kodeksie cywilnym – propozycja interpretacji, 
Monitor Prawniczy 2003, nr 10, s. 439 i n.; M. Pazdan [w:] Kodeks cywilny. Komentarz (red.  
K. Pietrzykowski), t. I, Warszawa 2011, s. 113-116; M. Rejdak, Definicja konsumenta w rozumieniu 
kodeksu cywilnego (art. 22¹ k.c.), Rejent 2006, nr 1, s. 118 i n. 
9 Por. W. Szpringer, Spo eczna odpowiedzialno  banków. Mi dzy ochron  konsumenta a os on  
socjaln , Warszawa 2009. 
10 Por. M. Safjan, . Gorywoda, A. Ja czuk, Taking Collective Interest of Consumers Seriously: A View 
from Poland, EUI Working Paper Law 2008, no. 26. 
11 Por. np. P. Tereszkiewicz, Przedumowne obowi zki informacyjne instytucji kredytowych  
w dyrektywie 2008/48/WE, Europejski Przegl d S dowy 2009, nr 12. 
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dostarczenia egzemplarza umowy), po jej zawarciu (np. co do informacji o zmianie 

stopy oprocentowania kredytu) i po zako czeniu transakcji (np. obowi zek zwrotu 

weksla). Znacz ca cz  wykorzystywanych instrumentów prawnych zmierza do 

ochrony konsumenta przez udzielenie mu odpowiednich informacji, opieraj c si  na 

paradygmacie konsumenta wiadomego i wyedukowanego12. 

W literaturze prawniczej regulacjom kredytu konsumenckiego po wi cono szereg 

omówie  i komentarzy13. Publikacje te maj  charakter analizy doktrynalnej 

obowi zuj cych przepisów (law in books). Brakuje jednak bada  empirycznych, jak 

przepisy o kredycie konsumenckim s  rzeczywi cie stosowane przez s dy (law in 

action). 

Niniejsze opracowanie zmierza do wype nienia tej luki. Przedmiot analizy stanowi  

sprawy s dowe, w których istotnym elementem orzekania s dów s  regulacje 

prawne dotycz ce ochrony kredytobiorcy w transakcjach kredytu konsumenckiego. 

Opracowanie realizuje dwojakiego rodzaju cele. Po pierwsze, celem jest 

sprawdzenie, czy s dy polskie w praktyce uwzgl dniaj  kontekst europejski regulacji 

po wi conych kredytowi konsumenckiemu (w tym orzecznictwo Trybuna u 

Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej). Po drugie, celem jest weryfikacja efektywno ci 

poszczególnych instrumentów prawnych ochrony kredytobiorcy-konsumenta 

(zarówno instrumentów wyspecjalizowanych, jak i wybranych instrumentów 

ogólnych). Chodzi o sprawdzenie, czy instrumenty te s  stosowane przez s dy i w 

praktyce rzeczywi cie poprawiaj  sytuacj  konsumenta wzgl dem kredytodawcy. 

                                            
12 Pi miennictwo na temat ochrony konsumenta przez informacj  jest bardzo obfite. Por. np.  
P. Mik aszewicz, Obowi zki informacyjne w umowach z udzia em konsumentów na tle prawa Unii 
Europejskiej, Warszawa 2008, s. 82 i n.; D. Rogo , Przedkontraktowe obowi zki informacyjne. 
Podstawa i zakres w wietle zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego, Transformacje 
Prawa Prywatnego 2010, nr 1, s. 101 i n.; E. Rutkowska-Tomaszewska, Naruszenie obowi zków 
informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich, Warszawa 2009, s. 21 i n.; E. Rutkowska-
Tomaszewska, Ochrona prawna klienta na rynku us ug bankowych, Warszawa 2013, s. 326 i n.;  
R. Stefanicki, Informacje jako rodek ochrony s abszej strony umowy w prawie wspólnotowym, Studia 
Prawnicze 2008, nr 1, s. 65 i n. 
13 W odniesieniu do przepisów u.k.k. z 2001 r. por. w szczególno ci J. Pisuli ski [w:] System prawa 
prywatnego, t. 8 (red. J. Panowicz-Lipska), Warszawa 2011, s. 394 i n.; R. Trzaskowski, Ustawa  
o kredycie konsumenckim. Komentarz, Warszawa 2005; Ustawa o kredycie konsumenckim. 
Komentarz (red. J. Pisuli ski), Warszawa 2004. Odno nie do przepisów u.k.k. por. w szczególno ci  
M. Chru ciak, M. K oda, A. Kope , G. Kott, M. Szakun, T. Ostrowski, Ustawa o kredycie 
konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji. Komentarz, Warszawa 2012; 
T. Czech, Kredyt konsumencki. Komentarz, Warszawa 2012; Z. Ofiarski, Ustawa o kredycie 
konsumenckim. Komentarz, Warszawa 2014; J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 417  
i n. 
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Po uwagach metodologicznych i skrótowej charakterystyce analizowanych spraw 

dowych zostanie opisany kontekst europejski, w jakim funkcjonuj  regulacje 

kredytu konsumenckiego w Polsce (uwzgl dniwszy orzecznictwo Trybuna u 

Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej). Nast pnie omówione zostan  wyniki analizy  

w odniesieniu do poszczególnych instrumentów ochronnych, poczynaj c od 

instrumentów tzw. asysty przedkontraktowej. Na zako czenie zostan  przedstawione 

ogólne wnioski wyp ywaj ce z przeprowadzonej analizy i postulaty zmian. 

W niniejszym opracowaniu skoncentrowano si  na opisie praktyki s dowej. Spory 

teoretyczne oraz problemy zwi zane z interpretacj  poszczególnych przepisów 

jedynie zasygnalizowano, odsy aj c do literatury przedmiotu, gdy mia o to istotne 

znaczenie dla oceny stosowania prawa przez s dy. 

Przeprowadzona analiza jest komplementarna w stosunku do bada  empirycznych 

Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów14 oraz instytucji konsumenckich15. 

Badania te by y ukierunkowane na sprawdzenie zgodno ci wzorców umowy 

stosowanych przez profesjonalnych kredytodawców z przepisami o kredycie 

konsumenckim oraz przepisami o niedozwolonych postanowieniach umownych,  

w zwi zku z czym nie pokrywaj  si  one z zakresem niniejszej analizy. 

2. Uwagi metodologiczne 

W prawie unijnym i prawie polskim kredyt konsumencki jest obszern , zbiorcz  

kategori , która obejmuje ró nego rodzaju us ugi finansowe. W Polsce spraw 

dotycz cych kredytu konsumenckiego nie wyodr bnia si  – jako osobnego dzia u - w 

ramach statystyki s dowej. Sprawy te s  rozmaicie kwalifikowane w s dach, m.in. 

jako sprawy z umowy po yczki, z umowy sprzeda y, z weksli. 

W zwi zku z powy szym, aby uzyska  materia  empiryczny (akta s dowe) maj cy 

istotny zwi zek z za onym celem badania, konieczne by o odpowiednie zaw enie 

                                            
14 Raport z kontroli przedsi biorców udzielaj cych kredytów konsumenckich w 2012 roku, UOKiK, 
Warszawa, grudzie  2012 r. 
15 Por. Raport z badania Federacji Konsumentów. Po yczki-chwilówki na podstawie analizy 
wybranych wzorców umownych, Federacja Konsumentów, Warszawa, grudzie  2013 r. 
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pola poszukiwa . Po pierwsze, poszukiwania ograniczono do rozstrzyganych spraw, 

które w statystyce s dowej nale  do kategorii: „umowa po yczki” oraz „czynno ci 

bankowe”. Chodzi o o uzyskanie zbioru akt s dowych, które z du ym 

prawdopodobie stwem dotyczy y stosowania przepisów o kredycie konsumenckim. 

Po drugie, wyeliminowano sprawy, w których po obu stronach sporu by y 

jednocze nie osoby fizyczne lub osoby prawne. Za ono, e spory takie na ogó  nie 

maj  zwi zku z kredytem konsumenckim. Po trzecie, poszukiwania ograniczono do 

spraw, które w I instancji by y rozpatrywane przez s dy rejonowe. Ze wzgl du na 

ograniczenia kwotowe, które wprowadzono w przepisach o kredycie 

konsumenckim16, oraz granice kwotowe w ciwo ci rzeczowej s dów (zob. art. 17 

pkt 4 k.p.c.) pozwala o to z du ym prawdopodobie stwem przypuszcza ,  

e uzyskane akta s dowe b  dotyczy y spraw przydatnych do przeprowadzenia 

badania. Po czwarte, poszukiwano jedynie spraw prawomocnie zako czonych, 

poniewa  daj  one wiarygodn  informacj  o ostatecznym rozstrzygni ciu s dowym. 

Opieraj c si  na przedstawionych za eniach, zwrócono si  do prezesów 34 s dów 

rejonowych z pro  o nades anie akt s dowych. Poproszono o pierwszych 10 spraw 

dowych, które spe nia y powy sze kryteria, zarejestrowanych w roku 2012 oraz  

w roku 2013. 

W odpowiedzi uzyskano akta 632 spraw s dowych. Po weryfikacji okaza o si , e na 

potrzeby badania przydatne s  akta 598 spraw17. Reszta akt (34) najcz ciej by a 

omy kowo kwalifikowana przez s dy do kategorii statystycznych, które obj to 

przedmiotem zapytania. 

Ze wzgl du na przyj  metodologi  poszukiwa , która wynika z faktycznych 

ogranicze  dost pno ci materia u empirycznego, nale y zastrzec, e 

przeprowadzone badania nie daj  pe nego obrazu rzeczy. Po pierwsze, nie obejmuj  

niektórych kategorii us ug finansowych, które podlegaj  przepisom o kredycie 

konsumenckim (np. odroczenie p atno ci ceny przy umowie sprzeda y, leasing). Po 

drugie, nie daj  informacji o kredytach udzielanych w kwotach przekraczaj cych 

75 000 z , czyli w sprawach rozstrzyganych w I instancji przez s dy okr gowe  

                                            
16 Zob. przypis 4. 
17 W niniejszym opracowaniu orzeczenia s dów, które powo ano bez odr bnego oznaczenia miejsca 
publikacji, pochodz  ze zbioru nades anych akt s dowych. 
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(w szczególno ci dotyczy to kredytów hipotecznych). Po trzecie, nie obejmuj  spraw 

z zakresu abstrakcyjnej kontroli wzorców umowy (art. 47936 i n. k.p.c.), których 

rozstrzyganie w I instancji nale y do kompetencji S du Okr gowego w Warszawie 

(S du Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Po czwarte, pomijaj  sprawy, w których 

kredytodawca dochodzi roszczenia na podstawie weksla, notarialnego tytu u 

egzekucyjnego (art. 777 § 1 pkt 4-6 k.p.c.) lub bankowego tytu u egzekucyjnego (art. 

96-97 p.b.). 

Wydaje si  jednak, e zgromadzony materia  empiryczny obrazuje najbardziej 

popularne w Polsce us ugi finansowe stanowi ce kredyt konsumencki (po yczka, 

kredyt gotówkowy, karta kredytowa, kredyt w rachunku oszcz dno ciowo-

rozliczeniowym), a liczba analizowanych spraw s dowych i ich zró nicowanie 

terytorialne zapewniaj  dostatecznie g boki przekrój materii, w zwi zku z czym – 

pami taj c o wspomnianych ograniczeniach – pozwala to wiarygodnie przybli  

rzeczywisty stan stosunków na polskim rynku kredytowym (consumer finance). 

W ramach badania pomocniczo wykorzystano orzeczenia dost pne na Portalu 

Orzecze  S dów Powszechnych prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwo ci 

(www.orzeczenia.ms.gov.pl). Na Portalu tym zidentyfikowano 93 orzeczenia 

dotycz ce kredytu konsumenckiego (wed ug stanu na 17.07.2014 r.)18. Ze ród a 

tego korzystano jedynie w sposób pomocniczy z nast puj cych wzgl dów. Po 

pierwsze, zbiór orzecze  na Portalu ma charakter do  przypadkowy i jest 

uzupe niany nieregularnie. Po drugie, dost pne s  jedynie uzasadnienia orzecze , co 

nie daje pe nego obrazu stanu faktycznego poszczególnych spraw i uwarunkowa ,  

w jakich orzeka y s dy. Po trzecie, du a grupa orzecze  zosta a wydana przez S d 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz S d Apelacyjny w Warszawie w sprawach 

dotycz cych abstrakcyjnej kontroli wzorca umowy. Specyfika tych spraw znacznie 

odbiega od charakteru indywidualnych sporów s dowych z udzia em konsumentów, 

które podlegaj  analizie w ramach przeprowadzonego badania. 

                                            
18 Odwo uj c si  do tych orzecze , w niniejszym opracowaniu wskazuje si  miejsce publikacji: 
www.orzeczenia.ms.gov.pl. 
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3. Cechy charakterystyczne analizowanych spraw s dowych 

Przed rozpocz ciem szczegó owej analizy dotycz cej aspektów europejskich oraz 

efektywno ci poszczególnych instrumentów prawnych ochrony kredytobiorcy-

konsumenta warto pokrótce przedstawi  charakterystyk  spraw, które badano na 

podstawie nades anych akt s dowych. Pozwoli to odpowiednio na wietli  kontekst 

(faktyczny, materialnoprawny i proceduralny), w jakim zosta o przeprowadzone 

badanie. 

3.1. Zagadnienia intertemporalne 

Ze wzgl du na za on  metodologi  badania w ród analizowanych akt s dowych 

dominowa y sprawy, które podlega y przepisom u.k.k. z 2001 r. Sprawy te dotyczy y 

umów o kredyt konsumencki zawartych przed 18.12.2011 r. (zob. art. 66 ust. 1 

u.k.k.). W grupie akt s dowych, które by y przedmiotem analizy, sprawy te stanowi y 

96% (573 spraw). 

Krótki czas obowi zywania przepisów u.k.k. by  podstawow  przyczyn , e sprawy 

podlegaj ce tym przepisom (tj. umowy o kredyt konsumencki zawarte po 

18.12.2011 r.) nale y do zdecydowanej mniejszo ci. W analizowanych aktach 

dowych stanowi y one jedynie 4% (25 spraw). 

Tabela 1. Intertemporalny podzia  spraw s dowych 

Regulacje prawne stosowane  
przez s dy Liczba spraw Procent spraw 

przepisy u.k.k. z 2001 r. 573 96% 

przepisy u.k.k. 25 4% 
ród o: opracowanie w asne 
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3.2. Kategorie kredytodawców 

Na podstawie analizowanych akt s dowych mo na zidentyfikowa  cztery grupy 

podmiotów, które dochodzi y roszcze  zwi zanych z kredytem konsumenckim: 

1. banki, 

2. spó dzielcze kasy oszcz dno ciowo-kredytowe, 

3. tzw. firmy po yczkowe, czyli przedsi biorcy, którzy nie s  bankami ani 

spó dzielczymi kasami oszcz dno ciowo-kredytowymi, zawodowo zajmuj cy 

si  udzielaniem po yczek gotówkowych konsumentom, zazwyczaj dzia aj cy 

w formie spó ki akcyjnej lub spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci , 

4. nabywcy pakietów wierzytelno ci od banków z tytu u umów o kredyt 

konsumencki (przewa nie dzia aj cy w formie funduszu sekurytyzacyjnego). 

Tabela 2. Kategorie kredytodawców 

Kategoria kredytodawców Liczba spraw Procent spraw 

banki 212 35% 
spó dzielcze kasy oszcz dno ciowo-
kredytowe 118 20% 

firmy po yczkowe 133 22% 

nabywcy pakietów wierzytelno ci 135 23% 
ród o: opracowanie w asne 

3.3. Rodzaje kredytu konsumenckiego 

Ze wzgl du na za on  metodologi  bada  (zob. pkt 2) w analizowanych sprawach 

wyst powa o jedynie kilka rodzajów kredytu konsumenckiego. Zdecydowanie 

dominowa y po yczki, bankowe kredyty gotówkowe, karty kredytowe oraz kredyty  

w rachunku oszcz dno ciowo-rozliczeniowym. 

Poza paroma wyj tkami wszystkie kredyty by y udzielone konsumentom w z otych, 

bez indeksacji do waluty obcej. Stwierdzono jedynie kilka przypadków kredytów  

i po yczek obj tych zabezpieczeniem hipotecznym (w praktyce na ogó  przekraczaj  
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one kwot  75 000 z , wi c wymykaj  si  przeprowadzonemu badaniu - roszczenia s  

wtedy rozpatrywane przez s d okr gowy jako s d I instancji)19. 

Tabela 3. Rodzaje kredytu konsumenckiego 

Rodzaj kredytu konsumenckiego Liczba spraw Procent spraw 

po yczka 242 40% 

bankowy kredyt gotówkowy 263 44% 

karta kredytowa 52 9% 
kredyt w rachunku oszcz dno ciowo-
rozliczeniowym 27 4,5% 

inne 14 2,5% 
ród o: opracowanie w asne 

3.4. Tryb rozpoznania sprawy 

ród analizowanych spraw dominowa y przypadki, w których pierwotnie pozew 

ono w elektronicznym post powaniu upominawczym (art. 50528 i n. k.p.c.),  

a nast pnie spraw  przekazano do rozpoznania w trybie zwyk ym w s dzie 

rejonowym w ciwym dla miejsca zamieszkania pozwanego konsumenta (oko o 

70% spraw). Przyczyn  przekazania sprawy na ogó  by y w tpliwo ci s du co do 

zasadno ci roszczenia zg oszonego w elektronicznym post powaniu upominawczym, 

enie sprzeciwu przez pozwanego konsumenta albo brak mo liwo ci dor czenia 

konsumentowi nakazu na adres wskazany przez powoda. 

Du a cz  spraw (ponad 80%) – ze wzgl du na nisk  kwot  dochodzonego 

roszczenia (tj. do 10 000 z ) – by a rozpatrywana w post powaniu uproszczonym 

(art. 5051 i n. k.p.c.). 

W grupie analizowanych spraw nie zdarzy  si aden przypadek pozwu kierowanego 

przez kredytobiorc -konsumenta przeciwko kredytodawcy. Po cz ci wynika to  

z za onej metodologii poszukiwa  akt s dowych. 

                                            
19 Zob. np. wyrok SR dla Krakowa-Krowodrzy z 8.08.2012 r. (I C 1051/12). 
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3.5. Sposób obrony pozwanych konsumentów 

W analizowanych sprawach bardzo rzadko zdarza o si , e pozwanego konsumenta 

reprezentowa  przed s dem fachowy pe nomocnik (adwokat, radca prawny). 

Reprezentacja taka pojawi a si  jedynie w kilkunastu sprawach. 

Dominowa y przypadki, w których konsumenci w ogóle zajmowali biern  postaw  

wobec pozwu z onego przez kredytodawc  (nie sk adali odpowiedzi na pozew, nie 

przychodzili na rozpraw , uznawali powództwo20). Konsumenci, którzy samodzielnie 

próbowali si  broni  w post powaniu s dowym, zazwyczaj nie podnosili zarzutów 

merytorycznych. Z tre ci akt s dowych (protoko ów, pism procesowych) wynika,  

e ogólnie cechowa a ich nieznajomo  prawa, w szczególno ci nie wiadomo  

obowi zywania przepisów ochronnych dotycz cych kredytu konsumenckiego lub 

niedozwolonych postanowie  umownych. 

Z zarzutów merytorycznych skuteczno  odnosi y przede wszystkim zarzuty 

przedawnienia, które jednak - jak wiadomo - wymagaj  inicjatywy ze strony d nika 

(art. 117 § 1 k.c.) i nie mog  by  uwzgl dniane przez s d z urz du. Z uwagi na 

podniesiony zarzut przedawnienia oddalono powództwo w 32 sprawach (5,4% ogó u 

analizowanych spraw). Kwestia ta jest o tyle istotna, e znacz  cz  spraw (20-

30%) stanowi y przypadki, w których na pierwszy rzut oka pojawia a si  mo liwo  

skorzystania z przedawnienia (dotyczy to zw aszcza roszcze  zg aszanych przez 

fundusze sekurytyzacyjne, które naby y pakiety wymagalnych wierzytelno ci od 

banków). 

Próbuj c si  broni , konsumenci zazwyczaj powo ywali si  na swoj  trudn  sytuacj  

materialn  i yciow  Jak mantra przewija y si  w aktach s dowych bieda, niska renta 

lub emerytura, bezrobocie, choroby, nieszcz liwe wypadki itd. 

                                            
20 Niejednokrotnie protoko y rozprawy ogranicza y si  do pytania s du, czy pozwany konsument 
uznaje powództwo, i odpowiedzi konsumenta, e powództwo uznaje. S d wtedy zazwyczaj 
poprzestawa  na o wiadczeniu konsumenta i nie dokonywa  dalszej analizy sprawy, np. pod k tem 
abuzywno ci postanowie  umowy albo ich zgodno ci z zasadami wspó ycia spo ecznego. 
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W analizowanych sprawach jedynie sporadycznie (w kilku przypadkach) 

zaprotoko owano, e s d udziela  pozwanym konsumentom poucze  co do czynno ci 

procesowych (art. 5 k.p.c.)21. 

3.6. Nadmierne zad enie konsumentów 

W tle analizowanych spraw pojawia  si  powa ny problem nadmiernego zad enia 

konsumentów w naszym kraju. Wielokrotnie powtarza y si  przypadki, w których 

opisuj c swoj  sytuacj yciow , konsumenci mówi  o licznych zaj ciach 

komorniczych, wielu zobowi zaniach finansowych, bie cych p atno ciach 

przekraczaj cych dochody, sp acaniu jednego d ugu za pomoc  kolejnego, braku 

rodków na bie ce utrzymanie itd. 

Sprawy te dowodz , e problem nadmiernego zad enia jest coraz bardziej pal  

kwesti  w Polsce, która wymaga rozwi za  systemowych, aby unikn  - w wielkiej 

skali - wykluczenia spo ecznego obywateli22. 

3.7. Sposób rozstrzygni cia sprawy 

W analizowanych sprawach – wobec biernej postawy pozwanego konsumenta - 

cz sto zdarza o si , e zapada  wyrok zaoczny (zob. art. 339 k.p.c.). Wyrok taki 

zosta  wydany w 162 przypadkach (27% ogó u analizowanych spraw). W wyrokach 

zaocznych bardzo cz sto uwzgl dniano ca dania powoda-kredytodawcy,  

a akta s dowe nie zawiera y ladu potwierdzaj cego, czy s d bada  zgodno  

twierdze  powoda z rzeczywisto ci  i przepisami prawa. Do zdecydowanej 

mniejszo ci (kilkana cie spraw) nale y wyroki zaoczne, w których powództwo 

                                            
21 Mo na jednak odnie  wra enie, e w niektórych sprawach s d wyra nie naprowadza  pozwanego 
konsumenta na mo liwo  podniesienia zarzutu przedawnienia. Wskazuje na to sposób zadawania 
konsumentowi pyta , jaki ujawniono w protoko ach z rozprawy. 
22 Por. np. . G bski, Nadmierne zad enie gospodarstw domowych – problem finansowo-prawny czy 
spo eczny?, Gospodarka Narodowa 2013, nr 4, s. 83 i n.; M. Solarz, Nadmierne zad enie osób 
fizycznych jako przyczyna wykluczenia spo ecznego [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji 
europejskiej (red. P. Karpu , B. W awski), Lublin 2008; B. wiecka, Bankructwa gospodarstw 
domowych. Perspektywa ekonomiczna i spo eczna, Warszawa 2008. 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 12

oddalono w ca ci lub w cz ci (np. ze wzgl du na abuzywno  postanowie  

umownych dotycz cych op at i prowizji). 

Oko o 80% spraw zako czy o si  wyrokiem (zaocznym albo niezaocznym) 

uwzgl dniaj cym roszczenie powoda-kredytodawcy (w ca ci lub w cz ci). 

W 83 przypadkach (13,9% ogó u analizowanych spraw) proces s dowy zako czono 

w drodze postanowienia, bez rozstrzygni cia merytorycznego. W tej grupie 

zazwyczaj wyst powa y przypadki, w których powód-kredytodawca sk ada  pozew  

w elektronicznym post powaniu upominawczym, a gdy sprawa zosta a skierowana 

do post powania zwyk ego, powód nie uzupe nia  wymaganych dokumentów  

i post powanie umarzano. 

Tabela 4. Sposób rozstrzygni cia sprawy 

Rodzaj orzeczenia Liczba spraw Procent spraw 

wyrok niezaoczny 353 59,1% 

wyrok zaoczny 162 27% 

postanowienie 83 13,9% 
ród o: opracowanie w asne 

3.8. Kontrola instancyjna orzeczenia s du 

Ogromna wi kszo  analizowanych spraw zako czy a si  w I instancji, tj. na 

poziomie s du rejonowego. Orzeczenia bardzo rzadko podlega y kontroli przez s d II 

instancji (s d okr gowy) w wyniku z enia apelacji. Dotyczy o to zaledwie 20 

przypadków (3,3% ogó u analizowanych spraw). Liczba ta obejmuje apelacje 

wnoszone przez kredytodawc  i konsumenta. 

Tabela 5. Kontrola instancyjna orzeczenia s du 

Zaskar enie orzeczenia Liczba spraw Procent spraw 

enie apelacji 20 3,3% 

brak apelacji 578 96,7% 
ród o: opracowanie w asne 
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4. Kontekst europejski 

Niezmiernie istotna dla prawid owego stosowania przepisów o kredycie 

konsumenckim jest kwestia ich kontekstu europejskiego23. Unijny dorobek prawny 

(acquis communautaire), który le y u podstaw tych przepisów, powinien by  

odpowiednio uwzgl dniany w praktyce s dowej. Na dorobek ten sk adaj  si  przede 

wszystkim dyrektywy unijne oraz orzecznictwo Trybuna u Sprawiedliwo ci Unii 

Europejskiej. 

4.1. Dyrektywy unijne dotycz ce kredytu konsumenckiego 

Przepisy u.k.k. z 2001 r. stanowi y transpozycje dyrektywy 87/102.24. Z kolei przepisy 

u.k.k. transponowa y do prawa polskiego dyrektyw  2008/4825. Regulacje, które 

zawarto w tych dyrektywach, powinny – w ramach wyk adni prounijnej – oddzia ywa  

na sposób interpretacji i stosowania prawa polskiego w zakresie transakcji kredytu 

konsumenckiego26. 

4.2. Orzecznictwo Trybuna u Sprawiedliwo ci UE w dziedzinie kredytu 
konsumenckiego 

W ramach dorobku unijnego wa  rol  odgrywa orzecznictwo Trybuna u 

Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej27. Orzecznictwo to stanowi swoiste ród o prawa 

pochodz ce z Unii Europejskiej, które powinno by  uwzgl dniane przez s dy polskie 

w procesie stosowania norm o pod u unijnym. 

                                            
23 Por. np. J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 389 i n. 
24 Dyrektywa 87/102/EWG z 22.12.1986 r. w sprawie zbli enia przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych pa stw cz onkowskich dotycz cych kredytu konsumenckiego (Dz.U. L 42  
z 12.02.1987 r., s. 48 i n.), dalej: „dyrektywa 87/102”. 
25 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23.04.2008 r. w sprawie umów o kredyt 
konsumencki oraz uchylaj ca dyrektyw  Rady 87/102/EWG (Dz.Urz. UE L nr 133 z 22.05.2008 r.,  
s. 66-92), dalej: „dyrektywa 2008/48”. 
26 Por. np. A. Kalisz, Wyk adnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007, s. 75 i n. 
27 Poprzednio Trybuna  funkcjonowa  pod nazw : „Europejski Trybuna  Sprawiedliwo ci”. 
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W dalszej cz ci opracowania w kolejno ci chronologicznej skrótowo przedstawiono 

orzeczenia Trybuna u Sprawiedliwo ci UE, które mog  by  istotne dla stosowania 

przepisów o kredycie konsumenckim przez polskie s dy28. Orzeczenia te dotycz  nie 

tylko dyrektyw po wi conych kredytowi konsumenckiemu, ale i powi zanej z nimi 

dyrektywy o nieuczciwych postanowieniach umownych29. 

Pierwszym orzeczeniem jest wyrok TS UE z 23.03.2000 r. (C-208/98) Berliner Kindl 

Brauerei AG v. Siepert. W wyroku tym stwierdzono, e dyrektywa 87/102 nie 

obejmuje umowy gwarancji sp aty kredytu, je eli ani gwarant, ani kredytobiorca nie 

dzia aj  w ramach swojej dzia alno ci handlowej lub zawodowej. 

W wyroku z 4.03.2004 r. (C-264/02) Cofinoga Trybuna  Sprawiedliwo ci UE uzna ,  

e dyrektywa 87/102 nie wymaga, aby przed enie – na dotychczasowych 

warunkach – umowy o kredyt konsumencki zawartej na czas oznaczony (w formie 

karty kredytowej), z oprocentowaniem zmiennym, powodowa o obowi zek 

kredytodawcy do powiadomienia na pi mie kredytobiorcy o aktualnej rocznej stopie 

oprocentowania kredytu i przes ankach jej zmiany. 

Kolejnym orzeczeniem jest wyrok TS UE z 4.10.2007 r. (C-429/05) Rampion v. 

Franfinance SA oraz K par K SAS30, który dotyczy kredytu wi zanego. W wyroku tym 

Trybuna  uzna , e wyk adni art. 11 i 14 dyrektywy 87/102 nale y dokonywa  w ten 

sposób, i  powo ane przepisy sprzeciwiaj  si  temu, aby przewidziane w art. 11 ust. 

2 tej dyrektywy prawo do podj cia rodków prawnych, które przys uguje 

konsumentowi wobec kredytodawcy, by o obwarowane przes ank , by wcze niejsza 

oferta kredytu zawiera a wzmiank  o finansowanych towarze lub us udze. Trzeba 

zaznaczy , e w omawianym wyroku TS UE uzna , e wyk adni dyrektywy 87/102 

nale y dokonywa  w ten sposób, i  pozwala ona s dziemu na zastosowanie  

z urz du przepisów transponuj cych do prawa krajowego art. 11 ust. 2 tej dyrektywy. 

                                            
28 Wszystkie orzeczenia TS US opracowano na podstawie wersji dost pnych na stronie 
www.curia.europa.eu. 
29 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich (Dz. U. L 95 z 21.04.1993 r., s. 29 i n.), dalej: „dyrektywa 93/13”. 
30 B. yszczarz, Poj cie umów powi zanych w ustawie o kredycie konsumenckim w wietle 
orzeczenia ETS w sprawie C-429/05 Rampion przeciwko Franfinance SA oraz K par K SAS, Prawo 
Bankowe 2008, nr 6. 
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Wyrok TS UE z 23.04.2009 r. (C-509/07) Scarpelli v. NEOS Banca SpA równie  

dotyczy  kredytu wi zanego31. W wyroku tym stwierdzono, e wyk adni art. 11 ust. 2 

dyrektywy 87/102 nale y dokonywa  w ten sposób, e istnienie umowy pomi dzy 

kredytodawc  a dostawc , na podstawie której kredyt jest przyznawany wy cznie 

przez tego kredytodawc  klientom tego dostawcy, nie stanowi niezb dnej przes anki 

do tego, aby klienci mieli prawo do podj cia rodków prawnych przeciwko 

kredytodawcy w przypadku niewykonania zobowi za  ci cych na dostawcy celem 

dochodzenia roszczenia o rozwi zanie umowy kredytu oraz nast pnie zwrot kwot 

uiszczonych ju  na rzecz kredytodawcy. 

Postanowienie TS UE z 16.11.2010 r. (C-76/10) Pohotovost s.r.o. v. Korckovska32 

odnosi o si  m.in. do rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Trybuna  wyja ni , 

e brak zawarcia w badanej umowie kredytu konsumenckiego rocznej rzeczywistej 

stopy oprocentowania - co jest niezmiernie istotne z punktu widzenia dyrektywy 

87/102 - mo e stanowi  decyduj cy element przeprowadzanej przez s d krajowy 

analizy kwestii tego, czy zawarty w umowie kredytu warunek dotycz cy jego kosztu 

jest wyra ony prostym i zrozumia ym j zykiem w rozumieniu art. 4 dyrektywy 93/13. 

Je li sytuacja taka nie zachodzi, s d krajowy ma prawo, tak e z urz du, dokona  

oceny, czy - przy uwzgl dnieniu wszelkich okoliczno ci towarzysz cych zawarciu tej 

umowy - brak zawarcia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania w sk adaj cym si  

na t  umow  kredytu warunku dotycz cym jego kosztu mo e nadawa  temu 

warunkowi nieuczciwy charakter w rozumieniu art. 3 i 4 dyrektywy 93/13. Mimo to, 

bez wzgl du na istniej  mo liwo  przeprowadzenia oceny tej umowy z punktu 

widzenia dyrektywy 93/13, wyk adni dyrektywy 87/102 nale y dokonywa  w ten 

sposób, i  pozwala ona s dowi krajowemu na zastosowanie z urz du przepisów 

transponuj cych do prawa krajowego art. 4 dyrektywy 87/102 i stanowi cych, e brak 

zawarcia rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania w umowie kredytu 

konsumenckiego skutkuje tym, i  kredyt ten jest uwa any za bezp atny. 

Pewne znaczenie mo e mie  tak e wyrok TS UE z 15.03.2012 r. (C-453/10) Perenic 

v. SOS financ spol. s.r.o., który w pierwszym rz dzie dotyczy dyrektywy  

                                            
31 W. Baranowska-Zaj c, Glosa do wyroku ETS z 23 kwietnia 2009 r. (C-509/07), LEX/el;  
W. Baranowska-Zaj c Problem umów wi zanych na tle europejskich i polskich przepisów o kredycie 
konsumenckim oraz wyroku TS w sprawie C-509/07, Luigi Scarpelli, Monitor Prawniczy 2010, nr 18. 
32 W. Baranowska-Zaj c, Glosa do postanowienia TS UE z 16.11.2010 r. (C-76/10), LEX/el. 
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o nieuczciwych praktykach handlowych33. W wyroku tym Trybuna  stwierdzi ,  

e praktyk  handlow  polegaj  na podaniu w umowie kredytu rzeczywistej rocznej 

stopy oprocentowania ni szej od tej stosowanej w rzeczywisto ci, nale y uzna  za 

„wprowadzaj  w b d” w rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy 2005/29, je li powoduje 

ona lub mo e spowodowa  podj cie przez konsumenta decyzji dotycz cej transakcji, 

której inaczej by nie podj . Do s du krajowego nale y ustalenie, czy ma to miejsce 

w rozpatrywanej przeze  sprawie. Stwierdzenie nieuczciwego charakteru takiej 

praktyki handlowej stanowi jedn  z okoliczno ci, na których w ciwy s d mo e 

oprze , zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 93/13, ocen  nieuczciwego charakteru 

warunków umowy dotycz cych ponoszonego przez konsumenta kosztu przyznanego 

mu kredytu. Takie stwierdzenie nie ma jednak bezpo redniego wp ywu na ocen  

wa no ci zawartej umowy kredytu w kontek cie art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13. 

Wyrok TS UE z 14.06.2012 r. (C-618/10) Banco Espanol de Credito SA v. Camino 

zapad  na tle stosowania dyrektywy 93/13, ale ma on wymiar ogólniejszy. W wyroku 

tym uznano, e dyrektyw  93/13 nale y interpretowa  w ten sposób, e sprzeciwia 

si  ona przepisom pa stwa cz onkowskiego, które nie zezwalaj  s dowi 

rozpatruj cemu pozew o nakaz zap aty na dokonanie oceny z urz du, ab limine litis 

ani na adnym innym etapie post powania - mimo e dysponuje on niezb dnymi  

w tym celu wszelkimi elementami prawnymi i faktycznymi - nieuczciwego charakteru 

warunku dotycz cego odsetek za zw ok  znajduj cego si  w umowie zawartej 

pomi dzy przedsi biorc  a konsumentem, w braku sprzeciwu wniesionego przez 

tego ostatniego. 

Kredytu konsumenckiego bezpo rednio dotyczy  wyrok TS UE z 12.07.2012 r.  

(C-602/10) SC Volksbank Romania SA v. CJPC. W wyroku tym Trybuna  przes dzi , 

e wyk adni art. 22 ust. 1 dyrektywy 2008/48 nale y dokonywa  w ten sposób, e nie 

stoi on na przeszkodzie temu, aby przepisy krajowe s ce transpozycji tej 

dyrektywy do prawa wewn trznego obejmowa y swoim zakresem przedmiotowym 

umowy o kredyt, których przedmiotem jest udzielanie kredytu zabezpieczonego 

nieruchomo ci , pomimo e takie umowy s  na mocy art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy 

2008/48 wyra nie wy czone z przedmiotowego zakresu jej stosowania. Trybuna  

                                            
33 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.05.2005 r. dotycz ca nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez przedsi biorstwa wobec konsumentów na rynku 
wewn trznym (Dz. U. L 149 z 11.06.2005 r., s. 22 i n.), dalej: „dyrektywa 2005/29”. 
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doda , e wyk adni art. 30 ust. 1 dyrektywy 2008/48 nale y dokonywa  w ten sposób, 

e nie stoi on na przeszkodzie temu, aby przepisy krajowe s ce transpozycji tej 

dyrektywy do prawa wewn trznego okre la y swój czasowy zakres zastosowania  

w ten sposób, i  maj  one zastosowanie równie  do umów o kredyt, które s  

wy czone z przedmiotowego zakresu stosowania tej dyrektywy i które obowi zywa y 

w dniu wej cia w ycie rzeczonych przepisów. Co wi cej, wyk adni art. 22 ust. 1 

dyrektywy 2008/48 nale y dokonywa  w ten sposób, e nie stoi on na przeszkodzie 

temu, aby przepisy krajowe s ce transpozycji tej dyrektywy do prawa 

wewn trznego nak ada y na instytucje kredytowe obowi zki nieprzewidziane przez t  

dyrektyw  w zakresie rodzajów prowizji, które instytucje te mog  pobiera  w ramach 

umów o kredyt konsumencki wchodz cych w zakres stosowania tych przepisów. 

Trybuna  wskaza , e wyk adni zasad traktatowych z dziedziny swobody wiadczenia 

us ug nale y dokonywa  w ten sposób, e nie stoj  one na przeszkodzie przepisom 

prawa krajowego zakazuj cym instytucjom kredytowym pobierania pewnych prowizji 

bankowych. Ponadto, wyk adni art. 24 ust. 1 dyrektywy 2008/48 nale y dokonywa   

w ten sposób, e nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu stanowi cemu cz  

przepisów krajowych s cych transpozycji dyrektywy 2008/48, które w dziedzinie 

sporów dotycz cych kredytów konsumenckich umo liwia konsumentom zwrócenie 

si  bezpo rednio do organu ochrony konsumenta, mog cego nast pnie na  na 

instytucje kredytowe kary za naruszenie tych przepisów krajowych, bez konieczno ci 

uprzedniego skorzystania z procedur pozas dowych przewidzianych przez prawo 

krajowe dla rozwi zywania tego rodzaju sporów. 

De lege ferenda istotne znaczenie mo e mie  wyrok TS UE z 27.03.2014 r.  

(C-565/12) LCL Le Credit Lyonnais SA v. Kalhan34. W wyroku tym Trybuna  

stwierdzi , e wyk adni art. 23 dyrektywy 2008/48 nale y dokonywa  w ten sposób,  

e stoi on na przeszkodzie stosowaniu krajowych przepisów dotycz cych sankcji,  

na mocy których w wypadku naruszenia przez kredytodawc  przedkontraktowego 

obowi zku oceny zdolno ci kredytowej kredytobiorcy poprzez sprawdzenie 

odpowiedniej bazy danych ów kredytodawca jest pozbawiany prawa do odsetek 

umownych, lecz z mocy prawa przys uguj  mu odsetki ustawowe wymagalne od daty 

og oszenia wyroku s dowego nakazuj cego kredytobiorcy zap at  kwot pozosta ych 

                                            
34 Zob. M. Sieradzka, Glosa do wyroku TS UE z 27.03.2014 r. (C-565/12), LEX/el. 
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do sp acenia, których stawka jest ponadto podwy szona o 5 punktów, je eli po 

up ywie dwóch miesi cy od tego og oszenia kredytobiorca nie sp aci  d ugu. Chodzi  

o sytuacje, gdy s d stwierdzi, e w wypadku powoduj cym natychmiastow  

wymagalno  pozosta ego do sp aty kapita u kredytu ze wzgl du na zaleganie 

kredytobiorcy ze sp at , kwoty, jakie faktycznie mo e otrzyma  kredytodawca 

w wyniku zastosowania sankcji pozbawienia prawa do odsetek, nie s  znacz co 

ni sze od tych, jakie móg by on otrzyma , gdyby dochowa  obowi zku oceny 

zdolno ci kredytowej kredytobiorcy. 

Wa ne znaczenie dla kredytów hipotecznych (zob. art. 4 ust. 2 pkt 1 u.k.k.) ma 

niedawny wyrok TS z 30.04.2014 r. (C-26/13) Kasler v. OTP Jelzálogbank Zrt. 

Kredyty hipoteczne dotychczas cz sto by y w Polsce nominowane w walucie obcej 

lub indeksowane do waluty obcej. Obszerna teza Trybuna u stwierdza, e art. 4 ust. 2 

dyrektywy Rady 93/13 nale y interpretowa  w ten sposób, e: 

–        wyra enie „okre lenie g ównego przedmiotu umowy” obejmuje wprowadzony 

do zawartej mi dzy przedsi biorc  a konsumentem umowy kredytu 

denominowanego w walucie obcej warunek, który nie by  przedmiotem 

indywidualnych negocjacji, taki jak ten rozpatrywany w post powaniu g ównym, 

zgodnie z którym to warunkiem do celów obliczenia rat kredytu stosowany jest kurs 

sprzeda y wspomnianej waluty, jedynie pod warunkiem, e zostanie ustalone,  

 wspomniany warunek okre la podstawowe wiadczenie w ramach danej umowy, 

które jako takie charakteryzuje t  umow , przy czym ustalenia tego powinien 

dokona  s d odsy aj cy, bior c pod uwag  charakter, ogóln  systematyk  

i postanowienia rozpatrywanej umowy, a tak e jej kontekst prawny i faktyczny; 

–        tego rodzaju warunku – w zakresie, w jakim przewiduje on po stronie 

konsumenta zobowi zanie pieni ne w postaci obowi zku zap aty w ramach rat 

kredytu kwot wynikaj cych z ró nicy mi dzy kursem sprzeda y a kursem kupna 

danej waluty obcej – nie mo na uzna  za okre laj cy „wynagrodzenie”, którego 

stosunek jako wiadczenia wzajemnego do dostarczonej przez kredytodawc  us ugi 

nie mo e by  przedmiotem oceny nieuczciwego charakteru na podstawie art. 4 ust. 2 

dyrektywy 93/13. 
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Ponadto, w powo anym wyroku Trybuna  uzna , e art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13 

nale y interpretowa  w ten sposób, e wymóg, zgodnie z którym warunek umowny 

musi by  wyra ony prostym i zrozumia ym j zykiem, powinien by  rozumiany jako 

nakazuj cy nie tylko, by dany warunek by  zrozumia y dla konsumenta 

z gramatycznego punktu widzenia, ale tak e, by umowa przedstawia a w sposób 

przejrzysty konkretne dzia anie mechanizmu wymiany waluty obcej, do którego 

odnosi si  ów warunek. Umowa powinna przedstawia  tak e zwi zek mi dzy tym 

mechanizmem a mechanizmem przewidzianym w innych warunkach dotycz cych 

uruchomienia kredytu, tak by konsument by  w stanie oszacowa , w oparciu 

o jednoznaczne i zrozumia e kryteria, wyp ywaj ce dla niego z tej umowy 

konsekwencje ekonomiczne.  Trybuna  doda , e art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 nale y 

interpretowa  w ten sposób, e w sytuacji, w której umowa zawarta mi dzy 

przedsi biorc  a konsumentem nie mo e dalej obowi zywa  po wy czeniu z niej 

nieuczciwego warunku, przepis ten nie sprzeciwia si  uregulowaniu krajowemu, które 

pozwala s dowi krajowemu zaradzi  skutkom niewa no ci tego warunku poprzez 

zast pienie go przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym. 

Dla porz dku mo na jeszcze zasygnalizowa  postanowienie TS UE z 3.07.2014 r. 

(C-92/14) Tudoran v. SC Suport Colect SRL. W postanowieniu tym uznano,  

e dyrektywa Rady 93/13, jak równie  dyrektywa 2008/48/WE nie znajduj  

zastosowania w sporze w post powaniu g ównym, tj. w sporze dotycz cym umowy 

kredytu zawartej przed przyst pieniem Rumunii do Unii Europejskiej. 

Nale y podkre li , e w powo anych orzeczeniach TS UE wielokrotnie wskazywa  na 

obowi zek dzia ania z urz du przez s d krajowy w odniesieniu do stosowania 

przepisów krajowych o ochronie konsumenta, które transponuj  dyrektywy unijne do 

wewn trznego porz dku prawnego. Wpisuje si  to w ogólny nurt orzecznictwa TS UE 

dotycz cego obowi zków oraz jurysdykcji s du w zakresie ochrony konsumenta35. 

                                            
35 W szczególno ci zob. wyrok TS UE z 27.06.2000 r.(C-240/98 do C-244/98) Oceano. Szerzej zob. 
M. Baran, Stosowanie z urz du prawa Unii Europejskiej przez s dy krajowe, Warszawa 2014. 
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4.3. Kontekst europejski w orzecznictwie polskich s dów 

Kontekst europejski bez w tpienia powinien by  uwzgl dniany w toku orzekania 

przez polskie s dy w sprawach dotycz cych stosowania przepisów o kredycie 

konsumenckim. W szczególno ci dotyczy to wymagania wyk adni prounijnej 

przepisów u.k.k. z 2001 r. oraz przepisów u.k.k., tak aby nale ycie transponowa  

dyrektyw  87/102 oraz dyrektyw  2008/48 do polskiego porz dku prawnego. Odnosi 

si  to równie  do obowi zku aktywnej postawy s dów w celu ochrony konsumentów 

przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi, czyli odpowiedniej transpozycji 

dyrektywy 93/13. 

Przeprowadzona analiza zbioru spraw s dowych dowodzi, e kontekst europejski nie 

zaistnia  odpowiednio w wiadomo ci polskich s dziów, a przynajmniej nie da  

wyrazu w tre ci uzasadnie  wydawanych orzecze . W adnej (sic!) ze spraw 

dowych, które by y przedmiotem badania, uzasadnienie orzeczenia s du nie 

zawiera o nawet wzmianki o pod u europejskim stosowanych regulacji ani 

orzecznictwie Trybuna u Sprawiedliwo ci UE. Nic nie wskazuje na to, aby wydaj c 

orzeczenia w analizowanej grupie spraw, s dy kierowa y si  acquis 

communautaire36. 

Ponadto, w wielu wypadkach s dy wykazywa y pasywn  postaw  wobec problemu 

ochrony konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi37. Dotyczy 

to zw aszcza licznych spraw zako czonych wyrokami zaocznymi, w których s dy nie 

podejmowa y trudu oceny, czy postanowienia umowy, z których wynika y pewne 

prowizje i op aty na rzecz kredytodawcy, maj  charakter dozwolony wzgl dem 

pozwanego konsumenta38. Zdarza o si , e s dy polskie powstrzymywa y si  przed 

ocen  abuzywno ci postanowie  dotycz cych odsetek za opó nienie39. Kwestia ta 

                                            
36 Przyk adowo, w sprawie zako czonej wyrokiem SR dla Krakowa- ródmie cia z 24.05.2012 r.  
(VI C-upr 94/11) nadarza a si  znakomita okazja do nawi zania do wyroków TS UE z 23.04.2009 r. 
(C-509/07) Scarpelli v. NEOS Banca SpA oraz z 4.10.2007 r. (C-429/05) Rampion v. Franfinance SA 
oraz K par K SAS, poniewa  sprawa dotyczy a kredytu wi zanego. 
37 Zob. E. Skotnicka, Zasada kontradyktoryjno ci i postulat sprawnego post powania s dowego  
a ochrona praw konsumentów w wietle dyrektywy 93/13, Europejski Przegl d S dowy 2010, nr 3. 
38 Zob. np. wyrok zaoczny SR w Kutnie z 26.11.2012 r. (I C 412/12); wyrok zaoczny SR dla 
Wroc awia- ródmie cia z 8.08.2013 r. (VIII C 85/12). 
39 Zob. np. wyrok SR w czycy z 10.10.2012 r. (I C 309/12). Z kolei w wyroku SR w Kamieniu 
Pomorskim z 18.04.2012 r. (I C 25/12). 
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jest istotna w kontek cie wyroku TS UE z 14.06.2012 r. (C-618/10) Banco Espanol 

de Credito SA v. Camino, z którego m.in. wynika, e przes anki ustawowe do 

wydania wyroku zaocznego nie zwalniaj  s du z obowi zku badania z urz du kwestii 

abuzywno ci klauzul umownych w procesie z udzia em konsumenta, w tym klauzul 

reguluj cych odsetki karne. 

W adnej z analizowanych spraw nie pojawi  si lad refleksji ze strony s du, czy 

dany problem – ze wzgl du na kontekst europejski - nie powinien by  przedstawiony 

do rozstrzygni cia Trybuna owi Sprawiedliwo ci UE40. Dotyczy to, przyk adowo, 

problemu, czy op ata za obs ug  domow  zalicza si  do ca kowitego kosztu kredytu, 

co mia oby wp yw na ustalenie wysoko ci rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 

kredytu41. 

5. Reklama kredytu konsumenckiego 

Przechodz c do analizy efektywno ci poszczególnych instrumentów prawnej ochrony 

kredytobiorcy-konsumenta, trzeba zacz  od instrumentów stosowanych w okresie 

przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Tworz  one system normatywny 

tzw. asysty przedkontraktowej. 

Podstawowym elementem tego systemu s  regu y odnosz ce si  do reklamowania 

kredytu konsumenckiego. Zgodnie z art. 16 u.k.k. z 2001 r. w ofertach i reklamach 

dotycz cych kredytu konsumenckiego zawieraj cych jakiekolwiek dane dotycz ce 

kosztu kredytu konsumenckiego kredytodawca lub podmiot po rednicz cy  

w zawarciu umowy s  obowi zani podawa  rzeczywist  roczn  stop  

oprocentowania, wyliczon  od ca kowitego kosztu kredytu42. 

                                            
40 Por. U. Ernst [w:] Europäische Methodenlehre (red. K. Riesenhuber), De Gruyter 2010, s. 824-825; 
F. Zoll, Glosa do wyroku SA w Warszawie z 22.09.2010 r. (VI ACa 185/10), Monitor Prawa 
Bankowego 2012, nr 9, s. 40 i n. Powo ani autorzy zwracaj  uwag  na niech  polskich s dów do 
kierowania zapyta  w sprawach cywilnych do Trybuna u Sprawiedliwo ci UE. 
41 Zob. pkt. 27.3 oraz powo ane tam orzeczenia. 
42 Por. M. Rusinek [w:] Ustawa… (red. J. Pisuli ski), op. cit., s. 375 i n.; R. Trzaskowski, Ustawa...op. 
cit., s. 279 i n. 
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W aktualnie obowi zuj cych przepisach rozszerzono regulacj , której przedmiotem 

jest reklama kredytu konsumenckiego43. Stosownie do art. 7 ust. 1 u.k.k. 

kredytodawca lub po rednik kredytowy w reklamach dotycz cych kredytu 

konsumenckiego zawieraj cych dane dotycz ce kosztu kredytu konsumenckiego 

musz  podawa  konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumia y i widoczny:  

1) stop  oprocentowania kredytu, wraz z wyodr bnieniem op at uwzgl dnianych  

w ca kowitym koszcie kredytu, 2) ca kowit  kwot  kredytu, 3) rzeczywist  roczn  

stop  oprocentowania. Ponadto, w reklamach nale y poda  czas obowi zywania 

umowy, ca kowit  kwot  do zap aty przez konsumenta oraz wysoko  rat, a tak e 

cen  towaru lub us ugi oraz kwot  wszystkich zaliczek w przypadku umowy o kredyt 

przewiduj cej odroczenie p atno ci. Je eli do zawarcia umowy o kredyt 

konsumencki, na warunkach okre lonych w reklamie, niezb dne jest zawarcie 

umowy dodatkowej, w szczególno ci umowy ubezpieczenia, a kosztu takiej umowy 

nie mo na z góry okre li , reklama powinna zawiera  w sposób jednoznaczny, 

zrozumia y i widoczny informacj  o tym obowi zku, wraz z rzeczywist  roczn  stop  

oprocentowania. Informacje, o których mowa, nale y poda  na podstawie 

reprezentatywnego przyk adu (zob. art. 8 u.k.k.). 

Celem powo anych przepisów jest ochrona konsumenta przed komunikatami 

reklamowymi, które zach ca yby go do zaci gni cia kredytu, podaj c niepe ne 

informacje o kosztach zwi zanych z takim kredytem. Przepisy te nie ograniczaj  

mo liwo ci reklamowania produktów kredytowych, ale zmierzaj  do nadania reklamie 

postaci bardziej przyjaznej dla konsumenta (nasycenia jej przydatnymi informacjami). 

Otrzymuj c w reklamie skrótowe informacje na temat kosztów kredytu, konsument 

mo e szybko wst pnie oceni , czy reklamowany produkt odpowiada jego potrzebom 

i interesom, a tak e oszacowa  koszt takiego kredytu. 

Instrumenty, o których mowa, w wi kszym stopniu chroni  interes zbiorowy 

konsumentów, a nie indywidualny interes konkretnego konsumenta. Dlatego s  one 

przede wszystkim przedmiotem zainteresowania ze strony Komisji Nadzoru 

                                            
43 Por. T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 174 i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit., s. 140 i n.; J. Pisuli ski 
[w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 433-435; T. Ostrowski [w:] M. Chru ciak i in., Ustawa…, op. 
cit., s. 53 i n. 
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Finansowego44 oraz Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów45  

w post powaniach nadzorczych lub post powaniach dotycz cych ochrony 

zbiorowych interesów konsumentów. 

Naruszenie przepisów odnosz cych si  do reklamy kredytu konsumenckiego 

teoretycznie mo e rodzi  pewne konsekwencje cywilnoprawne w relacji mi dzy 

kredytodawc  a konsumentem46. W grupie analizowanych spraw nie stwierdzono 

jednak adnego przypadku, w którym przepisy te mog yby znajdowa  zastosowanie. 

Na podstawie analizowanego materia u empirycznego nie mo na zatem oceni  

efektywno ci wspomnianych instrumentów prawnych dotycz cych reklamy kredytu 

konsumenckiego w odniesieniu do ochrony indywidualnych interesów konsumentów.  

6. Ocena zdolno ci kredytowej konsumenta 

Przepisy u.k.k. z 2001 r. nie zawiera y normy nakazuj cej ka dorazowo ocen  

zdolno ci kredytowej konsumenta przed udzieleniem mu kredytu. Obowi zek taki 

dotyczy  jedynie banków na podstawie art. 70 ust. 1 p.b. Od 18.12.2011 r., zgodnie  

z art. 9 ust. 1 u.k.k., wszystkich kredytodawców obejmuje nakaz dokonania oceny 

zdolno ci kredytowej konsumenta (w pierwotnej wersji przepisu: oceny ryzyka 

kredytowego47). Warto zauwa , e nakaz ten nie jest jednak równoznaczny  

z cywilnoprawnym zakazem udzielenia kredytu osobie, która nie wykazuje zdolno ci 

kredytowej. 

Celem powo anego instrumentu jest przede wszystkim ochrona stabilno ci rynku 

finansowego oraz zbiorowego interesu konsumentów. Nie przyznaje on 

konsumentowi adnego uprawnienia prywatnoprawnego, poniewa  nie chroni jego 

                                            
44 Zob. pismo Urz du Komisji Nadzoru Finansowego z 13.04.2012 r. (DOK/WPR/0735/5/1/12/BK), 
Monitor Prawa Bankowego 2012, nr 10. 
45 Zob. Reklama parabanków. Raport z kontroli reklam pozabankowych instytucji finansowych 
oferuj cych po yczki konsumentom, UOKiK, Pozna , maj 2013 r. Zob. np. decyzja Prezesa UOKiK nr 
DDK 3/2013 z 19.11.2013 r.; decyzja Prezesa UOKiK nr DDK 7/2013 z 30.12.2013 r.; decyzja Prezesa 
UOKiK nr RWR 45/2013 z 31.12.2013 r., www.uokik.gov.pl. 
46 Por. M. Jobska, Cywilnoprawne skutki reklamy bankowej dla konsumenta, Prawo Bankowe 2006,  
nr 9; A. Malarewicz, Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2009. 
47 Por. T. Bia ek, Obowi zek oceny zdolno ci/ryzyka kredytowego w nowej ustawie o kredycie 
konsumenckim, Monitor Prawa Bankowego 2011, nr 12. 
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indywidualnych interesów48. W zwi zku z tym kontrola stosowania tego instrumentu 

pozostaje przede wszystkim w gestii organu nadzoru finansowego, któremu zdarza 

si  interweniowa  do  stanowczo, gdy spostrze e uchybienia49. 

W grupie analizowanych spraw kwestia oceny zdolno ci kredytowej podnoszona by a 

przez pozwane osoby w zasadzie w dwóch kontekstach. Po pierwsze, niektórzy 

konsumenci prezentowali postaw  roszczeniow  i twierdzili, e skoro kredytodawca 

nie zbada  ich zdolno ci kredytowej, to tym samym s  oni zwolnieni z obowi zku 

zwrotu kredytu50. Po drugie, spadkobiercy dziedzicz cy po kredytobiorcy, którzy – po 

otwarciu spadku - najcz ciej z zaskoczeniem dowiadywali si  o znacznym 

zad eniu spadkodawcy, podnosili zarzut, e przed udzieleniem kredytu nie 

dokonano oceny zdolno ci kredytowej spadkodawcy. 

dy zarzutów tych nie podziela y51. Uznawa y, e naruszenie obowi zku badania 

zdolno ci kredytowej nie ma wp ywu na wa no  umowy o kredyt konsumencki  

i obowi zek zwrotu kredytu wraz z nale no ciami ubocznymi okre lonymi  

w umowie52. 

Warto doda , e w wielu analizowanych sprawach rzeczywi cie by o widoczne,  

e kredytodawca nie dokona adnej oceny zdolno ci kredytowej kredytobiorcy albo 

uczyni  to bardzo pobie nie (np. gdy udzielono kredytu konsumentowi, który 

uprzednio zaci gn  ju  znacz ce zobowi zania albo podlega  egzekucji w zwi zku  

z niesp aceniem wcze niejszego zad enia). Dotyczy to zw aszcza po yczek 

                                            
48 Por. T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 185 i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit., s. 155 i n.; J. Pisuli ski 
[w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 424-425; T. Ostrowski [w:] M. Chru ciak i in., Ustawa…, op. 
cit., s. 66 i n. 
49 Zob. np. pismo Urz du Komisji Nadzoru Finansowego z 14.03.2013 r. 
(DLB/DLB_WL1/708/7/1/2013/AK), Monitor Prawa Bankowego 2014, nr 6; pismo Urz du Komisji 
Nadzoru Finansowego z 15.01.2014 r., www.knf.gov.pl. 
50 Zob. np. wyrok SA w Katowicach z 20.03.2014 r. (I ACa 1197/13), www.orzeczenia.ms.gov.pl. 
51 Jako ciekawostk  mo na przytoczy  wyrok SR dla Krakowa-Podgórza z 2.02.2012 r. (I C 184/12), w 
którym s d odmówi  zas dzenia zwrotu kosztów procesu na rzecz spó dzielczej kasy 
oszcz dno ciowo-kredytowej, powo uj c si  – oprócz trudnej sytuacji materialnej pozwanego 
konsumenta – na niewykonanie przez kas  obowi zku weryfikacji zdolno ci kredytowej tego 
konsumenta. 
52 Identyczny pogl d prezentowany jest w pi miennictwie w odniesieniu do art. 70 ust. 1 p.b. Por. np. 
A. Kawulski, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013, s. 348; J. Molis [w:] Prawo bankowe. 
Komentarz, t. I (red. F. Zoll), Kraków 2005, s. 699; Z. Ofiarski, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 
2013, s. 504; J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 371-372. Z orzecznictwa zob. wyrok 
SA w Warszawie z 7.05.2014 r. (VI Aca 945/13), www.orzeczenia.ms.gov.pl. 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 25

udzielanych przez spó dzielcze kasy oszcz dno ciowo-kredytowe przed 

18.12.2011 r.53 Ze wzgl du na przedmiot analizy i zgromadzony materia  empiryczny 

nie sposób jednak wiarygodnie oceni  efektywno ci instrumentu nakazuj cego ocen  

zdolno ci kredytowej konsumenta. 

7. Obowi zek udzielenia wyja nie  konsumentowi 

W przepisach u.k.k. z 2001 r. nie przewidziano szczególnego obowi zku po stronie 

kredytodawcy dotycz cego udzielania konsumentowi wyja nie  na temat 

przyznawanego kredytu. Obowi zek taki móg  by  jednak wywodzony z zasad 

wspó ycia spo ecznego na podstawie art. 56 lub art. 354 § 1 k.c. 

W aktualnie obowi zuj cym art. 11 u.k.k. na kredytodawc  zosta  na ony 

obowi zek, aby - przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki - udzieli  

konsumentowi wyja nie  dotycz cych tre ci przekazanych informacji oraz 

postanowie  zamieszczonych w umowie, która ma zosta  zawarta, w sposób 

umo liwiaj cy konsumentowi podj cie decyzji dotycz cej umowy o kredyt 

konsumencki. Obowi zek ten ci y równie  na po redniku kredytowym. 

Art. 11 u.k.k. stanowi jeden z podstawowych elementów normatywnych systemu 

asysty przedkontraktowej, które zmierzaj  do ochrony interesu indywidualnego 

konsumenta. Celem tego przepisu jest umo liwienie konsumentowi oceny, czy 

proponowane warunki kredytu s  dostosowane do jego potrzeb i sytuacji finansowej, 

a w rezultacie umo liwienie mu podj cia racjonalnej decyzji, czy zawrze  okre lon  

umow 54. Wyja nienia, które maj  by  przedstawione konsumentowi przez 

kredytodawc , polegaj  na opisaniu znaczenia danej informacji (postanowienia 

                                            
53 W wyroku SR w Gnie nie z 28.05.2013 r. (I C 827/12) zas dzon  nale no  roz ono na 60 rat po 
180 z . W uzasadnieniu wyroku s d zaznaczy , e jedn  z przyczyn roz enia nale no ci na raty jest 
to, e powód (spó dzielcza kasa oszcz dno ciowo-kredytowa) nie zweryfikowa  sytuacji finansowej 
po yczkobiorcy, w szczególno ci jego zad enia w bankach i innych instytucjach finansowych, nie 
wzi  pod uwag  wieku po yczkobiorcy (72 lata) i nienale ycie oceni  zdolno  kredytow  oraz 
realno  sp aty zobowi zania przez po yczkobiorc . 
54 Szerzej por. T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 192 i n.; A. Kope  [w:] M. Chru ciak i in., Ustawa…, op. 
cit., s. 83 i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit., s. 170 i n.; P. Tereszkiewicz, Obowi zek udzielenia 
wyja nie  w unijnym i polskim prawie kredytu konsumenckiego na gruncie dyrektywy 2008/48/WE  
[w:] Rozprawy z prawa cywilnego, w asno ci intelektualnej i prawa prywatnego mi dzynarodowego 
(red. J. Pisuli ski, P. Tereszkiewicz, F. Zoll), Warszawa 2012. 
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umownego) oraz konsekwencji, jakie – w typowych okoliczno ciach – mog  z niej 

wynika  dla konsumenta. Wyja nienia powinny by  zindywidualizowane, 

dostosowane do sytuacji konkretnego konsumenta. Nale y jednak zauwa ,  

e przepis ten nie obliguje kredytodawcy do doradzania konsumentowi w sprawie 

zaci gni cia kredytu. 

W analizowanych sprawach s dowych nie zdarzy  si aden przypadek 

zastosowania art. 11 u.k.k. Nie podnoszono równie  problemu braku wymaganych 

wyja nie  ze strony kredytodawcy na podstawie zasad wspó ycia spo ecznego.  

W zwi zku z tym nie mo na wyci gn adnych wniosków odno nie do efektywno ci 

tego instrumentu. 

8. Dor czenie konsumentowi projektu umowy o kredyt konsumencki 

W przepisach u.k.k. z 2001 r. nie wyst powa  obowi zek dor czenia konsumentowi 

projektu umowy o kredyt konsumencki przed jej zawarciem. Jedynie w przypadku, 

gdy kredytodawca nie dor cza  konsumentowi egzemplarza umowy w chwili jej 

zawarcia, by  on obowi zany wr czy  konsumentowi niepodpisany informacyjny 

egzemplarz umowy odpowiadaj cy jej tre ci (art. 4 ust. 5 u.k.k. z 2001 r.)55. 

W my l aktualnie obowi zuj cego art. 12 u.k.k. konsument ma prawo do otrzymania, 

na wniosek, bezp atnego projektu umowy o kredyt konsumencki, je eli - w ocenie 

kredytodawcy lub po rednika kredytowego - spe nia on warunki do udzielenia mu 

kredytu konsumenckiego przez tego kredytodawc  lub po rednika kredytowego. 

Projekt umowy powinien zawiera  dane konsumenta, o których mowa w art. 30 ust. 1 

pkt 1 u.k.k., oraz wszystkie warunki, na których kredyt móg by zosta  udzielony56. 

                                            
55 Sens tego przepisu budzi  powa ne w tpliwo ci. Por. J. Pisuli ski, O nowelizacji ustawy o kredycie 
konsumenckim, Monitor Prawniczy 2003, nr 19, s. 874; J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego,  
t. 8, s. 405; R. Trzaskowski, Ustawa…, op. cit., s. 141-142; K. W odarska [w:] Ustawa…(red. J. 
Pisuli ski), op. cit., s. 112-114. Zob. wyrok SA w Warszawie z 15.03.2013 r. (VI ACa 1230/12), 
www.orzeczenia.ms.gov.pl, który wydano na tle przepisów o ochronie zbiorowych interesów 
konsumentów. 
56 Por. T. Czech, Kredyt…, op. cit.,  s.  197 i  n.;  A.  Kope  [w:]  M. Chru ciak i  in.,  Ustawa…, op. cit.,  
s. 86 i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit., s. 172-173. 
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Celem art. 12 u.k.k. jest umo liwienie konsumentowi - w ramach asysty 

przedkontraktowej - zapoznania si  z pe  tre ci  planowanej umowy o kredyt 

konsumencki, tak aby móg  on podj  racjonaln  decyzj  o jej zawarciu. Instrument 

ten chroni interes indywidualnego konsumenta. 

W sprawach s dowych, które by y przedmiotem analizy, nie pojawi a si  kwestia 

stosowania powo anego przepisu ani ogólnie problem niedostarczenia konsumentowi 

informacji na temat warunków zamierzonej umowy. Dlatego nie mo na oceni  

efektywno ci omawianego instrumentu. 

9. Dor czenie konsumentowi formularza informacyjnego 

Przepisy u.k.k. z 2001 r. nie przewidywa y obowi zków dotycz cych dor czenia 

konsumentowi wystandaryzowanych informacji przed zawarciem umowy o kredyt 

konsumencki. 

Obowi zki takie na ono na kredytodawców i po redników kredytowych w art. 13  

i n. u.k.k. Zobligowani s  oni do dor czenia konsumentowi – na trwa ym no niku – 

formularza informacyjnego, który zawiera obszerny zestaw informacji dotycz cych 

warunków proponowanego kredytu. Zakres wymaganych informacji zosta ci le 

okre lony i zale y on m.in. od rodzaju kredytu oferowanego konsumentowi. 

Wspomniane rozwi zanie ma na celu zapewnienie konsumentowi informacji, które 

pozwol  mu na porównanie ofert kredytowych ró nych kredytodawców (np. co do 

rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania) i wybranie oferty najkorzystniejszej dla 

siebie57. Ochronie podlega interes indywidualnego konsumenta. 

W analizowanych sprawach s dowych nie stwierdzono adnych kwestii zwi zanych  

z dor czeniem konsumentom formularzy informacyjnych ani tre ci  tych formularzy. 

W umowach, które znajdowa y si  w aktach s dowych, zamieszczano zazwyczaj 

standardowe klauzule, w których konsument o wiadcza , e otrzyma  formularz 

informacyjny. Nie wiadomo jednak, na ile o wiadczenia te odpowiada y 

                                            
57 Por. T. Czech, Kredyt…, op. cit.,  s.  203 i  n.;  A.  Kope  [w:]  M. Chru ciak i  in.,  Ustawa…, op. cit.,  
s. 90 i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit., s. 175 i n.; J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8,  
s. 435 i n. 
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rzeczywisto ci – nie by o to przedmiotem badania ze strony s dów. W zwi zku z tym 

nie mo na wysnuwa adnych wniosków co do efektywno ci omawianego 

instrumentu. 

10. Forma umowy o kredyt konsumencki 

Rol  ochronn  w stosunku do konsumenta mo e pe ni  forma zastrze ona dla 

umowy o kredyt konsumencki. Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.k.k., umowa taka powinna 

zosta  zawarta na pi mie, a kredytodawca zobowi zany jest niezw ocznie dor czy  

konsumentowi egzemplarz umowy58. W my l obecnie obowi zuj cego art. 29 ust. 1 

u.k.k. zawarcie umowy o kredyt konsumencki równie  wymaga formy pisemnej, a po 

jej zawarciu konsument powinien niezw ocznie otrzyma  egzemplarz umowy (art. 29 

ust. 2 u.k.k.)59. W powy szych przypadkach chodzi o form  pisemn  dla celów 

dowodowych (ad probationem), stosownie do art. 74 § 1 k.c. 

Warto zauwa , e w pi miennictwie podnosi si , i  de lege lata ze wzgl du na 

wyk adni  prounijn  (tj. dyspozycj  art. 10 ust. 1 dyrektywy 2008/48) równolegle  

z form  pisemn  nale y uzna  za dopuszczalne stwierdzenie umowy na trwa ym 

no niku, np. w pliku przes anym poczt  elektroniczn  (zob. art. 5 pkt 17 u.k.k.)60. 

W sprawach s dowych, które by y przedmiotem analizy, w zdecydowanej wi kszo ci 

umow  o kredyt konsumencki zawarto w formie pisemnej61. Jedyne wyj tki (oko o 10 

spraw) dotyczy y po yczek udzielanych przez Internet. Procedura udzielenia takiej 

po yczki wygl da zazwyczaj nast puj co. Konsument wype nia na stronie 

internetowej po yczkodawcy formularz rejestracyjny oraz zaznacza kwadracik 

                                            
58 Por. J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 404-405; R. Trzaskowski, Ustawa..., op. cit., 
s. 102 i n.; K. W odarska [w:] Ustawa…(red. J. Pisuli ski), op. cit., s. 108 i n. 
59 Por. T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 256 i n.; G. Kott [w:] M. Chru ciak i in., Ustawa…, op. cit., s. 121 
i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit., s. 237 i n.; J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 442-
443. 
60 Tak T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 257-259; D. Rogo , Uprawnienia konsumenta w czasie trwania 
stosunku kredytowego na gruncie nowej ustawy o kredycie konsumenckim, Monitor Prawa 
Bankowego 2011, nr 12, s. 14; por. te  G. Kott [w:] M. Chru ciak i in., Ustawa…, op. cit., s. 122-124;  
J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 443. 
61 W jednej ze spraw okaza o si , e podpis konsumenta pod umow  o kredyt konsumencki zosta  
sfa szowany (prawdopodobnie przez agenta banku). Zob. postanowienie SR w Che mie  
z 15.11.2013 r. (I C 570/12). 
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potwierdzaj cy, e zapozna  si  z warunkami kredytu, a od 18.12.2011 r. e otrzyma  

tak e formularz informacyjny na trwa ym no niku. Nast pnie konsument dokonuje 

przelewu ze swojego rachunku bankowego op aty rejestracyjnej w wysoko ci 1 z . 

Przelew ten pe ni rol  weryfikuj  – pozwala zidentyfikowa  to samo  

konsumenta. Niekiedy dodatkowo wymaga si , aby w szczegó ach p atno ci 

konsument potwierdzi , e akceptuje warunki kredytu. W dalszej kolejno ci 

po yczkodawca dokonuje przelewu kwoty po yczki na rachunek bankowy 

konsumenta wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz wysy a mu dokument 

umowy na adres poczty elektronicznej. 

W analizowanych sprawach s dy gremialnie akceptowa y taki tryb zawarcia 

umowy62. Z regu y uznawa y, e wystarczaj ce do wykazania, i  umow  zawarto, s  

dowody przedstawione przez kredytodawc  (tj. wydruki komputerowe), gdy pozwany 

konsument im nie zaprzeczy 63. W zwi zku z tym w praktyce nie powstawa y 

problemy dowodowe na tle stosowania art. 77 § 2-3 k.c. 

Bior c pod uwag  zgromadzony materia  empiryczny, mo na wysnu  wniosek,  

e forma pisemna i forma trwa ego no nika jest obecnie efektywnym instrumentem 

ochrony interesów konsumenta-kredytobiorcy. W ogromnej wi kszo ci przypadków 

pozwala unikn  sporów z kredytodawc  odno nie do faktu zawarcia umowy  

i brzmienia (zawarto ci) dokumentu umowy. 

11. Tre  dokumentu umowy o kredyt konsumencki 

Istotnym instrumentem ochronnym jest - przynajmniej w za eniu - nakaz 

zamieszczenia w dokumencie umowy o kredyt konsumencki wielu elementów  

o charakterze normatywnym i informacyjnym. Nakaz taki wyp ywa  z art. 4 ust. 2 

                                            
62 Zob. np. wyrok zaoczny SR dla Krakowa- ródmie cia z 24.02.2012 r. (VI C 371/11); wyrok zaoczny 
SR w Che mnie z 16.01.2013 r. (I C 452/12); wyrok SR dla Wroc awia- ródmie cia  
z 27.02.2013 r. (I C 7/13); wyrok SR dla Warszawy- ródmie cia z 24.04.2013 r. (VI C 2282/12). 
63 Zob. jednak wyrok SR dla Wroc awia- ródmie cia z 12.03.2014 r. (VIII C 1963/13), 
www.orzeczenia.ms.gov.pl, w którym s d oddali  powództwo, poniewa  uzna , e powód 
(po yczkodawca) nie wykaza  zawarcia umowy po yczki przez Internet. 
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u.k.k. z 2001 r.64, a obecnie nak adaj  go przepisy art. 30-35a u.k.k.65 Celem 

omawianego instrumentu jest zapewnienie konsumentowi atwego dost pu do 

informacji na temat warunków udzielonego mu kredytu oraz jego sytuacji prawnej  

w zwi zku z kredytem. Dokument umowy, który otrzymuje konsument, ma stanowi  

zwi e kompendium informacji prawnej dla konsumenta, tak aby nie musia  on 

ponosi  kosztów transakcyjnych (wysi ku, wydatków) w celu uzyskania potrzebnych 

mu wiadomo ci. Dokument umowy ma by  instrumentem redukuj cym asymetri  

informacyjn  mi dzy kredytodawc  a konsumentem na temat sytuacji prawnej stron. 

Ponadto, w przepisach zastrzega si , e dokument umowy powinien by  

sformu owany w sposób przejrzysty i zrozumia y (art. 29 ust. 3 u.k.k.; zob. tak e art. 

385 § 2 k.c.). 

W grupie analizowanych spraw nie stwierdzono przypadku, w którym s d bada ,  

czy dokument umowy zawiera wszystkie elementy wymagane przez przepisy prawa. 

Jedynie sporadycznie podnoszona by a kwestia przejrzysto ci zastosowanego 

wzorca66. W zwi zku z powy szym nie mo na wiarygodnie stwierdzi , czy omawiany 

instrument prawny cechuje si  efektywno ci . 

12. Zamieszczenie obligatoryjnych elementów umowy w osobnym 
wzorcu 

W pi miennictwie prezentowany jest pogl d, zgodnie z którym – zarówno na tle 

przepisów u.k.k. z 2001 r., jak i przepisów u.k.k. – obowi zuje regu a wy czno ci 

dokumentu umowy67. Wymagane informacje musz  by  zamieszczone  

                                            
64 Por. J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 401-403; R. Trzaskowski, Ustawa..., op. cit., 
s. 109 i n.; K. W odarska [w:] Ustawa…(red. J. Pisuli ski), op. cit., s. 115 i n. 
65 Por. T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 282 i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit., s. 247 i n.; J. Pisuli ski 
[w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 441-442. 
66 W jednej sprawie pozwany podniós  zarzut nieprzejrzysto ci formularza umowy, ale s d nie omówi  
tego zarzutu w uzasadnieniu wyroku. Z uzasadnienia nie wynika, aby podniesiony zarzut mia  wp yw 
na tre  wyroku. Zob. wyrok SR dla Krakowa- ródmie cia z 28.06.2013 r. (VI C 69/12). 
67 Tak np. J. Pisuli ski, System prawa prywatnego, t. 8, s. 402, 442; K. Lehmann, Glosa do wyroku SA 
w Warszawie z 15.02.2013 r. (VI ACa 1113/12), Monitor Prawa Bankowego 2014, nr 3; K. Poro , 
Wp yw regulacji zawartych w dyrektywie 2008/48/WE na swobod  kontraktow  stron umowy o kredyt 
konsumencki [w:] Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane (red. B. Gnela), 
Warszawa 2010, s. 267-368; R. Trzaskowski, Ustawa…, op. cit., s. 106–107; K. W odarska-
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w dokumencie umowy, a nie mog  by  wprowadzone do odr bnych wzorców 

(regulaminów, tabel op at i prowizji itp.). Pogl d ten uzasadnia si  argumentem  

z wyk adni j zykowej stosownych przepisów (art. 4 ust. 2 u.k.k. z 2001 r., art. 30 ust. 

1 u.k.k) oraz argumentem odwo uj cym si  do ochrony interesów konsumenta przez 

dostarczenie mu dokumentu w przejrzystym formacie. Pogl d ten podzielono  

w orzecznictwie Prezesa UOKiK68, S du Ochrony Konkurencji i Konsumentów69 oraz 

w jednym z wyroków S du Najwy szego70. 

Nie jest to pogl d powszechnie akceptowany. Przeciwnicy tego pogl du podnosz , 

e powo ane przepisy nie wy czaj  stosowania ogólnych regu  dotycz cych 

wzorców umowy (art. 384 k.c.), a zamieszczenie wymaganych informacji  

w odr bnych wzorcach (regulaminach itp.) w rzeczywisto ci nie ma istotnego wp ywu 

na sytuacj  konsumenta71. Stanowisko to znalaz o równie  odzwierciedlenie  

w orzecznictwie s dowym72. 

W sprawach, które by y przedmiotem analizy, do  cz sto (oko o 30% spraw) 

wyst powa y przypadki, gdy – oprócz g ównego dokumentu umowy – kredytodawca 

przedstawia  s dowi inny wzorzec (regulamin, tabel  op at i prowizji itp.) zawieraj cy 

wymagane elementy, w tym dotycz ce naliczanych kosztów. Dotyczy to zw aszcza 

spraw, w których w roli po yczkodawców wyst powa y spó dzielcze kasy 

oszcz dno ciowo-kredytowe oraz firmy po yczkowe. W badanej grupie spraw  

w adnym przypadku stosowanie wspomnianych wzorców nie zosta o 

zakwestionowane przez s dy73. W uzasadnieniach orzecze  nie poruszano równie  

                                                                                                                                        
Dziurzy ska, Sankcje w prawie konsumenckim na przyk adzie wybranych umów, Warszawa 2009,  
s. 75 i n. 
68 Zob. np. decyzja Prezesa UOKiK nr RWR 25/2009 z 21.09.2009 r.; decyzja Prezesa UOKiK nr R O 
17/2010 z 9.07.2010 r., www.uokik.gov.pl. 
69 Tak wyrok SOKiK z 18.11.2013 r. (XVII AmA 2/12), www.orzeczenia.ms.gov.pl. 
70 Wyrok SN z 20.06.2006 r. (III SK 7/06), OSNP 2007, nr 13-14, poz. 207. 
71 Por. T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 285-287. Por. te  P. Mik aszewicz, Obowi zki…, op. cit., s. 321–
322. 
72 Tak wyrok SA w Warszawie z 15.02.2013 r. (VI ACa 1113/12), Monitor Prawa Bankowego 2014,  
nr 3. Zob. tak e B. Paxford, Glosa do wyroku SA w Warszawie z 15.02.2013 r. (VI ACa 1113/12), 
Monitor Prawniczy 2014, nr 6. 
73 Zob. np. wyrok SR Pozna  Nowe Miasto i Wilda z 17.10.2012 r. (I C 1281/12); wyrok zaoczny SR 
dla Wroc awia- ródmie cia z 27.02.2013 r. (I C 7/13); wyrok SR dla Wroc awia- ródmie cia  
z 24.04.2013 r. (VI C 2282/12); wyrok zaoczny SR dla Wroc awia- ródmie cia z 5.06.2013 r. (IX C 
500/13); wyrok zaoczny SR Lublin-Wschód z 11.04.2013 r. (I C 2039/12). 
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kwestii dotycz cych zwi zania takimi wzorcami, w szczególno ci dor czenia ich 

konsumentowi. 

Nasuwa si  wniosek, e – w wietle badanych spraw s dowych – nie mo na mówi   

o efektywno ci instrumentu, który polega by na wy czno ci dokumentu umowy 

(nawet gdyby instrument taki rzeczywi cie obowi zywa ), poniewa  nie jest on 

rozpoznawany przez s dy. 

13. Sankcja kredytu darmowego 

W literaturze prawniczej wskazuje si , e jednym z najwa niejszych instrumentów 

ochrony kredytobiorcy-konsumenta jest tzw. sankcja kredytu darmowego74. Chodzi  

o sankcj , która – w wyniku naruszenia pewnych obowi zków informacyjnych przez 

kredytodawc  – zwalnia konsumenta z obowi zku zap aty kosztów zwi zanych  

z kredytem75. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.k.k. z 2001 r., w przypadku naruszenia przez kredytodawc  

postanowie  art. 4-7 u.k.k. z 2001 r. tre  zawartej umowy o kredyt konsumencki 

ulega zmianie w ten sposób, e konsument, po z eniu kredytodawcy pisemnego 

wiadczenia, obowi zany jest do zwrotu kredytu bez oprocentowania i innych 

kosztów kredytu nale nych kredytodawcy, w terminie i w sposób ustalony w umowie. 

Je eli umowa nie okre la sposobu sp aty kredytu, konsument obowi zany jest do 

jego zwrotu w równych ratach, p atnych co miesi c od dnia zawarcia umowy. Gdy 

umowa nie przewiduje terminu sp aty kredytu, konsument obowi zany jest do jego 

zwrotu w terminie pi ciu lat. W przypadkach, o których mowa wy ej, konsument jest 

zobowi zany do poniesienia przewidzianych w umowie kosztów ustanowienia 

zabezpieczenia i ubezpieczenia kredytu (art. 15 ust. 3 u.k.k. z 2001 r.)76. 

Wed ug obecnie obowi zuj cego art. 45 ust. 1 u.k.k., w przypadku naruszenia przez 

kredytodawc  art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17 i art. 31–33 u.k.k., 

                                            
74 K. W odarska-Dziurzy ska, Sankcje…, op. cit., s. 253 i n. 
75 Nale y zaznaczy , e poj cie sankcji nale y do poj  bardzo niedookre lonych w prawie cywilnym. 
Por. E. towska, Sankcje w prawie cywilnym – zarys problemu, Monitor Prawniczy 2013, nr 19. 
76 Por. J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 414-416; R. Trzaskowski, Ustawa..., op. cit., 
s. 267 i n.; K. W odarska [w:] Ustawa…(red. J. Pisuli ski), op. cit., s. 345 i n. 
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konsument, po z eniu kredytodawcy pisemnego o wiadczenia, zwraca kredyt bez 

odsetek i innych kosztów kredytu nale nych kredytodawcy w terminie i w sposób 

ustalony w umowie. Uprawnienie to wygasa po up ywie roku od dnia wykonania 

umowy77. 

W odniesieniu do kredytu i po yczki z zabezpieczeniem hipotecznym obowi zuje art. 

46 u.k.k. Przepis ten przewiduje, e w przypadku naruszenia przez kredytodawc  art. 

35 u.k.k., konsument, po z eniu kredytodawcy pisemnego o wiadczenia, zwraca 

kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu nale nych kredytodawcy za okres 4 lat 

poprzedzaj cych dzie  z enia tego o wiadczenia i w sposób ustalony w umowie. 

Konsument ponosi jednak koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane 

w umowie. 

Wyk adnia powo anych przepisów jest przedmiotem licznych sporów doktrynalnych. 

Najwa niejszy spór dotyczy tego, czy sankcj  kredytu darmowego nale y stosowa   

z urz du, poniewa  powstaje ona z mocy prawa78, czy w wykonaniu uprawnienia 

prawokszta tuj cego przez konsumenta79. W pi miennictwie wskazuje si  równie  na 

nieproporcjonalno  tej sankcji i postuluje si  jej ograniczenie w zale no ci od wagi 

naruszenia80. 

Spory te nie znajduj  zupe nie odzwierciedlenia w zgromadzonym materiale 

empirycznym. W badanych sprawach ani razu (sic!) nie zastosowano sankcji kredytu 

darmowego, mimo e w niektórych przypadkach wyst powa o ewidentne naruszenie 

przepisów po stronie kredytodawcy (np. gdy nie zachowano formy pisemnej  

w odniesieniu do po yczek udzielanych przez Internet na gruncie art. 4 ust. 1 u.k.k.  

                                            
77 Por. T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 460 i n.; G. Kott [w:] M. Chru ciak i in., Ustawa…, op. cit., s. 151 
i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit., s. 348 i n.; J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 452-
454. 
78 Tak m.in. G. Kott [w:] M. Chru ciak i in., Ustawa…, op. cit., s. 156; J. Pisuli ski, O nowelizacji 
ustawy o kredycie konsumenckim, Monitor Prawniczy 2003, nr 19, s. 878; J. Pisuli ski [w:] System 
prawa prywatnego, t. 8, s. 415, 452-453; E. Rutkowska, Ochrona kredytobiorcy – konsumenta us ug 
bankowych, Prawo Bankowe 2005, nr 6, s. 90; R. Trzaskowski, Ustawa…, op. cit., s. 270–273;  
K. W odarska-Dziurzy ska, Sankcje…, op. cit., s. 238–243; K. W odarska [w:] Ustawa…(red.  
J. Pisuli ski), op. cit., s. 353–357. 
79 Por. T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 469 i n. 
80 Por. M. Bednarek, Sankcja „kredytu darmowego” jako rodek ochrony konsumenta, Europejski 
Przegl d S dowy 2009, nr 3. 
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z 2001 r.)81. Przeprowadzona analiza dowodzi, e w Polsce efektywno  sankcji 

kredytu darmowego jest zerowa. Mo na przypuszcza , e wynika to nie tyle  

z konstrukcji tej sankcji, co z ogólnej nie wiadomo ci (zarówno w ród konsumentów, 

jak i s dziów), e instrument taki istnieje. 

Omawiana kwestia mo e zreszt  stanowi  asumpt do szerszej refleksji na temat 

deficytu realnych sankcji w prawie konsumenckim82. Dowodzi ona, e same dobre 

ch ci ustawodawcy s  dalece niewystarczaj ce, aby wymusi  na przedsi biorcach 

przestrzeganie nakazów ustawowych i zapewni  konsumentom rzeczywist  ochron . 

14. Odst pienie od umowy o kredyt konsumencki 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.k.k. z 2001 r., konsument mo e, bez podania przyczyny, 

odst pi  od umowy o kredyt konsumencki w terminie 10 dni od dnia zawarcia 

umowy83. Je eli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera a informacji o uprawnieniu 

do odst pienia, konsument mo e odst pi  od umowy w terminie 10 dni od 

otrzymania informacji o takim uprawnieniu, nie pó niej jednak ni  w terminie  

3 miesi cy od dnia zawarcia umowy. Na kredytodawc  na ono obowi zek, aby 

przy zawarciu umowy wr czy  konsumentowi wzór o wiadczenia o odst pieniu od 

umowy z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania 

(siedziby). Termin do odst pienia od umowy uznaje si  za zachowany, je eli 

konsument przed jego up ywem z y - pod wskazanym przez kredytodawc  

adresem - o wiadczenie o odst pieniu (art. 11 ust. 2-3 u.k.k. z 2001 r.). 

Nieco odmiennie uregulowano t  kwesti  w aktualnie obowi zuj cych przepisach.  

W my l art. 53 ust. 1 u.k.k. konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do 

odst pienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

                                            
81 Zob. np. stan faktyczny uwzgl dniony w wyroku zaocznym SR dla Krakowa- ródmie cia  
z 24.02.2012 r. (VI C 371/11). 
82 Por. E. towska, O sankcjach w prawie konsumenckim – deficyt ich realno ci na przyk adach  
z prawa konsumenckiego [w:]  Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Ksi ga pami tkowa 
dedykowana Profesor Czes awie awskiej, Kraków 2000. 
83 Por. J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 406-407; D. Rogo  [w:] Ustawa…(red.  
J. Pisuli ski), op. cit., s. 254 i n.; R. Trzaskowski, Ustawa..., op. cit., s. 208 i n. 
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umowy84. Gdy umowa o kredyt konsumencki nie zawiera wymaganych elementów 

okre lonych w art. 30 u.k.k., konsument mo e odst pi  od umowy w terminie 14 dni 

od dnia dostarczenia wszystkich tych elementów. Ponadto, kredytodawca lub 

po rednik kredytowy jest zobowi zany przy zawarciu umowy wr czy  konsumentowi, 

na trwa ym no niku, wzór o wiadczenia o odst pieniu od umowy, z oznaczeniem 

swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby). Termin do 

odst pienia od umowy jest zachowany, je eli konsument przed jego up ywem z y 

pod wskazany przez kredytodawc  lub po rednika kredytowego adres o wiadczenie 

o odst pieniu od umowy. Warto doda , e do zachowania tego terminu jest 

wystarczaj ce wys anie o wiadczenia przed jego up ywem (art. 53 ust. 5 u.k.k.). 

Podstawowym celem omawianego uprawnienia jest przyznanie konsumentowi 

odpowiedniego czasu do namys u w sprawie obowi zywania umowy o kredyt 

konsumencki (cooling-off period). Mimo e konsument zawar  ju  skutecznie umow , 

ma prawo z niej zrezygnowa , je li po namy le stwierdzi, e kredytu nie potrzebuje 

albo nie odpowiadaj  mu warunki kredytu. Stanowi to jeden z elementów ogólnego 

systemu normatywnego, który ma sprzyja  odpowiedzialnemu udzielaniu kredytów 

(responsible lending). 

W grupie analizowanych spraw s dowych nie stwierdzono adnych sporów na tle 

odst pienia od umowy o kredyt konsumencki. Pojawi  si  tylko jeden przypadek 

odst pienia od umowy po wyp acie po yczki85. Nie pozwala to wiarygodnie ustali  

stopnia efektywno ci tego instrumentu. Nasuwa si  przypuszczanie, e albo - co 

bardziej prawdopodobne - konsumenci w praktyce nie korzystaj  z tego uprawnienia 

lub czyni  to sporadycznie (oznacza oby to brak efektywno ci omawianego 

instrumentu), albo odst pienie nie rodzi sporów mi dzy stronami86. 

                                            
84 Por. T. Czech, Kredyt…, op. cit.,  s.  513 i  n.;  A.  Kope  [w:]  M. Chru ciak i  in.,  Ustawa…, op. cit.,  
s. 178 i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit., s. 377 i n.; J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, 
s. 443-445. 
85 Zob. wyrok SR dla odzi-Widzewa z 21.11.2013 r. (VIII C 2540/13). W sprawie tej nie powsta  
problem rozliczenia odsetek, poniewa  powód (po yczkodawca) da  odsetek ustawowych od dnia 
wniesienia pozwu i odsetki takie zas dzono. 
86 Problem odst pienia od umowy o kredyt konsumencki oraz umowy przedwst pnej poprzedzaj cej 
umow  po yczki pojawi  si  równie  w kilku orzeczeniach zamieszczony na Portalu Orzecze  
Ministerstwa Sprawiedliwo ci. Zob. wyrok SO w S upsku z 28.02.2013 r. (IV Ca 117/13); wyrok SR dla 
Wroc awia- ródmie cia z 23.04.2013 r. (VIII C 32/12); wyrok SO w Warszawie z 11.06.2013 r. (V Ca 
919/13); wyrok SO w S upsku z 12.07.2013 r. (IV Ca 332/13), www.orzeczenia.ms.gov.pl. Cz   
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15. Kredyt wi zany 

Szczególne instrumenty prawne zmierzaj  do ochrony konsumenta, który uzyskuje 

kredyt wi zany, czyli kredyt przeznaczony na nabycie okre lonej rzeczy lub us ugi 

(zob. art. 5 pkt 14 u.k.k.). 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 u.k.k. z 2001 r., je eli kredyt konsumencki przeznaczony by  

na nabycie okre lonej rzeczy lub us ugi na podstawie umowy zawartej poza lokalem 

przedsi biorstwa lub na odleg , to odst pienie przez konsumenta od tej umowy 

jest skuteczne tak e wobec umowy o kredyt konsumencki87. Wed ug art. 13 ust. 1 

u.k.k. z 2001 r. w razie odst pienia przez konsumenta od umowy, na podstawie 

której naby  on rzecz lub us ug , z powodu niewykonania lub nienale ytego 

wykonania zobowi zania, odst pienie od tej umowy jest skuteczne tak e wobec 

umowy o kredyt konsumencki, je eli pomi dzy podmiotem, z którym konsument 

zawar  umow  o nabycie rzeczy lub us ugi, a kredytodawc  istnieje umowa, na mocy 

której kredyt na nabycie rzeczy lub us ugi jest dost pny wy cznie od tego 

kredytodawcy88. 

Stosownie do aktualnie obowi zuj cego art. 56 u.k.k. w przypadku odst pienia przez 

konsumenta od umowy o kredyt wi zany, je eli spe nienie wiadczenia przez 

kredytodawc  ma nast pi  na rzecz sprzedawcy lub us ugodawcy, od którego 

                                                                                                                                        
z tych orzecze  zapad a na kanwie procederu uprawianego przez pewnych nieuczciwych 
przedsi biorców, którzy obiecuj  konsumentom udzielenie po yczki na podstawie umowy 
przedwst pnej, pobieraj  od konsumentów wysokie op aty przygotowawcze, a nast pnie - gdy nie 
dojdzie do udzielenia po yczki (cz sto z b ahego powodu) - odmawiaj  zwrotu tych op at. Mo na 
przypuszcza , e przedsi biorcy ci z góry zak adaj , e nie udziel  po yczki, a ich intencj  jest  
w rzeczywisto ci wy udzenie od konsumentów op at przygotowawczych. Por. tak e wyrok SN  
z 22.06.2010 r. (IV CSK 555/09), niepubl. 
87 Por. J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 407-412; D. Pop onyk, Stosunek art. 13 ust. 
2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów do art. 12 ustawy o kredycie konsumenckim, 
Prawo Bankowe 2006, nr 4; D. Rogo  [w:] Ustawa…(red. J. Pisuli ski),  op.  cit., s. 290 i n.; R. 
Trzaskowski, Ustawa..., op. cit., s. 227 i n. 
88 Por. M. Kozaczek, Cywilnoprawne i karnoprawne konsekwencje odst pienia od umowy kredytu 
konsumenckiego przeznaczonego na zakup rzeczy, Prawo Bankowe 2004, nr 11; J. Pisuli ski, 
Umowy zwi zane (na przyk adzie umowy sprzeda y lub umowy o wiadczenie us ug i umowy o kredyt 
konsumencki), Monitor Prawniczy 2002, nr 21; D. Pop onyk, Powi zanie umowy kredytowej  
i kredytowanej w wietle ustawy o kredycie konsumenckim, Prawo Bankowe 2004, nr 2; D. Rogo , 
Sytuacja prawna banku i kredytobiorcy przy zawarciu umowy o kredyt konsumencki powi zany  
z umow  o nabycie rzeczy lub us ugi, Prawo Bankowe 2006, nr 6; D. Rogo  [w:] Ustawa…(red.  
J. Pisuli ski), op. cit., s. 306 i n.; R. Trzaskowski, Ustawa..., op. cit., s. 238 i n.; K. W odarska, Umowa 
o kredyt konsumencki z przeznaczeniem na zakup okre lonej rzeczy, Transformacje Prawa 
Prywatnego 2003, nr 1. 
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konsument naby  towar lub us ug , konsument mo e odst pi  od umowy o kredyt 

konsumencki przez z enie kredytodawcy lub po rednikowi kredytowemu 

wiadczenia o odst pieniu od umowy. Sprzedawca lub us ugodawca jest 

zobowi zany wówczas do zwrotu kredytodawcy spe nionego przeze wiadczenia,  

a konsument jest zwolniony z tego obowi zku89. 

Celem powo anych przepisów jest umo liwienie konsumentowi wycofania si  

jednocze nie z powi zanych stosunków prawnych: umowy o kredyt konsumencki 

oraz umowy dotycz cej nabycia rzeczy lub us ugi sfinansowanej z tego kredytu (tzw. 

transakcja pakietowa). Powo ane przepisy by y i s  nadal ród em wielu w tpliwo ci 

interpretacyjnych90. 

W ramach zgromadzonego materia u empirycznego pojawi a si  tylko jedna sprawa, 

w której zastosowano wspomniane przepisy91. Nie pozwala to na ocen  stopnia 

efektywno ci tego instrumentu. Mo na jednak pozwoli  sobie na przypuszczenie,  

e nie jest to efektywno  du a, skoro sprawy tego rodzaju nie trafiaj  na wokand  

dow . Prawdopodobnie przyczyn  tego stanu rzeczy jest ogólnie niska 

wiadomo  prawna polskich konsumentów, którzy nie znaj  przys uguj cych im 

uprawnie . 

                                            
89 Por. T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 545 i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit., s. 391 i n.; J. Pisuli ski 
[w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 445—447; J. Pisuli ski, Umowa o kredyt wi zany w nowej 
ustawie o kredycie konsumenckim [w:] Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet 
utile, red. J. Fr ckowiak, R. Stefanicki, Wroc aw 2011. 
90 Zob. pi miennictwo powo ane w przypisach 82-84. 
91 Zob. wyrok SR dla Krakowa- ródmie cia z 24.05.2012 r. (VI C-upr 94/11). W sprawie tej udzielono 
kredytu na zakup urz dzenia do masa u i po cieli o rzekomo cudownych w ciwo ciach leczniczych, 
które nabyto – pod wp ywem technik marketingowych – podczas specjalnej prezentacji poza lokalem 
przedsi biorstwa w Klubie Seniora. Kredytu udzielono jednocze nie ze sprzeda . Podczas 
prezentacji sprzedawca zapewnia , e urz dzenie spowoduje popraw  stanu zdrowia kredytobiorcy, 
który mia  wówczas ponad 80 lat i wykazywa  ograniczon  zdolno  do pojmowania rzeczywisto ci. 
Nabywca-kredytobiorca odst pi  od umowy sprzeda y. Okaza o si , e – co wykazano za pomoc  
za wiadczenia lekarskiego - s  przeciwwskazania medyczne do u ywania urz dzenia przez 
kredytobiorc  (zaawansowana osteoporoza). S d oddali  powództwo banku, który udzieli  kredytu, 
wytoczone przeciwko nabywcy-kredytobiorcy. S d uzna , e zgodnie z art. 12 ust. 1 u.k.k. z 2001 r. 
odst pienie by o skuteczne równie  wobec umowy kredytu. S d ponadto uzna , e brak zwrotu 
przedmiotu sprzeda y przez nabywc  nie ma wp ywu na skuteczno  odst pienia. 
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16. Niewykonanie umowy przez sprzedawc  lub us ugodawc  

Zgodnie z art. 59 u.k.k., je eli sprzedawca lub us ugodawca nie wykona  lub 

nienale ycie wykona  zobowi zanie wobec konsumenta, a danie przez 

konsumenta wykonania tego zobowi zania nie by o skuteczne, konsumentowi 

przys uguje prawo dochodzenia swoich roszcze  o wykonanie tego zobowi zania od 

kredytodawcy, który udzieli  kredytu wykorzystanego na sfinansowanie nabycia 

rzeczy lub us ugi92. W takim przypadku odpowiedzialno  kredytodawcy jest 

ograniczona do wysoko ci udzielonego konsumentowi kredytu. Wyk adnia 

powo anego przepisu nastr cza wiele trudno ci, w szczególno ci w tpliwo ci budzi, 

czy stosuje si  go do ka dej umowy o kredyt konsumencki, czy jedynie do umowy  

o kredyt wi zany93. 

W grupie analizowanych spraw s dowych nie wyst powa y adne przypadki 

dotycz ce stosowania przytoczonego przepisu. Bior c pod uwag  krótki okres 

obowi zywania art. 59 u.k.k., nie mo na oceni  efektywno ci instrumentu, który 

zosta  wprowadzony w tym przepisie. 

17. Sp ata kredytu w walucie obcej 

Zgodnie z art. 35a ust. 1 u.k.k., w przypadku gdy zawarto umow  o kredyt 

denominowany lub indeksowany do waluty obcej (tj. waluty innej ni  z oty), 

konsument mo e dokonywa  sp aty rat kapita owo-odsetkowych bezpo rednio w tej 

walucie94. Dotyczy to równie  sp aty przedterminowej. Wykonanie przez konsumenta 

tego uprawnienia nie mo e by  ograniczone ani wi za  si  z poniesieniem 

                                            
92 W przepisach u.k.k. z 2001 r. nie wyst powa  odpowiednik takiej regulacji. 
93 Por. np. T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 562 i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit., s. 407 i n.;  
J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 450-452; K. Wojdy o, N. widerska, Artyku  59 
ustawy o kredycie konsumenckim – rewolucja w polskim prawie czy b d ustawodawcy?, Monitor 
Prawa Bankowego 2012, nr 3. 
94 Przepis ten wprowadzono w drodze ustawy z 29.07.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 165, poz. 984). Nowelizacja ta potocznie bywa nazywana 
„ustaw  antyspreadow ”. Nale y zaznaczy , e przepisy tej nowelizacji nie stanowi y implementacji 
dyrektywy 2008/48. 
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dodatkowych kosztów (art. 35 ust. 3-4 u.k.k.)95. Podobne regulacje wprowadzono  

w art. 7b u.k.k. z 2001 r. 

Celem powo anych przepisów jest ochrona interesów kredytobiorcy, który zaci gn  

kredyt w walucie obcej albo kredyt indeksowany do waluty obcej. Przepis ten ma 

chroni  kredytobiorc  przed kursem wymiany narzuconym przez kredytodawc   

w zwi zku ze sp at  kredytu, a wi c dodatkowym kosztem w porównaniu do kursu 

rynkowego danej waluty. 

W toku analizy spraw s dowych nie stwierdzono adnych kwestii zwi zanych  

z przeliczaniem walut. Przyczyn  jest okoliczno , e – poza kilkoma sprawami – 

procesy dotyczy y kredytów udzielonych w z otych. Nie mo na zatem ustali  

efektywno ci omawianego instrumentu. 

18. Przedterminowa sp ata kredytu 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.k.k. z 2001 r.96, konsument jest uprawniony do sp aty kredytu 

przed terminem okre lonym w umowie97. Termin dokonania sp aty powinien 

odpowiada  terminom wnoszenia rat okre lonym w umowie. Konsument jest 

obowi zany poinformowa  kredytodawc  o zamiarze wcze niejszej sp aty kredytu 

najpó niej w terminie 3 dni przed jej dokonaniem (art. 8 ust. 1a u.k.k. z 2001 r.)98. Za 

wcze niejsz  sp at  kredytu kredytodawca nie mo e zastrzec prowizji (art. 8 ust. 3 

                                            
95 Por. M. Chru ciak [w:] M. Chru ciak i in., Ustawa…, op. cit., s. 132-133; T. Czech, Kredyt…, op. cit., 
s. 358 i n.; T. Czech, Sp ata kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej, 
Monitor Prawa Bankowego 2011, nr 11; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit., s. 315 i n. 
96 Por. J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 412-413; R. Trzaskowski, Ustawa..., op. cit., 
s. 173 i n.; K. W odarska [w:] Ustawa…(red. J. Pisuli ski), op. cit., s. 189 i n. 
97 W literaturze pojawi y si  w tpliwo ci, czy art. 8 ust. 1 u.k.k. z 2001 r. dotyczy jedynie sp aty ca ci, 
czy równie  cz ci kredytu. Moim zdaniem, uwzgl dniaj c postulat wyk adni prokonsumenckiej, 
bardziej przekonuj ce jest stanowisko, e przepis ten dopuszcza  tak e przedterminow  sp at  cz ci 
kredytu (arg. a fortiori). Tak J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 412; K. W odarska [w:] 
Ustawa…(red. J. Pisuli ski), op. cit., s. 206. Odmiennie R. Trzaskowski, Ustawa..., op. cit., s. 183-184. 
98 Zob. wyrok SA w Warszawie z 21.03.2013 r. (VI ACa 894/12), www.orzeczenia.ms.gov.pl. Wyrok 
ten wydano na tle stosowania przepisów o ochronie zbiorowych interesów konsumentów. 
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u.k.k. z 2001 r.). Kredytodawca obowi zany jest rozliczy  si  z konsumentem  

w terminie 14 dni od dnia dokonania sp aty kredytu (art. 8 ust. 4 u.k.k. z 2001 r.)99. 

Podobne uprawnienie przyznano konsumentowi w art. 48 u.k.k.100 Dotyczy ono 

przedterminowej sp aty zarówno ca ci, jak i cz ci kredytu. W takim wypadku 

ca kowity koszt kredytu ulega obni eniu o koszty dotycz ce okresu, o który skrócono 

czas obowi zywania umowy, chocia by konsument poniós  je przed t  sp at  (art. 49 

u.k.k.). Wprost przes dzono, e kredytodawca nie mo e uzale ni  wcze niejszej 

sp aty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta (art. 48 ust. 2 u.k.k.). Nie 

mo na zastrzec prowizji za dokonanie takiej sp aty, z pewnymi wyj tkami 

dotycz cymi kredytów oprocentowanych wed ug stopy sta ej (art. 50 u.k.k.). 

Utrzymano 14-dniowy termin na rozliczenie przez kredytodawc  przedterminowo 

sp aconego kredytu. 

Celem tych przepisów jest ochrona interesów ekonomicznych konsumenta przez 

umo liwienie mu w ka dym czasie sp aty zobowi za  z tytu u umowy o kredyt 

konsumencki, czyli zako czenia relacji prawnej z kredytodawc . 

W sprawach s dowych, które by y przedmiotem analizy, pojawi  si  tylko jeden 

przypadek zwi zany z wykonywaniem uprawnienia do przedterminowej sp aty 

kredytu i rozliczaniem takiej wcze niejszej sp aty101. Nie daje to wystarczaj cych 

                                            
99 W wyroku SO w S upsku z 6.12.2012 r. (II Ca 777/12), www.orzeczenia.ms.gov.pl, uznano, e art. 8 
ust. 4 u.k.k. z 2001 r. znajduje zastosowanie jedynie w przypadku ca kowitej sp aty kredytu. 
100 Por. T. Czech, Przedterminowa sp ata kredytu konsumenckiego, Monitor Prawa Bankowego 2011, 
nr 12; T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 492 i n.; A. Kope  [w:] M. Chru ciak i in., Ustawa…, op. cit.,  
s. 161 i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit., s. 361 i n.; J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, 
s. 448-450. 
101 Zob. wyrok SR dla Krakowa- ródmie cia z 30.05.2012 r. (VI C 72/12) oraz w II instancji wyrok SO 
w Krakowie z 27.05.2013 r. (II Ca 2253/12). W sprawie tej po yczkobiorca chcia  przedterminowo 
sp aci  po yczk  na rzecz banku, ale pracownik banku b dnie poinformowa  go o ca kowitej kwocie 
zad enia do sp aty (tj. poda  zbyt nisk  kwot ) i po yczkobiorca sp aci  tylko kwot , jaka wynika a  
z otrzymanej informacji, nie umarzaj c w pe ni zobowi zania. Gdy bank wyst pi  z powództwem  
o zas dzenie reszty nale no ci, SR uzna , e dochodzenie dalszej kwoty, naliczonej w terminie 
pó niejszym (tj. odsetek i kosztów), jest sprzeczne z zasadami wspó ycia spo ecznego (art. 5 k.c.). 
Powo  si  równie  na naruszenie art. 8 ust. 4 u.k.k. z 2001 r. W wyroku SR zas dzi  od 
po yczkobiorcy tak  kwot , jaka by a nale na w dniu przedterminowej sp aty. W II instancji 
podtrzymano to rozstrzygni cie, z tym e SO naliczy  odsetki za opó nienie od zaleg ci od dnia,  
w którym po yczkobiorca uzyska  informacj  o kwocie zad enia do sp aty (tj. 7 dni od dor czenia 
wezwania do zap aty). W uzasadnieniu wyroku SO podkre li , e po yczkobiorca mia  prawo 
oczekiwa  od banku jako profesjonalisty rzetelnej i wyczerpuj cej informacji o skutkach dokonanej 
wp aty, w szczególno ci co do sposobu rozliczenia rodków i dalszego trwania stosunku prawnego. 
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podstaw do wyci gania ogólniejszych wniosków na temat efektywno ci tego 

instrumentu. 

19. Informacje o zmianach wysoko ci oprocentowania 

W przepisach u.k.k. z 2001 r. nie zamieszczono adnych unormowa  dotycz cych 

informowania konsumenta o zmianach wysoko ci oprocentowania. W tym zakresie 

przewa nie stosowano ogólny art. 76 pkt 2 p.b., który dotyczy  kredytu bankowego. 

Art. 36 u.k.k zawiera szczegó ow  regulacj  omawianej kwestii102.  Zgodnie  z  tym  

przepisem, w przypadku zmiany wysoko ci stopy oprocentowania w czasie 

obowi zywania umowy o kredyt konsumencki, konsument przed jej dokonaniem 

otrzymuje od kredytodawcy, na trwa ym no niku, informacj  o tej zmianie. Informacja 

ta obejmuje szczegó owe okre lenie stopy oprocentowania, wysoko ci raty kredytu 

po dokonaniu zmiany stopy oprocentowania oraz informacj  o liczbie i cz stotliwo ci 

atno ci rat, o ile ulegaj  one zmianie. Gdy wysoko  stopy oprocentowania kredytu 

uzale niona jest od wysoko ci stopy referencyjnej lub indeksu, strony mog   

w umowie okre li  inny sposób informowania konsumenta o zmianie wysoko ci stopy 

oprocentowania kredytu konsumenckiego. Nale y zaznaczy , e w przypadku gdy 

dochodzi do zmiany wysoko ci stopy oprocentowania, która jest wynikiem zmiany 

wysoko ci odsetek maksymalnych (art. 359 § 21 k.c.), konsument powinien otrzyma  

od kredytodawcy informacj  o takiej zmianie w sposób nast pczy, tj. po jej 

zaistnieniu (art. 36 ust. 4 u.k.k.). Podobnie unormowano kwesti  informowania 

konsumenta o zmianach wysoko ci oprocentowania w przypadku umowy o kredyt 

konsumencki w rachunku oszcz dno ciowo-rozliczeniowym (art. 38 ust. 2-4 u.k.k.). 

Powo ane przepisy – w interesie konsumenta - umo liwiaj  mu uzyskanie informacji 

o aktualnej wysoko ci stawki oprocentowania kredytu, tak aby wiedzia , do jakich 

konkretnie p atno ci jest zobowi zany na podstawie umowy o kredyt konsumencki. 

W analizowanych sprawach s dowych nie stwierdzono adnych zagadnie  

zwi zanych z informowaniem konsumentów o zmianach wysoko ci oprocentowania 

                                            
102 Por. T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 371 i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit., s. 319 i n.; M. Szakun 
[w:] M. Chru ciak i in., Ustawa…, op. cit., s. 134 i n. 
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(z jednym wyj tkiem103). Nie mo na zatem oceni  efektywno ci przedstawionych 

instrumentów prawnych. 

20. Dor czenie konsumentowi harmonogramu sp aty kredytu 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 u.k.k., w przypadku gdy umow  o kredyt konsumencki 

zawarto na czas okre lony, przez ca y czas obowi zywania tej umowy konsument 

ma prawo do otrzymania, na wniosek, bezp atnie harmonogramu sp aty kredytu104. 

Podobnego uprawnienia nie przyznano konsumentowi na gruncie u.k.k. z 2001 r. 

Powo any przepis stanowi jeden z elementów systemu ochrony informacyjnej 

kredytobiorcy w okresie po zawarciu umowy o kredyt konsumencki. Umo liwia 

konsumentowi uzyskanie informacji o aktualnych datach i terminach sp at nale no ci 

z tytu u zawartej umowy. Wzmianka o takim uprawnieniu powinna by  zamieszczona 

w dokumencie umowy o kredyt konsumencki (art. 30 ust. 1 pkt 8 in fine u.k.k.). 

W sprawach s dowych, które by y przedmiotem analizy, kwestie zwi zane  

z dor czeniem harmonogramu sp aty nie by y podnoszone105. Nie wyst puj  

odpowiednie podstawy do ustalenia efektywno ci tego instrumentu. 

21. Wystawienie weksla lub czeku przez konsumenta 

W my l art. 9 ust. 1 u.k.k. z 2001 r. weksel lub czek konsumenta wr czony 

kredytodawcy w celu spe nienia lub zabezpieczenia wiadczenia wynikaj cego  

z umowy o kredyt konsumencki powinien zawiera  klauzul  „nie na zlecenie” lub inn  

                                            
103 W wyroku SR dla m.st. Warszawy z 10.10.2012 r. (II C 940/12) s d odmówi  zas dzenia odsetek 
za opó nienie w wysoko ci danej przez bank (powoda), a zas dzi  jedynie odsetki ustawowe.  
W uzasadnieniu wyroku s d powo  si  na wadliw  klauzul  zmienno ci oprocentowania  
w regulaminie, z której wynika o, e zmiana wysoko ci odsetek nie wymaga dor czenia klientowi,  
a podlega tylko og oszeniu w oddzia ach banku. 
104 Por. T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 381 i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit., s. 323 i n.; M. Szakun 
[w:] M. Chru ciak i in., Ustawa…, op. cit., s. 137-138. 
105 Zob. jednak wyrok SR w Che mnie z 16.01.2013 r. (I C 453/12). Powód (kredytodawca) wytoczy  
powództwo o zap at , mimo e uzgodniono harmonogram sp aty kredytu i kredytobiorca dokonywa  
terminowo uzgodnionych sp at. Wytoczenie powództwa prawdopodobnie wynika o z nie adu 
organizacyjnego po stronie kredytodawcy. Powództwo kredytodawcy zosta o oddalone. 
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równoznaczn 106. W razie przyj cia przez kredytodawc  weksla lub czeku 

niezawieraj cego klauzuli „nie na zlecenie” i przeniesienia takiego weksla lub czeku 

na inn  osob , kredytodawca obowi zany jest do naprawienia poniesionej przez 

konsumenta szkody w zwi zku z zap at  na rzecz posiadacza weksla lub czeku. 

Podobne normy wynikaj  z aktualnie obowi zuj cego art. 41 u.k.k.107 

Celem powo anych przepisów jest ochrona interesów konsumenta przed utrat  

przys uguj cych mu uprawnie  w razie zaci gni cia przeze  zobowi zania 

wekslowego lub czekowego na rzecz kredytodawcy. Gdyby kredytodawca zby  

weksel lub czek w drodze indosu, konsument nie móg by powo ywa  si  wobec 

indosatariusza na zarzuty dotycz ce istnienia i tre ci umowy o kredyt konsumencki, 

chyba e nabywaj c weksel lub czek, indosatariusz dzia by wiadomie na szkod  

konsumenta. Indos prowadzi bowiem do oderwania wierzytelno ci wekslowej 

(czekowej) od wierzytelno ci, jaka wynika ze stosunku podstawowego, czyli stosunku 

prawnego wynikaj cego z umowy o kredyt konsumencki. 

Powo ane przepisy nie by y przedmiotem rozwa  s dów w toku analizowanych 

spraw. Wynika to przede wszystkim z tego, e sprawy wekslowe i czekowe 

kwalifikowane s  w statystyce s dowej do odr bnej kategorii ni  sprawy, które 

podlega y badaniu108. W konsekwencji nie mo na oceni  efektywno ci tego 

instrumentu. 

                                            
106 Por. J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 408-409; J. Pi -Barganowska, Prawne 
konsekwencje wystawienia weksla przez konsumenta-kredytobiorc , Prawo Bankowe 2002, nr 3;  
M. Rusinek [w:] Ustawa…(red. J. Pisuli ski) ,op. cit., s. 208 i n.; R. Trzaskowski, Ustawa…, op. cit., s. 
186 i n. 
107 T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 411 i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit, s. 336 i n.; J. Pisuli ski [w:] 
System prawa prywatnego, t. 8, s. 448-449; M. Szakun [w:] M. Chru ciak i in., Ustawa…, op. cit.,  
s. 149 i n. 
108 Na marginesie mo na jednak wspomnie  o nietypowym „wekslu”, który po yczkodawca (osoba 
fizyczna prowadz ca dzia alno  gospodarcz ) z  wraz z pozwem w sprawie zako czonej 
wyrokiem SR w Gnie nie z 26.04.2013 r. (I C 227/13). Dokument ten by  sporz dzony na du ym 
arkuszu z wybijaj cym si  tytu em „WEKSEL” oraz zosta  podpisany przez po yczkobiorc , ale nie 
spe nia  przes anek prawa wekslowego, poniewa  sum  wekslow  oznaczon  w nim nast puj co: 
„zgodnie z umow ”. Mo na przypuszcza , e dokument ten w istocie mia  stanowi  instrument nacisku 
psychologicznego na niewyedukowanego i zagubionego kredytobiorc , któremu weksel móg  kojarzy  
si  z gro nymi konsekwencjami prawnymi. 
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22. Wypowiedzenie umowy o kredyt konsumencki 

Przepisy u.k.k. z 2001 r. wprowadza y istotne ograniczenia co do wypowiedzenia 

umowy o kredyt konsumencki109. Aby ochroni  konsumenta przed wypowiedzeniem  

z powodu bagatelnych opó nie , art. 14 u.k.k. z 2001 r. umo liwia  kredytodawcy 

wypowiedzenie umowy dopiero wtedy, gdy konsument nie zap aci  w terminie 

pe nych rat kredytu za co najmniej dwa okresy p atno ci. Ponadto, przed 

wypowiedzeniem kredytodawca zobowi zany by  do wezwania konsumenta do 

zap aty zaleg ych rat lub ich cz ci w terminie nie krótszym ni  7 dni od otrzymania 

wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy. Termin wypowiedzenia umowy nie 

móg  by  krótszy ni  30 dni. 

W obecnie obowi zuj cych przepisach zrezygnowano z tego instrumentu. Jedynie  

w odniesieniu do kredytu udzielonego na czas nieoznaczony110 wprowadzono 

minimalny okres wypowiedzenia wynosz cy 2 miesi ce (art. 42 ust. 2 u.k.k.).  

W zwi zku z tym zastosowanie znajduj  przepisy ogólne dotycz ce wypowiedzenia 

umów o charakterze kredytowym (art. 723 k.c. odno nie do po yczki na czas 

nieoznaczony, art. 75 ust. 1-2 p.b. odno nie do kredytu bankowego). 

Z analizowanych spraw wynika, e – w odniesieniu do skuteczno ci wypowiedzenia - 

dy prawie zawsze polegaj  na o wiadczeniach i dowodach przedstawionych przez 

kredytodawc  oraz nie badaj  osobno tej kwestii, gdy pozwany konsument nie 

podniós  stosownego zarzutu. Do nielicznych wyj tków (kilkana cie przypadków) 

                                            
109 Por. J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 413-414; M. Rusinek [w:] Ustawa…(red.  
J. Pisuli ski), op. cit., s. 232 i n.; R. Trzaskowski, Ustawa…, op. cit., s. 259 i n. 
110 Termin „kredyt odnawialny” zamieszczono w art. 42 u.k.k. w lad za identycznym terminem, który 
wyst puje w polskiej wersji art. 13 dyrektywy 2008/48. Jednak e, polska wersja art. 13 dyrektywy 
2008/48 zawiera b dne t umaczenie. Inne wersje j zykowe powo anego przepisu jednoznacznie 
wskazuj , e w rzeczywisto ci chodzi o umowy o kredyt udzielony na czas nieokre lony (ang. open-
end credit agreements, niem. unbefristete Kreditverträge, fr. contrats de crédit à durée indéterminée). 
Dlatego w doktrynie, opieraj c si  na wyk adni prounijnej oraz funkcjonalnej, przyjmuje si , e „kredyt 
odnawialny”, o którym mowa w art. 42 u.k.k., oznacza „kredyt udzielony na czas nieokre lony” (tak 
m.in. T. Czech, Kredyt…, op. cit., s.  425; M. K oda [w:] M. Chru ciak i in., Ustawa..., op. cit., s. 143-
145; J. Pisuli ski, [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 455; D. Rogo , Uprawnienia…, op. cit.,  
s. 27). Zob. tak e wyrok SA w Warszawie z 20.11.2012 r. (VI ACa 633/12), 
www.orzeczenia.ms.gov.pl. 
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nale  sprawy, w których s d wykaza  si  odmiennym podej ciem111. Nie pozwala to 

na wiarygodn  ocen  efektywno ci tego instrumentu. 

W grupie badanych spraw nie pojawi  si aden przypadek kontroli wypowiedzenia 

pod k tem zasad wspó ycia spo ecznego. Kontrola taka jest dopuszczalne, 

poniewa  czynno  ta mo e in concreto stanowi  nadu ycie przez kredytodawc  

uprawnienia do wypowiedzenia umowy kredytu (art. 5 k.c.)112. 

23. Automatyczne rozwi zanie umowy ze wzgl du na mier  
kredytobiorcy 

W wielu umowach o kredyt konsumencki wyst puje postanowienie, zgodnie z którym 

umowa ulega rozwi zaniu z chwil mierci kredytobiorcy, a wierzytelno  staje si  

wówczas natychmiast wymagalna. Postanowienie takie jest typowe dla umów 

po yczek zawieranych przez spó dzielcze kasy oszcz dno ciowo-kredytowe, 

poniewa mier  po yczkobiorcy powoduje ustanie stosunku cz onkostwa w kasie,  

a stosunek ten jest podstaw  do udzielenia po yczki. 

Wspomniane postanowienie jest mocno niekorzystne dla spadkobierców 

kredytobiorcy. Ponosz  oni bowiem ci ar odsetek za opó nienie od chwili otwarcia 

spadku, mimo e o mierci kredytobiorcy-spadkodawcy oraz zobowi zaniu 

kredytowym dowiaduj  si  cz sto z du ym opó nieniem. 

Niestety, z badanych spraw wynika, e powy szy problem na ogó  nie jest 

dostrzegany przez s dy. Nie poszukuj  one instrumentów prawnych, które chroni yby 

spadkobierców przed odsetkami za opó nienie naliczanymi wskutek okoliczno ci,  

                                            
111 Zob. np. wyrok SR dla Krakowa- ródmie cia z 11.02.2013 r. (VI C 1127/12); wyrok SR w Gdyni  
z 7.10.2013 r. (I C 1814/13); wyrok SR dla Warszawy- ródmie cia z 27.09.2013 r. (VI C 988/13). Zob. 
tak e wyrok SO w Bielsku-Bia ej z 9.01.2014 r. (II Ca 726/13), www.orzeczenia.ms.gov.pl.  
W powo anej sprawie s dy obu instancji podzieli y zarzut nieskuteczno ci wezwania do zap aty, jakie 
by o warunkiem wypowiedzenia zgodnie z art. 14 u.k.k. z 2001 r., a w konsekwencji uzna y 
wypowiedzenie za nieskuteczne. Zarzut taki podniós  kurator ustanowiony przez s d dla powoda. Zob. 
te  wyrok SA w Gda sku z 11.03.2014 r. (I ACa 812/13), www.orzeczenia.ms.gov.pl. W wyroku tym 

d uzna , e nieskuteczne jest pismo, które jednocze nie zawiera wezwanie do zap aty oraz 
niedefinitywnie uj te o wiadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytowej. 
112 Zob. wyrok SN z 23.05.2013 r. (IV CSK 679/12), Monitor Prawa Bankowego 2014, nr 2, z krytyczn  
glos  T. Czecha. 
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na które nie mieli wp ywu (tj. naliczanymi od chwili otwarcia spadku). Tylko w jednym 

przypadku s d zaj  bardziej aktywn  postaw  wobec tego problemu, d c do 

ochrony spadkobierców przed pokrzywdzeniem113. 

24. Przelew wierzytelno ci z umowy o kredyt konsumencki 

W my l art. 10 ust. 1 u.k.k. wy czenie lub ograniczenie zarzutów przys uguj cych 

konsumentowi w razie przelewu wierzytelno ci z umowy o kredyt konsumencki jest 

bezskuteczne114. Identyczn  regu  wprowadzono w art. 44 ust. 1 u.k.k.115 Gdy 

dokonano przelewu takiej wierzytelno ci, kredytodawca jest zobowi zany 

zawiadomi  o tym konsumenta na trwa ym no niku, chyba e konsument nadal ma 

spe nia wiadczenie do r k kredytodawcy-cedenta (art. 44 ust. 2 u.k.k.). 

Celem powo anych przepisów jest ochrona sytuacji prawnej konsumenta przed 

os abieniem w wyniku zmiany podmiotowej po stronie kredytodawcy. Sytuacja ta nie 

mo e ulec pogorszeniu w stosunku do pozycji, jak  przyznaj  d nikowi przepisy 

kodeksu cywilnego o przelewie (zob. zw aszcza art. 513 k.c.). 

W analizowanych sprawach s dowych nie wyst powa y przypadki wy czania lub 

ograniczania zarzutów po stronie konsumenta w zwi zku z przelewem. Daje to 

stosunkowo mocne podstawy do twierdzenia, e zastosowany instrument prawny jest 

efektywny. 

                                            
113 Zob. wyrok SR w Gdyni z 4.04.2012 r. (I C 537/12). W powo anej sprawie s d stwierdzi ,  
e abuzywny charakter ma klauzula w regulaminie spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, 

zgodnie z któr  cz onkostwo w kasie ustaje z chwil mierci cz onka i od tej chwili po yczka staje si  
natychmiast wymagalna oraz s  naliczane odsetki za opó nienie wobec spadkobierców. Ponadto, s d 
stwierdzi , e taka praktyka jest sprzeczna z zasadami wspó ycia spo ecznego. Zdaniem s du 
sprzeczne z elementarn  zasad  uczciwo ci jest obci enie ujemnymi konsekwencjami pozwanych 
spadkobierców w zwi zku z tragicznym zdarzeniem w postaci mierci po yczkobiorcy (spadkodawcy), 
na co spadkobiercy ci nie mieli adnego wp ywu. S d uzna , e takie post powanie po yczkodawcy 
(spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej) nie czyni zado  poczuciu moralno ci i s uszno ci. 
Z kolei w wyroku SR dla odzi- ródmie cia z 29.01.2013 r. (I C 370/12) w podobnej sytuacji s d 
przyzna  odsetki od daty rozwi zania umowy po yczki, a odmówi  jedynie – ze wzgl du na szczególne 
okoliczno ci sprawy (art. 102 k.p.c.) - zas dzenia kosztów procesu od spadkobierców po yczkobiorcy 
na rzecz powoda (spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej). 
114 Por. J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 409; R. Trzaskowski, Ustawa…, op. cit.,  
s. 198 i n.; K. W odarska [w:] Ustawa…(red. J. Pisuli ski), op. cit., s. 237 i n. 
115 Por. T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 443 i n.; Z. Ofiarski, Ustawa…,op. cit., s. 345 i n.; J. Pisuli ski 
[w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 448. 
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W kilku sprawach pozwani konsumenci twierdzili, e nie otrzymali zawiadomienia  

o przelewie, ale s dy uznawa y, e - na potrzeby wyrokowania - wystarczaj ce jest 

za czenie do pozwu przez powoda dokumentów po wiadczaj cych dokonanie 

przelewu. Zdarza y si  przypadki oddalenia powództwa ze wzgl du na 

niedostateczne wykazanie nabycia wierzytelno ci, zw aszcza gdy fundusz 

sekurytyzacyjny (domniemany cesjonariusz) przedstawia  jedynie wyci g ze swoich 

ksi g rachunkowych116. 

25. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania oznacza ca kowity koszt kredytu 

ponoszony przez konsumenta, który wyra ono jako warto  procentow  ca kowitej 

kwoty kredytu w stosunku rocznym (zob. art. 5 pkt 12 u.k.k.)117. Rzeczywista roczna 

stopa oprocentowania - chocia  niekiedy w niedoskona y sposób - sprowadza do 

jednego parametru wiele ró norodnych elementów kosztowych zwi zanych  

z kredytem (odsetek, op at, prowizji, sk adek itd.). W praktyce stopa ta – zw aszcza  

w kredytach krótkoterminowych – przybiera  mo e wysokie warto ci118. 

Rzeczywist  roczn  stop  oprocentowania nale y zamieszcza  m.in. w reklamach 

kredytu konsumenckiego (zob. art. 16 u.k.k. z 2001 r., art. 7 ust. 1 pkt 3 u.k.k.) oraz  

w dokumentach umowy o kredyt konsumencki (zob. art. 4 ust. 2 pkt 4 u.k.k. z 2001 r., 

art. 30 ust. 1 pkt 7 u.k.k.). 

                                            
116 Zob. np. wyrok zaoczny SR w Trzebnicy z 18.05.2012 r. (I C 123/12). W uzasadnieniu orzeczenia 

d odwo  si  do wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z 11.07.2011 r. (P 1/10), Dz. U. nr 152, poz. 
900, w którym stwierdzono, e art. 194 ustawy z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr
 146, poz. 1546, ze zm.) w cz ci, w jakiej nadaje moc prawn  dokumentu urz dowego ksi gom 
rachunkowym i wyci gom z ksi g rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego w post powaniu 
cywilnym prowadzonym wobec konsumenta, jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 zd. 1 i art. 76 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 20 Konstytucji. 
117 Por. np. T. Czech, Kredyt…, op. cit., s. 144-145; Z. Ofiarski, Ustawa…, op. cit., s. 127-128;  
J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 404, 440-441; R. Trzaskowski, Ustawa…, op. cit., 
s. 122-126. 
118 Np. w sprawie zako czonej wyrokiem zaocznym SR dla m.st. Warszawy z 7.03.2013 r. (II C 
1327/12), w której firma po yczkowa udzieli a konsumentowi po yczki, rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania wynosi a 365%. Rekordow  wysoko  rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 
ustalono w sprawie opisanej w wyroku zaocznym SR. dla odzi-Widzewa z 11.07.2013 r. (VIII C 
306/13): 9 247,92% (!). 
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Podawanie konsumentowi-kredytobiorcy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 

jest podstawowym instrumentem ochrony jego interesów, z uwzgl dnieniem modelu 

konsumenta rozs dnego. Na etapie przedkontraktowym umo liwia mu porównanie 

ró nych ofert i wybór oferty najbardziej dla siebie korzystnej. Ponadto, wskazuje 

konsumentowi na obci enie finansowe, jakie musi on ponie , gdyby zdecydowa  

si  na zaci gni cie kredytu na oferowanych warunkach. 

W grupie analizowanych spraw s dowych nie powstawa y adne kwestie zwi zane 

ze stosowaniem powo anych przepisów. We wszystkich dokumentach umowy, jakie 

znajdowa y si  w aktach s dowych, podano rzeczywist  roczn  stop  

oprocentowania. Z uzasadnie  zbadanych orzecze  wynika, e w adnym przypadku 

d nie zajmowa  si  sprawdzeniem, czy stop  t  wyliczono w sposób prawid owy119. 

Zagadnienie to nie by o równie  przedmiotem zarzutów ze strony kredytobiorcy.  

W zwi zku z powy szym nie mo na oceni , czy omawiany instrument cechuje si  

efektywno ci . 

26. Kontrola wysoko ci odsetek 

Podstawowym instrumentem prawnym, który ma chroni  d nika przed nadmiernym 

obci eniem finansowym kosztami zad enia (lichw ), s  odsetki maksymalne. 

Obecnie stanowi  one w Polsce czterokrotno  wysoko ci stopy kredytu 

lombardowego Narodowego Banku Polskiego (art. 359 § 21 k.c.). Ze wzgl du na 

wadliw  redakcj  powo anego przepisu w doktrynie w tpliwo ci budzi, czy 

wyznaczony pu ap dotyczy jedynie odsetek kapita owych, czy równie  odsetek za 

opó nienie120. 

tpliwo ci tych nie podziela y s dy w badanych sprawach. Powszechnie 

przyjmowano, e wspomniany pu ap odnosi si  tak e do odsetek za opó nienie.  

W zwi zku z tym zwyk  praktyk  by o zastrzeganie w sentencji wyroku ograniczenia 

                                            
119 W szczególno ci nie oceniano, czy podana stopa nie wprowadza konsumenta w b d, np. na 
potrzeby stosowania przepisów o nieuczciwych praktykach handlowych. Zob. wyrok TS UE  
z 15.03.2012 r. (C-453/10) Perenic v. SOS financ spol. s.r.o. 
120 Por. np. T. Dybowski, A. Pyrzy ska [w:] System prawa prywatnego, t. 5 (red. E. towska), 
Warszawa 2013, s. 286-288. 
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wysoko ci odsetek penalnych do odsetek maksymalnych. Warto nadmieni ,  

e obecnie kredytodawcy bardzo cz sto zastrzegaj  w umowach, e odsetki za 

opó nienie nalicza si  wed ug stawki odsetek maksymalnych (zob. art. 481 § 2 

k.c.)121. 

Ze wzgl du na wyznaczony ustawowo limit odsetek maksymalnych s dy – jak si  

wydaje – ogólnie czu y si  zwolnione z obowi zku badania, czy dana stawka 

oprocentowania pozostaje zgodna z zasadami wspó ycia spo ecznego122. Pasywna 

postawa s dów przejawia a si  równie  w sprawach, w których pu ap odsetek 

maksymalnych nie mia  zastosowania (tj. w przypadku umów zawartych przed 

19.02.2006 r.)123. W takich sprawach zazwyczaj s dy nie kontrolowa y stawki odsetek 

pod k tem zgodno ci z zasadami wspó ycia spo ecznego, chocia  na pierwszy rzut 

oka wydawa a si  ona wysoka124. Jedynie wyj tkowo (kilka przypadków) zdarza o 

si , e s d uwzgl dnia  ten problem w trakcie orzekania125. 

                                            
121 Zob. uchwa a SN z 11.09.2014 r. (II CZP 53/14), www.sn.pl: „Dopuszczalne jest orzeczenie  
o odsetkach za opó nienie w spe nieniu wiadczenia pieni nego za czas opó nienia po wydaniu 
wyroku zas dzaj cego to wiadczenie, tak e wtedy, gdy wysoko  odsetek zosta a okre lona na 
podstawie stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego”. 
122 Zob. wyrok TS UE z 14.06.2012 r. (C-618/10) Banco Espanol de Credito SA v. Camino, w którym 
Trybuna  uzna , e s d krajowy z urz du powinien bada  abuzywno  klauzuli dotycz cej odsetek za 
opó nienie. 
123 Z orzecznictwa S du Najwy szego zob. np. wyrok SN z 27.07.2000 r. (IV CKN 85/00), OSP 2001, 
nr 3, poz. 48; wyrok SN z 8.01.2003 r. (II CKN 1097/00), OSNC 2004, nr 4, poz. 55; wyrok SN z 
23.06.2005 r. (II CK 742/04), LexisNexis 1611388; wyrok SN z 8.05.2014 r. (V CSK 376/13), 
www.sn.pl. 
124 W jednej ze spraw powód (kredytodawca) dochodzi  odsetek wed ug stopy przekraczaj cej 30% 
rocznie. W sprawie tej s d w elektronicznym post powaniu upominawczym odmówi  wydania nakazu 
zap aty, powo uj c si  na w tpliwo ci, czy naliczone odsetki nie przekraczaj  wysoko ci odsetek 
maksymalnych i zasad wspó ycia spo ecznego. Spraw  przekazano do zwyk ego post powania 
cywilnego, a s d rejonowy uwzgl dni  powództwo w ca ci - zob. wyrok SR w czycy  
z 10.10.2012 r. (I C 309/12). Z kolei w wyroku SR w Kamieniu Pomorskim z 18.04.2012 r. (I C 25/12) 
zas dzono odsetki w wysoko ci 40% rocznie. Z uzasadnienia powo anych wyroków nie wynika, aby 

d podj  trud kontroli wysoko ci odsetek z zasadami wspó ycia spo ecznego. 
125 Zob. wyrok zaoczny SR dla Krakowa- ródmie cia z 5.04.2012 r. (VI C 126/12). W sprawie tej 
powód (kredytodawca) da  – zgodnie z umow  kredytu - zas dzenia odsetek wed ug stopy 59,75% 
rocznie. W wyroku zas dzono odsetki maksymalne ze wzgl du na zasady wspó ycia spo ecznego 
(art. 58 § 2 k.c. i 3531 k.c.), redukuj c z urz du - bez zarzutów ze strony pozwanego - wysoko  
odsetek nale nych powodowi. W uzasadnieniu wyroku s d uzna , e zakaz lichwy jest jedn  z zasad 
wspó ycia spo ecznego. Z zasad tych wynika zakaz zastrzegania ra co wygórowanych odsetek 
przysparzaj cych - w danych stosunkach nieusprawiedliwionych - zysków dla jednej ze stron,  
a prowadz cych do niewyp acalno ci drugiej strony oraz pozbawienia jej mo liwo ci aktywnego 
uczestniczenia w yciu gospodarczym. Ponadto, s d powo  si  na istotn  dysproporcj  mi dzy 
wiadczeniami stron, nawi zuj c implicite do instytucji wyzysku. W wyroku SR Katowice-Wschód  

z 11.01.2012 r. (I C 1449/11) uznano, e odsetki umowne wed ug stopy 28% p.a. s  sprzeczne z 
zasadami wspó ycia spo ecznego i zas dzono jedynie odsetki ustawowe. 
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Poza rzadkimi wyj tkami126, w toku analizowanych spraw s dy nie dokonywa y 

kontroli klauzuli dotycz cej odsetek pod k tem jej przejrzysto ci (zob. art. 385 § 2 

k.c.). 

Prima facie wydawa oby si , e instrument w postaci odsetek maksymalnych 

wykazuje znaczn  efektywno . Uwzgl dniwszy jednak problem dodatkowych 

kosztów (zob. pkt 27), nale y doj  do wniosku przeciwnego. Instrument ten nie 

zapewnia konsumentowi ochrony przed nadmiernym obci eniem finansowym, 

poniewa  nie obejmuje ca ci kosztów zwi zanych z kredytem. Dlatego w obecnym 

stanie prawnym nale y go uzna  za instrument nieefektywny. 

27. Op aty i prowizje 

Z analizowanych spraw s dowych wynika, e najwa niejsze problemy, z którymi  

w praktyce mierz  si  s dy, zwi zane s  z op atami i prowizjami naliczanymi od 

kredytu konsumenckiego przez kredytodawców127. Op aty i prowizje – wobec 

wprowadzenia odsetek maksymalnych – stanowi  coraz cz ciej dla kredytodawców 

podstawowy przychód w transakcjach kredytowych, pobierany obok 

oprocentowania128. Kwoty takich op at i prowizji cz sto si gaj  kilkudziesi ciu procent 

kapita u kredytu, a bywa e i przekraczaj  100% kapita u. 

W zwi zku z powy szym istotne znaczenie ma ustalenie, czy w orzecznictwie 

dowym stosuje si  instrumenty prawne, które mog yby ochroni  konsumentów 

przed nadmiernym obci eniem dodatkowymi kosztami kredytu (op atami, prowizjami 

itp.), czyli - w istocie – przed zakamuflowan  postaci  lichwy. 

                                            
126 Zob. wyrok zaoczny SR w Trzebnicy z 7.11.2013 r. (I C 110/13). S d oddali  pozew w cz ci 
dotycz cej dalszego naliczania przez bank odsetek w wysoko ci przekraczaj cej stop  ustawow   
z uwagi na niezrozumia e brzmienie klauzuli zamieszczonej we wzorcu umowy. Klauzula ta brzmia a, 
e od zad enia przeterminowanego bank ma prawo pobiera  odsetki wed ug zmiennej stopy 

procentowej obowi zuj cej w banku dla kredytów przeterminowanych, „która w dniu zawarcia umowy 
wynosi K%” (wpisano K zamiast liczby). S d stwierdzi , e nie sposób uzna , aby by o to czytelne  
i zrozumia e dla kredytobiorcy okre lenie wysoko ci oprocentowania. Dlatego zas dzono jedynie 
odsetki w wysoko ci ustawowej. 
127 Zagadnienia te s  tak e przedmiotem zainteresowania ze strony Urz du Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów. Zob. Op aty stosowane przez instytucje parabankowe. Raport, UOKiK, Warszawa, 
czerwiec 2013 r. 
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Warto w tym miejscu zauwa  ciekawe zjawisko, e w analizowanych sprawach 

dowych by a wyra nie widoczna tendencja do ostrzejszego traktowania firm 

po yczkowych w stosunku do banków i spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-

kredytowych. Statystycznie rzecz ujmuj c, s dy du o cz ciej kwestionowa y op aty  

i prowizje (w szczególno ci zwi zane z czynno ciami windykacyjnymi) naliczane 

przez firmy po yczkowe, mimo e podobne op aty i prowizje o zbli onej wysoko ci na 

ogó  by y stosowane równie  przez banki i spó dzielcze kasy oszcz dno ciowo-

kredytowe129. Mo na przypuszcza , e jest to efektem pewnego spo ecznego odium 

ci cego na firmach po yczkowych, które kojarz  si  - nie bez racji - z dzia alno ci  

lichwiarsk , co uaktywnia wra liwo  s dów na kwesti  ochrony kredytobiorcy-

konsumenta przez pokrzywdzeniem. 

27.1. Limit kosztów 

W celu ograniczenia zakresu obci enia finansowego konsumenta do 18.12.2011 r. 

w prawie polskim obowi zywa  limit kosztów, które mog y by  naliczane na podstawie 

umowy o kredyt konsumencki. Zgodnie z art. 7a u.k.k. z 2001 r. czna kwota 

wszystkich op at, prowizji oraz innych kosztów zwi zanych z zawarciem umowy  

o kredyt konsumencki, z wy czeniem udokumentowanych lub wynikaj cych z innych 

przepisów prawa kosztów, zwi zanych z ustanowieniem, zmian  lub wyga ni ciem 

zabezpiecze  i ubezpiecze  (w tym kosztów ubezpieczenia sp aty kredytu), nie 

mog a przekroczy  5% kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego. Powszechnie 

przyjmowano, e odsetki (w tym odsetki za opó nienie) nie s  obj te limitem130. 

W aktualnie obowi zuj cych przepisach u.k.k. taki limit ju  nie obowi zuje. 

Opracowywane s  jednak projekty zmian legislacyjnych, które zmierzaj  do 

                                                                                                                                        
128 Por. T. Czech, Adekwatno  wysoko ci op at i prowizji bankowych w stosunku do poniesionych 
kosztów, Monitor Prawa Bankowego 2014, nr 10. 
129 Przyk adowo, w wyroku SR Katowice-Zachód z 8.07.2013 r. (I C 287/13) zas dzono na rzecz 
spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej: op at  za przygotowanie dokumentów do pozwu - 
250 z  oraz op aty za wezwania do zap aty i wypowiedzenie umowy po yczki – cznie 640 z  (w tym 
op ata za wypowiedzenie wobec po yczkobiorcy - 50 z , prowizja za zawiadomienie por czycieli  
o wypowiedzeniu - 3x25 z , wezwania do zap aty - 25 z  jedno). 
130 W pi miennictwie tak np. J. Pisuli ski [w:] System prawa prywatnego, t. 8, s. 403, przypis 272.  
W orzecznictwie tak np. wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim z 23.05.2013 r. (II Ca 225/13); wyrok 
SO w Piotrkowie Trybunalskim z 4.11.2013 r. (II Ca 565/13), www.orzeczenia.ms.gov.pl. 
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przywrócenia pu apu kosztów ponoszonych przez konsumenta, odnosz c 

maksymalny limit do ca kowitego kosztu kredytu (zob. art. 5 pkt 6 u.k.k.). 

Analiza materia u empirycznego, który zgromadzono na potrzeby niniejszego 

badania, dowodzi, e w wielu sprawach (co najmniej kilkadziesi t przypadków) 

zdarza o si , i  s dy ignorowa y obowi zywanie art. 7a u.k.k. z 2001 r. Zas dza y  

w pe nej wysoko ci kwoty dane przez kredytodawc , nie zadaj c sobie trudu 

sprawdzenia, czy nie przekraczaj  one wyznaczonego limitu, a z akt sprawy 

wynika o, e wyst powa y istotne przes anki do jego zastosowania. Dosy  cz sto 

bywa o tak, e sprawa trafia a najpierw do elektronicznego post powania 

upominawczego, s d odmawia  wydania nakazu zap aty, powo uj c si  na 

tpliwo ci na tle art. 7a u.k.k. z 2001 r., czyli niejako naprowadzaj c kolejny s d na 

ciwy trop, a nast pnie w post powaniu zwyk ym s d rejonowy zupe nie 

ignorowa  t  wskazówk  i zas dza  ca  dochodzonej kwoty na rzecz 

kredytodawcy131. 

W zwi zku z tym realn  efektywno  limitu kosztów okre lonego w art. 7a u.k.k.  

z 2001 r., czyli rzeczywiste wykorzystanie tego instrumentu w praktyce s dowej, 

nale y oceni  jako bardzo ograniczon . 

27.2. Sposoby omini cia limitu kosztów 

W analizowanych sprawach s dowych wyra nie widoczna by a praktyka 

kredytodawców zmierzaj ca do omijania limitu kosztów, który wynika  z art. 7a u.k.k. 

z 2001 r. W tym celu stosowano rozmaite sposoby. 

Po pierwsze, starano si  zwi kszy  podstaw  obliczania 5% pu apu kosztów. 

Zdarza o si , e – ewidentnie w celu obej cia omawianego zakazu – odwo ywano si  

do konstrukcji kaucji (przyk adowo, w umowie zapisywano, e udziela si  po yczki  

w wysoko ci 1 600 z , z czego 1 300 z  po yczkodawca zatrzymuje jako kaucj ,  

a 300 z  wyp aca po yczkobiorcy; za podstaw  5% limitu kosztów przyjmowano 

                                            
131 Zob. np. wyrok SR w czycy z 10.10.2012 r. (I C 310/12); wyrok zaoczny SR w Kutnie  
z 26.11.2012 r. (I C 412/12); wyrok SR w Trzebnicy z 14.12.2012 r. (I C 152/12). 
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kwot  1 600 z )132. Innym sposobem by o pobieranie z góry w ci ar po yczki op at  

i odsetek, tak aby zwi kszy  kwot  po yczki brutto, która stanowi a podstaw  do 

kalkulacji przedmiotowego limitu133. 

Po drugie, naliczano op aty zwi zane z zabezpieczeniami, korzystaj c z wy czenia 

zamieszczonego w art. 7a u.k.k. Zdarza y si  przypadki, w których pobierano od 

konsumenta op at  za wystawienie weksla na rzecz kredytodawcy, mimo e 

kredytodawca nie ponosi adnych realnych kosztów zwi zanych z takim 

zabezpieczeniem134. Obej ciu prawa - bez w tpienia - s a konstrukcja por czenia 

udzielanego przez inn  osob  (powi zan  z kredytodawc ). Kredytodawca nigdy nie 

korzysta  z takiego por czenia, a od konsumenta naliczano op aty za ustanowienie 

zabezpieczenia135. Zdarza y si  przypadki konstruowania bardzo 

niekonwencjonalnych zabezpiecze 136. 

Po trzecie, powszechnym procederem (zw aszcza w ród firm po yczkowych) by o 

stosowanie us ug zwi zanych z kredytem, których koszt ponosi  konsument. Dotyczy 

to w szczególno ci op at za us ug  odbioru rat po yczki w domu konsumenta (zob. 

pkt 27.3). 

Po czwarte, w szerokim zakresie stosowano obowi zkowe ubezpieczenie, pobieraj c 

od konsumenta sk adki w znacz cej wysoko ci w porównaniu do kwoty kredytu.  

W my l art. 7a u.k.k. z 2001 r. sk adka ubezpieczeniowa nie jest obj ta limitem 

kosztów (zob. pkt 27.4)137. 

                                            
132 Zob. np. wyrok zaoczny SR w Toruniu z 20.06.2013 r. (I C 590/13). W wyroku tym s d nie 
zakwestionowa  praktyki po yczkodawcy. Podobnie wyrok SR w Grudzi dzu z 23.10.2013 r. (I C 
964/13). 
133 Zob. wyrok SR dla odzi- ródmie cia z 26.11.2013 r. (XVIII 2700/13). Zob. te  wyrok SO  
w Piotrkowie Trybunalskim z 28.06.2013 r. (II Ca 12/13), www.orzeczenia.ms.gov.pl. 
134 Zob. wyrok zaoczny SR dla Warszawy- ródmie cia z 14.06.2012 r. (I C 846/12). S d odmówi  
zas dzenia tej op aty. 
135 Zob. wyrok zaoczny SR dla Wroc awia- ródmie cia z 5.06.2013 r. (IX C 500/13). W wyroku nie 
zas dzono tej op aty. 
136 Zob. wyrok zaoczny SR dla m.st. Warszawy z 7.03.2013 r. (II C 1327/12), w którym s d oddali  
powództwo w zakresie zas dzenia od po yczkobiorcy kosztu ustanowienia zabezpieczenia  
w wysoko ci 140 z . Koszt ten rzekomo wynika  z umowy dodatkowej zawartej przez po yczkodawc   
z odr bn  spó  (zapewne powi zan  z po yczkodawc ), która dotyczy a wyst pienia przez t  
spó  do biur informacji gospodarczej z zapytaniem o po yczkobiorc . 
137 Zob. np. wyrok SR w czycy z 26.08.2013 r. (VI C 119/13). Tak te  np. wyrok SO w S upsku  
z 13.03.2013 r. (IV Ca 54/13); wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim z 23.05.2013 r. (II Ca 225/13); 
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Po pi te, próbowano tworzy  op aty dotycz ce bie cego funkcjonowania umowy, 

argumentuj c e nie s  one zwi zane z zawarciem umowy, a wi c nie podlegaj  

limitowi kosztów okre lonemu w art. 7a u.k.k. z 2001 r. Przyk adem mo e by  op ata 

za monitoring138 czy administrowanie kredytem139. 

Po szóste, zdarza y si  przypadki, w których naliczano comiesi czne lub 

cotygodniowe op aty za przed enie po yczki na kolejny okres, ale nie wi cej ni  rok 

(tzw. rolowanie lub prolongowanie po yczki). Rodzi to podejrzenie, e w istocie 

po yczka mia a by  udzielona na rok, a op aty takie s y jedynie obej ciu 

dyspozycji art. 7 u.k.k. z 2001 r.140 

atwo , z jak  kredytodawcy w praktyce omijali limit kosztów okre lony w art. 7 

u.k.k. z 2001 r. – cz sto przy biernej postawie s dów, prowadzi do wniosku,  

e skuteczno  tego instrumentu by a bardzo ograniczona. Nie chroni  on nale ycie 

konsumenta przed nadmiernym obci eniem finansowym. 

                                                                                                                                        
wyrok  SO w Piotrkowie Trybunalskim z 4.11.2013 r. (II Ca 565/13); wyrok SO w Gliwicach  
z 27.03.2014 r. (XII C 220/13), www.orzeczenia.ms.gov.pl. 
138 Zob. wyrok zaoczny SR dla odzi- ródmie cia z 26.11.2013 r. (XVIII C 2584/13). W sprawie tej 
zawarto mi dzy po yczkodawc  (firm  po yczkow ) a po yczkobiorc  – obok umowy po yczki - 
odr bn  umow  w sprawie monitoringu zad enia przeterminowanego, na podstawie której naliczano 
koszty windykacyjne od po yczkobiorcy: 20 z  (za telefon), 5 z  (za SMS), 50 z  (za wezwanie do 
zap aty), 150 z  (za wizyt  pracownika po yczkodawcy pod adresem po yczkobiorcy lub w miejscu 
zatrudnienia po yczkobiorcy). Oddalaj c powództwo po yczkodawcy, s d stwierdzi , e z urz du jest 
mu wiadome, e odr bne umowy zacz y by  zawierane przez tego po yczkodawc , gdy s d  
w podobnych sprawach uznawa  postanowienia umów po yczek dotycz cych kosztów monitoringu za 
klauzule abuzywne. Zdaniem s du zawarcie odr bnej umowy s o obej ciu przepisów o odsetkach 
maksymalnych i karach umownych oraz ma uniemo liwi  kontrol  umowy pod k tem abuzywno ci 
postanowie  dotycz cych kosztów windykacji. Odr bn  umow  zawarto jedynie po to, aby koszty 
windykacyjne uzna  za wiadczenie g ówne. S d podkre li , e naliczone op aty s  w sposób 
oczywisty oderwane od rzeczywistych kosztów wys ania pisma lub wykonania telefonu i maj  one 
stanowi ród o dodatkowego dochodu po yczkodawcy w razie opó nienia ze sp at  po yczki przez 
po yczkobiorc . Powinny by  traktowane jako próba zamaskowania lichwiarskich odsetek lub 
niedopuszczalnych kar umownych odno nie do niewykonania zobowi zania pieni nego. Warto 
zauwa , e s d wywiód  powy sz  argumentacj  z urz du, bez adnych zarzutów ze strony 
pozwanej. 
139 W wyroku zaocznym SR dla Wroc awia-Krzyków z 28.03.2014 r. (VI C 307/14), 
www.orzeczenia.ms.gov.pl, uznano, e op ata taka (20 z  miesi cznie) stanowi form  ukrytych, 
lichwiarskich odsetek. Oddalono powództwo o zas dzenie takiej op aty, powo uj c si  na art. 58 § 1 
k.c. Z kolei w wyroku SR Wroc aw-Fabryczna z 19.09.2013 r. (XIV C 1440/13) zas dzono op aty za 
administrowanie po yczk  w wysoko ci 9 z  miesi cznie. 
140 Zob. wyrok zaoczny SR dla odzi- ródmie cia z 27.06.2013 r. (XVIII C 4964/12). W wyroku tym 

d odmówi  zas dzenia omawianych op at (130 z  za ka de przed enie, przy po yczce wynosz cej 
600 z ), powo uj c si  na abuzywno  klauzuli, która je przewidywa a. Zdaniem s du przedmiotowa 
klauzula zmierza a do obej cia przepisów o odsetkach maksymalnych. S d odwo  si  do wpisu nr 
978 w rejestrze niedozwolonych postanowie  umownych (op ata dodatkowa za przyznanie okresu 
karencji). 
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27.3. Op ata za obs ug  domow  

W przypadku gdy kredytu konsumenckiego udzielaj  firmy po yczkowe, nagminnie 

zdarza si  pobieranie op at za obs ug  domow , tj. odbiór rat po yczki w miejscu 

zamieszkania konsumenta. Ze stosowanych formularzy wynika, e opcja ta ma 

charakter dobrowolny, ale – dziwnym trafem – w analizowanych sprawach 

praktycznie nie spotyka o si  przypadków, w których konsumenci nie wybrali tej opcji 

(poza kilkoma wyj tkami). Mo na zatem zasadnie pow tpiewa , czy rzeczywi cie 

jest ona dobrowolna. 

Omawiane op aty cechuj  si  znacz  wysoko ci  w porównaniu do kwoty kredytu 

udzielanego konsumentowi, tworz c dla  powa ne obci enie finansowe141. 

Z analizowanych spraw wynika, e du a cz  s dów (oko o 50% przypadków) nie 

dostrzega potrzeby ochrony konsumenta i w pe ni przyznaje takie op aty na rzecz 

kredytodawcy. W wyrokach tych uznaje si  (wprost lub implicite), e takie op aty nie 

podlegaj  limitowi okre lonemu w art. 7a u.k.k. z 2001 r.142 

Do  cz sto (oko o 50% przypadków) zdarza si  jednak, e s dy kwestionuj  tego 

rodzaju op aty143. Stosuj  rozmaite sposoby uzasadnienia, dlaczego op aty nie 

powinny by  zas dzone na rzecz kredytodawcy. W niektórych orzeczeniach podnosi 

si , e op aty te stanowi  sk adnik limitu kosztów przewidzianego w art. 7a u.k.k.  

z 2001 r., w zwi zku z czym ulegaj  – wespó  z innymi op atami – redukcji do pu apu 

                                            
141 Przyk adowo, w sprawie zako czonej wyrokiem SR w Gdyni z 31.10.2012 r. (I C 1911/12) kwota 
po yczki wynosi a 1000 z , a op ata za obs ug  w domu – 532,58 z . Z kolei w sprawie opisanej  
w wyroku SR Szczecin-Centrum z 11.09.2013 r. (III C 523/13), suma po yczki wynosi a 600 z ,  
a op aty za obs ug  domow  naliczono w wysoko ci 243 z . 
142 Zob. np. wyrok SR Gda sk-Pó noc z 6.07.2012 r. (I C 947/12); wyrok SR w Gdyni z 31.10.2012 r.  
(I C 1911/12); wyrok SR w Trzebnicy z 28.11.2013 r. (I C 186/13); wyrok SR w Grudzi dzu  
z 16.05.2012 r. (I C 690/12).  
143 Reprezentatywna jest sprawa, w której zapad  wyrok SR dla Krakowa- ródmie cia z 28.06.2013 r. 
(VI C 69/12). W wyroku tym s d uzna , e koszty obs ugi w domu nie podpadaj  pod limit 5% 
okre lony w art. 7a u.k.k. S d stwierdzi , e kosztów tych nie mo na uzna  za lichwiarskie lub 
nienale ne, skoro przedstawiciel firmy po yczkowej wk ada okre lony wysi ek i koszt finansowy  
w realizacj  tej us ugi polegaj cej na stworzeniu klientowi mo liwo ci wp aty rat w miejscu 
zamieszkania, po rednicz c w usprawnieniu finalizacji sp at rat przez klienta. Zdaniem s du jest to 
koszt ca kowicie niezale ny od kosztów zawierania umowy. W II instancji wyrok ten zosta  zmieniony – 

d Okr gowy w Krakowie wyrokiem z 31.10.2013 r. (II Ca 2121/13) obni  zas dzon  na rzecz 
kredytodawcy kwot  o op aty za obs ug  domow . 
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5%144. Wskazuje si  w szczególno ci na zwi zek obs ugi domowej z udzielonym 

kredytem145. W innych orzeczeniach s dy odwo uj  si  do abuzywno ci klauzuli (art. 

3851 § 1 k.c.). lub zasad wspó ycia spo ecznego (art. 5 i art. 58 § 2 k.c.) i odmawiaj  

zas dzenia op aty w ca ci146, dokonuj c zw aszcza oceny wysoko ci op aty147. 

Jeszcze w innych orzeczeniach s dy powo uj  si  na wzajemno  op aty i przyjmuj , 

e op ata jest nienale na za te raty, które przypada y po wypowiedzeniu umowy, 

poniewa  odpada podstawa do ich periodycznego odbierania w domu 

                                            
144 Tak wyrok SO w Elbl gu z 28.03.2013 r. (I Ca 56/13) oraz wyrok SO w Elbl gu z 28.03.2013 r.  
(I Ca 57/13), www.orzeczenia.ms.gov.pl. W powo anych wyrokach SO w Elbl gu uzna , e op ata za 
obs ug  po yczki w miejscu zamieszkania stanowi a sk adnik nale no ci naliczonych z góry, 
wyznaczaj cych wysoko  sta ej raty tygodniowej obci aj cej po yczkobiorc . Op ata ta pobrana 
by a w zwi zku z okre lonym trybem zawierania kontraktu – w miejscu zamieszkania wnioskuj cego  
o po yczk  i za po rednictwem doradcy, a zatem trybem preferowanym przez po yczkodawc  jako 
daj cym r kojmi  rzetelnej oceny zdolno ci wnioskuj cego do sp aty po yczki i pozwalaj cym na 
bie  obserwacj  stanu wyp acalno ci. W tym znaczeniu - zdaniem SO w Elbl gu - op ata ta 
zwi zana by a w nie z zawarciem umowy po yczki, to znaczy towarzyszy a tej umowie, a nie 
stanowi a zobowi zania odr bnego, tj. osobnej us ugi wiadczonej na rzecz po yczkobiorcy. W innych 
orzeczeniach równie  pojawi  si  pogl d, e wspomniana op ata jest obj ta limitem kosztów 
wynikaj cym z art., 7a u.k.k. z 2001 r. Tak np. wyrok SR w Opolu z 5.12.2012 r. (I C 2809/12); wyrok 
SR w Opolu z 5.12.2012 r. (I C 2813/12); wyrok SR w Ole nicy z 29.01.2013 r. (I C 1391/12); wyrok 
SO w Piotrkowie Trybunalskim z 23.05.2013 r. (II Ca 225/13); wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim  
z 4.11.2013 r. (II Ca 565/13), wyrok SO w Bydgoszczy z 27.02.2014 r. (II Ca 599/13), 
www.orzeczenia.ms.gov.pl. 
145 Zob. wyrok SR Pozna -Nowe Miasto i Wilda z 17.10.2012 r. (I C 1281/12). S d uzna , e pod 
poj ciem op at okre lonych w art. 7a u.k.k. z 2001 r. nale y rozumie  koszty pobierane od czynno ci 
faktycznych maj cych charakter niejako obs ugowy w stosunku do podstawowej dzia alno ci 
kredytowej, które co do zasady maj  na celu pokrycie kosztów ponoszonych przez kredytodawc  przy 
wykonywaniu okre lonej czynno ci, a w praktyce jednak mog  stanowi ród o jego dochodu, 
zw aszcza w przypadku okre lenia ich w sposób rycza towy. Z kolei inne koszty zwi zane z zawarciem 
umowy to - zdaniem s du - w szczególno ci koszty, które musz  zosta  poniesione przez konsumenta 
przy prawid owym wykonaniu umowy, bez wprowadzania do niej jakichkolwiek zmian, znane ju   
w momencie zawarcia umowy. S d stwierdzi , e op ata za obs ug  domow  wchodzi w sk ad kosztów 
zwi zanych z zawarciem umowy, o których mowa w art. 7a u.k.k. z 2001 r. Wprawdzie jest to opcja 
fakultatywna, dowolnie wybierana przez konsumenta, niemniej pozostaje ona w cis ym zwi zku  
z umow  i nie stanowi samodzielnego, odr bnego zobowi zania, a zatem nie jest to koszt 
abstrakcyjny, w zupe no ci oderwany od umowy. S d zauwa , e kwot  takiej op aty konsument 
sp aca wraz z ratami po yczki wed ug harmonogramu, a jej wysoko  jest znana w chwili zawarcia 
umowy. Co ciekawe, s d - mimo przeprowadzonego wywodu - oddali  powództwo w zakresie op at za 
obs ug  w domu, uznaj c e postanowienia dotycz ce tych op at s  niewa ne. W tym wypadku s d 
nie ograniczy  zas dzonych op at do 5% limitu. 
146 W wyroku SR w Ole nicy z 29.01.2013 r. (I C 1391/12), www.orzeczenia.ms.gov.pl, postawiono 
tez , e roszczenie o zap at  takiej op aty podlega ocenie na podstawie art. 5 k.c. ze wzgl du na 
zasady wspó ycia spo ecznego. Zdaniem s du, jedn  z takich zasad jest kwestia pewnego rodzaju 
ekwiwalentno ci wiadcze  i ochrona przed pokrzywdzeniem podmiotu s abszego przez drugi,  
o znacznie mocniejszej pozycji. W przedmiotowej sprawie suma po yczki wynosi a 735 z , a koszty 
obs ugi domowej (nie licz c dozwolonych odsetek i op aty przygotowawczej) - 476,13 z , co w ocenie 

du uzasadnia o oddalenie powództwa o zap at  kosztów ze wzgl du na nadu ycie prawa 
podmiotowego. 
147 W wyroku SR dla odzi- ródmie cia z 26.11.2013 r. (XVIII 2700/13) uznano, e op ata  
w wysoko ci 20 z  za jedn  wizyt  nie jest wygórowana. 
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konsumenta148. W tek ten pojawia si  w orzeczeniach, w których uznaje si ,  

e op ata jest nale na za faktyczny odbiór raty (op ata za rezultat), a nie tylko za 

zg oszenie si  po odbiór pod adresem konsumenta149. Pojawiaj  si  tak e 

orzeczenia, w których s d koncentruje si  na kwestiach dowodowych i odmawia 

zas dzenia op aty ze wzgl du na to, e kredytodawca nie wykaza  nale ycie,  

e spe ni wiadczenie wzajemne, czyli rzeczywi cie w wyznaczonych terminach 

zjawi  si  w domu konsumenta po odbiór raty150. 

27.4. Sk adka ubezpieczeniowa 

W praktyce bardzo cz sto kredytowi konsumenckiemu (zw aszcza w postaci po yczki 

gotówkowej) towarzyszy obligatoryjne ubezpieczenie, tj. ubezpieczenie wymagane 

przez kredytodawc  do zawarcia transakcji kredytowej151. Ochron  ubezpieczeniow  

obj ta jest przewa nie sp ata kredytu152. Spotyka si  jednak i inne rodzaje 

ubezpieczenia, np. ubezpieczenie od utraty pracy czy nieszcz liwych wypadków153. 

Z regu y umow  ubezpieczenia zawiera kredytodawca na rzecz grupy konsumentów 

(tzw. ubezpieczenie grupowe; zob. art. 808 k.c.). Koszty sk adki ubezpieczeniowej – 

niejednokrotnie bardzo wysokie154 – ponosi zawsze konsument, a s  one pobierane 

                                            
148 Zob. np. wyrok SR w Grudzi dzu z 10.10.2012 r. (I C 1008/12). 
149 W wyroku SR w Che mnie z 24.10.2012 r. (I C 366/12) zastosowano art. 7a u.k.k. z 2001 r. do 
op aty za obs ug  domow  i oddalono roszczenie o zap at  op aty w cz ci przekraczaj cej pu ap 5%. 
Orzekaj c w II instancji, wyrokiem z 25.01.2013 r. (VIII Ca 20/13) SO w Toruniu oddali  apelacj . SO 
dodatkowo stwierdzi , e op ata jest nienale na, poniewa  przys uguje za odbiór gotówki w miejscu 
zamieszkania po yczkobiorcy. Skoro ten nie p aci , to nie by o podstaw do pobierania op aty za t  
us ug . wiadczenie powoda - zdaniem SO - polega o na faktycznym odbiorze rat po yczki, a nie na 
samych wizytach pod adresem po yczkobiorcy. Skoro wiadczenie nie zosta o spe nione, to nie 
mo na da  za nie op aty. W omawianym wyroku powo ano si  na inne sprawy w tym samym s dzie, 
w których zapad y podobne rozstrzygni cia (np. VIII Ca 465/12). 
150 Zob. wyrok SR dla odzi- ródmie cia z 26.11.2013 r. (XVIII 2700/13). 
151 K. Pytel, Umowa ubezpieczenia w nowej ustawie o kredycie konsumenckim, Monitor Prawa 
Bankowego 2012, nr 3. 
152 Zob. wyrok SO w odzi z 26.06.2014 r. (III Ca 576/14), www.orzeczenia.ms.gov.pl. W wyroku tym 

d zakwestionowa  obci enie kredytobiorcy sk adk  od ubezpieczenia niskiego wk adu. 
153 Zob. wyrok SA w Warszawie z 30.11.2012 r. (VI ACa 574/12), www.orzeczenia.ms.gov.pl. Zob. 
tak e wyrok SN z 12.09.2013 r. (IV CSK 91/13), www.sn.pl. 
154 Przyk adowo, w sprawie zako czonej wyrokiem SR Pozna  Nowe-Miasto i Wilda z 17.10.2012 r.  
(I C 1281/12) kwota po yczki wynosi a 1 900 z , a sk adka ubezpieczeniowa – 228 z  (ubezpieczenie 
sp aty po yczki). Z kolei w sprawie opisanej w wyroku zaocznym SR dla odzi-Widzewa  
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przez kredytodawc . Jednak e kwoty zap acone przez konsumenta tytu em sk adki 

ubezpieczeniowej – na podstawie wewn trznego stosunku z ubezpieczycielem – w 

znacz cej cz ci (nawet 90%) wracaj  do kredytodawcy. Stanowi to dla 

kredytodawcy istotne ród o przychodów w zwi zku z kredytem konsumenckim. 

W praktyce nie zdarza si , e ubezpieczenie takie bywa wykorzystywane. Mo na 

przypuszcza , e mi dzy kredytodawc  a ubezpieczycielem uzgadnia si  

dorozumiane za enie, e z tytu u ubezpieczenia nie b  zg aszane adne 

roszczenia. Nie le y to w interesie kredytodawcy, poniewa  prowadzi oby to do 

odmowy dalszej wspó pracy przez ubezpieczyciela, gdyby ten – zatrzymuj c 

niewielk  cz  sk adek ubezpieczeniowych – musia by zacz  wyp aca  

odszkodowania. 

Praktyk  t  potwierdza analiza spraw s dowych. W sprawach tych ani razu nie 

pojawi  si  w tek wykorzystania ubezpieczenia, za które zap aci  konsument. 

Prowadzi to do wniosku, e w istocie ubezpieczenie takie stanowi us ug  fikcyjn , 

która – w zakamuflowany sposób – prowadzi do powi kszenia przychodów 

kredytodawcy kosztem konsumenta. Do 18.12.2001 r. ubezpieczenie stanowi o 

wygodne narz dzie do omijania limitu kosztów okre lonego w art. 7a u.k.k. z 2001 r. 

Nale y podkre li , e ubezpieczenie takie zazwyczaj nie uwzgl dnia uzasadnionych 

potrzeb konsumenta155. W praktyce konstruuje si  je jako sposób uzyskiwania 

dodatkowych przychodów przez kredytodawc  we wspó pracy z ubezpieczycielem,  

a nie instrument ochrony interesu ubezpieczeniowego. 

Problem ten zosta  ju  dawno zidentyfikowany. Komisja Nadzoru Finansowego 

podj a dzia ania w celu zmniejszenia negatywnych nast pstw tego procederu156. 

Wydaje si  jednak, e de lege ferenda w tej sprawie konieczna jest zdecydowana 

interwencja ustawodawcy w celu ochrony konsumenta przed nadu yciami. 

                                                                                                                                        
z 11.07.2013 r. (VIII C 306/13) naliczono sk adk  od ubezpieczenia sp aty po yczki w wysoko ci 107 

, gdy suma po yczki wynosi a 428 z  (tj. sk adka stanowi a 25% tej sumy). 
155 Zob. wyrok SR Szczecin-Centrum z 17.05.2012 r. (I C 1331/11). W sprawie tej po yczkobiorca 
my la , e ubezpieczenie od utraty pracy zwolni go od sp aty po yczki. W rzeczywisto ci okaza o si , 
e suma ubezpieczenia wynosi a tylko 1 000 z , podczas gdy dochodzono nale no ci z tytu u po yczki 

na kwot  27 441 z . Zdaniem s du bezzasadny okaza  si  zarzut dotycz cy b du co do 
ubezpieczenia po stronie po yczkobiorcy. 
156 Zob. Rekomendacja U dotycz ca dobrych praktyk w zakresie bancassurance, czerwiec 2014 r. 
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27.5. Koszty windykacyjne 

W analizowanych sprawach s dowych powa nym problemem jest grupa kosztów 

windykacyjnych, czyli op at i prowizji naliczanych w zwi zku z opó nieniem w sp acie 

kredytu przez konsumenta. Pomys owo  kredytodawców w tej mierze jest znaczna. 

Spotyka si  m.in. op aty za monity (telefoniczne, SMS-em, pisemne), wezwania do 

zap aty, wizyt  windykatora, przekazanie sprawy zewn trznej firmie windykacyjnej, 

skierowanie sprawy na drog  s dow , wystawienie bankowego tytu u egzekucyjnego 

czy ogólnie okre lone koszty windykacji157. Wspomniane koszty tworz  – w stosunku 

do kwoty po yczki – niejednokrotnie wysok  sum 158. 

W analizowanych sprawach spora cz  s dów ignoruje problemy zwi zane  

z kosztami windykacyjnymi i w pe ni zas dza kwoty dochodzone przez 

kredytodawc 159, np. op aty za opó nienie160 (stanowi to oko o 50% przypadków). 

Widoczne jest to zw aszcza w sprawach, w których w elektronicznym post powaniu 

nakazowym s d pierwotnie odmówi  wydania nakazu zap aty, wskazuj c na 

tpliwo ci dotycz ce takich kosztów, a nast pnie s d rejonowy w post powaniu 

zwyk ym – pomijaj c uzyskan  wskazówk  – przyznaje ca  kosztów na rzecz 

kredytodawcy161. 

Dosy  cz sto (oko o 50% przypadków) s dy jednak podejmuj  si  ochrony 

konsumenta przed kosztami windykacyjnymi. Sposoby uzasadnienia takiej ochrony 

                                            
157 Np. w wyroku zaocznym SR dla odzi-Widzewa z 23.07.2013 r. (VIII C 1119/13) zas dzono od 
po yczkobiorcy na rzecz po yczkodawcy kwot  300 z  tytu em zwrotu bli ej niesprecyzowanych 
kosztów windykacji. Podobnie wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa z 15.02.2012 r. (II C 237/12). 
158 Przyk adowo, w wyroku zaocznym SR dla Warszawy-Mokotowa z 9.08.2013 r. (II C 551/13) 
zas dzono kwot  449 z  jako zwrot kosztów windykacyjnych, gdy wysoko  po yczki wynosi a 500 z . 
W wyroku zaocznym SR Lublin-Wschód z 5.11.2013 r. (I C 1254/13) przyznano po yczkodawcy kwot  
430 z  tytu em zwrotu kosztów windykacyjnych, gdy kwota po yczki wynosi a 250 z . Z kolei w sprawie 
zako czonej wyrokiem SR w widnicy z 18.04.2014 r. (I C 354/14), www. orzeczenia.ms.gov.pl, 
koszty monitów i upomnie  naliczonych na rzecz banku wynios y cznie 328,10 z . S d zas dzi  t  
sum  na rzecz banku, który wytoczy  powództwo. 
159 Zob. np. wyrok SR Pozna -Nowe Miasto i Wilda z 7.05.2012 r. (I C 1526/11); wyrok SR w Che mie 
z 14.02.2013 r. (I C 1034/12); wyrok zaoczny SR dla Warszawy- ródmie cia z 17.10.2013 r. (I C 
2198/13). 
160 Zob. wyrok SR w K odzku z 4.04.2013 r. (I C 1417/12), www.orzeczenia.ms.gov.pl. 
161 Zob. np. wyrok zaoczny SR dla Warszawy- ródmie cia z 6.11.2012 r. (I C 1588/12); wyrok 
zaoczny SR dla Wroc awia- ródmie cia z 8.08.2013 r. (VIII C 85/12); wyrok SR w Che mnie  
z 26.08.2013 r. (I C 328/13). 
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 ró ne. Niektóre s dy odwo uj  si  do naruszenia lub obej cia przepisów  

o odsetkach maksymalnych albo karze umownej (art. 484 k.c.)162. Inne s dy opieraj  

si  na przepisach o klauzulach abuzywnych, np. odno nie do op aty za obs ug  

nieterminowej sp aty z tytu u umowy karty kredytowej163. Odmawiaj  zas dzenia 

ca ci kosztów albo przyznaj  takie koszty tylko w zakresie, w jakim znajduj  one 

odzwierciedlenie w rzeczywistych wydatkach164. Uznaj  postanowienia 

wprowadzaj ce omawiane koszty za klauzule abuzywne ze wzgl du na wysoko  

kosztów165 lub niejednoznaczno  postanowie  (np. nieograniczona liczba wezwa  

do zap aty) albo cznie obie te przes anki166. Niekiedy s dy powo uj  si  na kwestie 

dowodowe i niewykazanie przez kredytodawc , e danej czynno ci dokonano (np. co 

do wizyty windykatora)167. Niektóre s dy – co bardzo kontrowersyjne - uznaj ,  

e przepisy o kredycie konsumenckim (zob. art. 30 ust. 1 pkt 10 u.k.k.) dopuszczaj  

zastrze enie jedynie kosztów zwi zanych z umow , a wi c jej przygotowaniem  

                                            
162 Zob. np. wyrok SR dla odzi- ródmie cia z 2.04.2013 r. (XVIII C 3476/12); wyrok SR dla odzi-

ródmie cia z 18.12.2012 r. (XVIII C 4102/12). Ponadto, zob. wyrok SR dla Wroc awia- ródmie cia  
z 12.06.2013 r. (VIII C 402/13), www.orzeczenia.ms.gov.pl, a tak e wyrok SR dla Wroc awia-

ródmie cia z 5.02.2014 r. (VIII C 1594/13), www.orzeczenia.ms.gov.pl: „Z ogólnych przepisów 
kodeksu cywilnego wynika, e zastrze enie w umowie zap aty okre lonej sumy w celu naprawienia 
szkody powsta ej wskutek niewykonania lub nienale ytego wykonania zobowi zania (kary umownej) 
mo liwe jest tylko w wypadku zobowi za  niepieni nych (art. 483 § 1 k.c.). W wypadku 
nienale ytego wykonania wiadczenia pieni nego interes wierzyciela jest za  wystarczaj co 
chroniony za pomoc  prawa do domagania si  odsetek za czas opó nienia (art. 481 § 1 k.c.), 
zw aszcza, e strony procesu ustali y, i  stronie powodowej nale  si  odsetki w wysoko ci 
maksymalnej, o której mowa w art. 359 § 21 k.c. Z przytoczonych wzgl dów, postanowienia umowne 
przewiduj ce obci enie konsumenta z góry ustalonymi, zrycza towanymi kosztami zwi zanymi  
z ewentualnym powstaniem zad enia z umowy po yczki, do której stosuje si  przepisy ustawy  
z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, uzna  nale y za niewa ne jako sprzeczne z ustaw  
(art. 58 § 1 i 3 k.c.)”. 
163 Zob. np. wyrok SR Gda sk-Pó noc z 15.04.2013 r. (I C 1381/12), w którym nie uwzgl dniono takiej 
op aty. Ponadto, odno nie do kontroli abstrakcyjnej wzorca umowy zob. np. wyrok SOKiK z 6.11.2012 
r. (XVII AmC 5380/11); wyrok SA w Warszawie z 15.03.2013 r. (VI ACa 1337/12), 
www.orzeczenia.ms.gov.pl. 
164 Przyk adowo w wyroku zaocznym SR dla Wroc awia-Krzyków z 28.03.2014 r. (VI C 307/14), 
www.orzeczenia.ms.gov.pl, dochodzone koszty dwóch wezwa  do zap aty wynosi y 100 z . S d 
zas dzi  jedynie 11,40 z , ograniczaj c nale no  do faktycznych kosztów pocztowych wysy ki 
wezwa . 
165 W wyroku SR dla odzi- ródmie cia z 24.10.2013 r. (XVIII C 2952/13) s d z urz du uwzgl dni  
abuzywno  klauzuli dotycz cej op at w cznej kwocie 135 z  ze wzgl du na ra ce wygórowanie: 13 

 (telefon), 50 z  (wyjazd interwencyjny), 15 z  (wezwanie do zap aty), 15 z  (wystawienie bankowego 
tytu u egzekucyjnego). S d odwo  si  do wpisu nr 978 w rejestrze niedozwolonych postanowie  
umownych. Zob. te  wyrok zaoczny SR w Bia ymstoku z 4.03.2014 r. (I C 312/14), 
www.orzeczenia.ms.gov.pl, w którym za abuzywn  uznano op at  za wezwanie do zap aty  
w wysoko ci 30 z . 
166 Zob. np. wyrok SR w Przasnyszu z 2.04.2014 r. (I C 1039/13), www.orzeczenia.ms.gov.pl. 
167 Zob. np. wyrok SR dla odzi- ródmie cia z 24.10.2013 r. (XVIII C 1921/13); wyrok SR dla odzi-
Widzewa z 20.06.2012 r. (VIII C 1420/12). 
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i wykonaniem, co wyklucza zastrzeganie kosztów zwi zanych z jej niewykonaniem 

(innych ni  odsetki za opó nienie)168. 

Warto doda , e koszty windykacyjne s  przedmiotem licznych wpisów w rejestrze 

niedozwolonych postanowie  umownych. Dotyczy ich bogate orzecznictwo  

w sprawach abstrakcyjnej kontroli wzorców umowy169. Orzecznictwo to jest, niestety, 

do  niejednolite i bywa, e w podobnych sprawach zapadaj  odmienne 

rozstrzygni cia170. 

28. Roz enie nale no ci na raty 

Ogólny instrument ochrony d nika przewiduje art. 320 k.p.c., zgodnie z którym  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach s d mo e w wyroku roz  na raty 

zas dzone wiadczenie. 

Jest rzecz  godn  zastanowienia, e – w wietle zgromadzonego materia u 

empirycznego – mimo restrykcyjnych przes anek („szczególnie uzasadnione 

przypadki”) s dy dosy  cz sto korzysta y z tego instrumentu. Powo ywa y si  m.in. na 

trudn  sytuacj  materialn  konsumenta, choroby, wypadki, bezrobocie. Roz enie 

na raty nast pi o w 47 sprawach (8% ogó u analizowanych spraw; 13,3% spraw,  

                                            
168 Tak wyrok SR dla Wroc awia- ródmie cia z 12.06.2013 r. (VIII C 402/13), 
www.orzeczenia.ms.gov.pl. 
169 Z orzecznictwa zob. np. wyrok SOKiK z 6.12.2011 r. (XVII AmC 2783/11); wyrok SA w Warszawie 
z 14.09.2012 r. (VI ACa 406/12); wyrok SA w Warszawie z 26.09.2012 r. (VI ACa 460/12); wyrok 
SOKiK z 15.10.2012 r. (XVII AmC 1765/11); wyrok SOKiK z 30.01.2013 r. (XVII AmC 2973/11); wyrok 
SA w Warszawie z 18.06.2013 r. (VI ACa 1698/12); wyrok SA w Warszawie z 26.02.2014 r. (VI ACa 
906/13), www.orzeczenia.ms.gov.pl. 
170 W wyroku SA w Warszawie z 24.10.2012 r. (VI ACa 549/12), Monitor Prawa Bankowego 2014,  
nr 9, nie uznano za abuzywne postanowienia stosowanego przez spó dzielcz  kas  
oszcz dno ciowo-kredytow : „Op ata za powiadomienie por czyciela: 20,00 z ”. Podobnie wyrok SA  
w Warszawie z 23.10.2012 r. (550/12), www.orzeczenia.ms.gov.pl. Z kolei w wyroku SA w Warszawie 
z 6.03.2014 r. (VI ACa 894/13), www.orzeczenia.ms.gov.pl, stwierdzono, e nie ma charakteru 
abuzywnego nast puj ca klauzula stosowana przez bank: „Pierwszy pisemny monit lub wezwanie do 
zap aty z tytu u nieterminowej sp aty raty kredytu, zaleg ych op at lub powstania debetu, wys ane  
w ramach obs ugi windykacyjnej danego produktu bez zwrotnego potwierdzenia odbioru albo za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru – 25 z ”. Klauzula ta – w ocenie S du Apelacyjnego - w 
dostateczny sposób okre la, za jakie czynno ci windykacyjne jest pobierana jednorazowa op ata  
w wysoko ci 25 z , za  jej wysoko  nie jest wygórowana i odzwierciedla rzeczywiste koszty zwi zane 
z podejmowanymi czynno ciami windykacyjnymi. Na koszt ten poza cen  znaczka pocztowego 
sk adaj  si  tak e koszty wynagrodzenia pracowników wykonuj cych te czynno ci oraz cz  
ogólnych wydatków eksploatacyjnych zwi zanych z konieczno ci  zapewnienia funkcjonowania 
przedsi biorstwa. 
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w których zapad  wyrok niezaoczny). Stanowi to podstaw  do przypuszczenia, e 

dy uznaj  ten instrument za por czny, sprawiedliwy i adekwatny w sprawach 

dotycz cych kredytu konsumenckiego. Zazwyczaj przynosi on znacz  ulg  

finansow  konsumentom, wi c w tym sensie mo na wywodzi , e jest to instrument 

efektywny. 

Trzeba nadmieni , e zdarza y si  przypadki, gdy s d odmawia  roz enia 

nale no ci na raty, poniewa  pozwany konsument nie dysponowa  przychodami, 

które pozwoli yby mu takie raty sp aca , albo przychody konsumenta by y tak niskie, 

e sp ata nale no ci musia aby zosta  roz ona na dziesi tki lat171. W kilku 

sprawach s dy jednak zupe nie nie zwa y na te okoliczno ci i bardzo przychylnie 

traktowa y konsumentów172. 

29. Nieobci anie konsumenta kosztami procesu 

Kolejnym ogólnym instrumentem ochronnym jest kompetencja s du do odmowy 

zas dzenia kosztów procesu od strony przegrywaj cej w ca ci lub w cz ci, gdy 

zajdzie wypadek szczególnie uzasadniony (art. 102 k.p.c.). 

W analizowanych sprawach instrument ten do  cz sto by  stosowany przez s dy, 

zw aszcza gdy pozwany konsument mia  trudn  sytuacj  materialn  lub yciow  

(bezrobocie, choroba, nieszcz liwy wypadek itp.). S dy zrezygnowa y ca kowicie lub 

cz ciowo z obci ania konsumenta kosztami procesu w 38 sprawach (6,4% ogó u 

analizowanych spraw; 10,7% spraw, w których zapad  wyrok niezaoczny). Stanowi o 

to realn  ulg  finansow  dla konsumenta, nadaj c orzeczeniu s uszno ciowy wymiar, 

w zwi zku z czym instrument ten mo na uzna  za efektywny. 

                                            
171 Zob. np. wyrok SR w Kutnie z 31.01.2013 r. (I C 641/12); wyrok SR w Trzebnicy z 31.01.2013 r. (I 
C 342/12); wyrok SR w Trzebnicy z 26.06.2013 r. (V C upr 304/13). 
172 Zob. wyrok SR Gda sk-Pó noc z 22.05.2013 r. (I C 261/13), w którym nale no  roz ono na 270 
rat po 50 z  miesi cznie (czyli sp ata mia a trwa  ponad 20 lat), gdy pozwana (po yczkobiorca)  
w chwili orzekania liczy a sobie 62 lata. Na rozstrzygni cie s du wp yn a okoliczno , e pozwana 
zosta a oszukana przez przyjació , za namow  której zaci gn a po yczk  i której przekaza a kwot  
po yczki. W II instancji rozstrzygni cie to zosta o podtrzymane – zob. wyrok SO w Gda sku  
z 9.01.2014 r. (XVI Ca 714/13). 
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30. Wnioski 

1. S dy nie dostrzegaj  kontekstu europejskiego przepisów dotycz cych kredytu 

konsumenckiego. Nie dokonuj  wyk adni prounijnej tych przepisów. 

2. W orzecznictwie s dowym dominuje praktyka - wbrew wymaganiom 

wynikaj cym z orzecznictwa Trybuna u Sprawiedliwo ci UE - braku kontroli  

z urz du abuzywno ci postanowie  wzorca umowy. Polskie s dy najcz ciej 

w tej mierze dzia aj  na zarzut pozwanego konsumenta. Rzadko spotyka si  

przypadki nawi zywania do wpisów w rejestrze niedozwolonych postanowie  

umownych. 

3. S dy akceptuj  umowy o kredyt konsumencki zawarte w formie elektronicznej. 

Forma pisemna i forma trwa ego no nika jest obecnie efektywnym 

instrumentem ochrony interesów konsumenta-kredytobiorcy. Instrument ten 

pozwala unikn  sporów z kredytodawc  odno nie do faktu zawarcia umowy  

i brzmienia (zawarto ci) dokumentu umowy o kredyt konsumencki. 

4. S dy nie kwestionuj  praktyki zamieszczania obligatoryjnych elementów 

normatywnych b  informacyjnych w odr bnym wzorcu umowy (regulaminie, 

tabeli op at i prowizji itp.). 

5. Efektywno  sankcji kredytu darmowego jest zerowa. Prawdopodobnie wynika 

to nie tyle z konstrukcji tej sankcji, co z ogólnej nie wiadomo ci (zarówno 

ród konsumentów, jak i s dziów), e instrument taki istnieje. 

6. Z pewn  ostro no ci  mo na wysun  przypuszczenie, e instrumenty 

dotycz ce odst pienia od umowy o kredyt konsumencki i odnosz ce si  do 

kredytu wi zanego s  nieefektywne ze wzgl du na nisk wiadomo  prawn  

konsumentów w Polsce. 

7. Odsetki maksymalne nie s  instrumentem efektywnym. Nie zapewniaj  

konsumentowi ochrony przed nadmiernym obci eniem finansowym, 

poniewa  nie obejmuj  ca ci kosztów zwi zanych z kredytem. 
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8. Limit kosztów, który wynika  z art. 7a u.k.k. z 2001 r., mia  bardzo ograniczon  

efektywno . By  cz sto niedostrzegany przez s dy i atwo omijany przez 

kredytodawców. 

9. Efektywno  wykazuj  instrumenty z dziedziny prawa s dowego: roz enie 

nale no ci na raty (art. 320 k.p.c.) oraz nieobci anie kosztami procesu 

(art. 102 k.p.c.). S  one ch tnie stosowane przez s dy i zapewniaj  

konsumentowi realn  ulg  finansow . 

31. Postulaty zmian 

1. Przeprowadzone badania uzasadniaj  wstrzemi liwo  w proponowaniu 

zmian legislacyjnych. Po cz ci wynika to z tego, e niniejsze badania nie 

pozwoli y ustali  efektywno ci niektórych instrumentów (np. uprawnienia do 

przedterminowej sp aty kredytu), a po cz ci z tego, e przyczyn  

nieefektywno ci jest raczej niska wiadomo  prawna ni  wady konstrukcyjne 

istniej cych instrumentów (np. sankcja kredytu darmowego). 

2. W zwi zku z powy szym w pierwszym rz dzie pojawia si  postulat szeroko 

zakrojonej akcji szkoleniowej w ród s dziów, aby przybli  im specyfik  

instrumentów prawnych ochrony kredytobiorcy w transakcjach kredytu 

konsumenckiego i uwra liwi  na problem uwzgl dnienia jego interesów. 

Dotyczy to równie  kwestii dzia ania przez s d z urz du w odniesieniu do 

oceny abuzywno ci postanowie  umownych, w szczególno ci obejmuj cych 

koszty windykacyjne. 

3. Równolegle zalecane jest podj cie dzia  edukacyjnych w ród konsumentów, 

we wspó pracy z mediami i organizacjami konsumenckimi, aby zwi kszy  

wiadomo  prawn  w naszym spo ecze stwie co do przys uguj cych 

konsumentom instrumentów ochrony prawnej. 

4. W celu ochrony konsumentów przed nadmiernym obci eniem finansowym 

(lichw ) konieczne jest wprowadzenie limitu kosztów zwi zanych z kredytem 

konsumenckim. Bez takiego limitu regulacja odsetek maksymalnych nie mo e 

osi gn  znacz cej efektywno ci. Obecnie trwaj  prace nad wprowadzeniem 
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stosownych regulacji, które b  oparte na konstrukcji ca kowitego kosztu 

kredytu173. Bior c jednak pod uwag  dotychczasowe – negatywne - 

do wiadczenia z praktykami kredytodawców zmierzaj cymi do obej cia limitu 

okre lonego w art. 7a u.k.k. z 2001 r., niezb dne jest uszczelnienie 

planowanej regulacji oraz jej istotne uproszczenie174. W przeciwnym razie 

mo e zosta  podtrzymana dotychczasowa tendencja du ej cz ci s dów do 

ignorowania takiego limitu podczas orzekania w sprawach konsumenckich. 

5. Konieczna jest interwencja legislacyjna w odniesieniu do ubezpieczenia jako 

us ugi zwi zanej z kredytem konsumenckim. Us uga ta przybiera w praktyce 

formy patologiczne, nie zapewniaj c adnej ochrony konsumentom, a s c 

jedynie jako narz dzie do zwi kszania przychodów po stronie kredytodawcy 

we wspó pracy z ubezpieczycielem. 

6. Przeprowadzona analiza wskazuje, e najwa niejszym problemem 

spo ecznym jest obecnie nadmierne zad enie konsumentów. Wysi ki 

organów publicznych powinny by  wzmo one i skoncentrowane w kierunku 

ostrze enia konsumentów przed pu apk  nadmiernego zad enia. Wi kszo  

wyspecjalizowanych instrumentów ochrony prawnej (np. przedstawienie 

konsumentowi szczegó owego dokumentu umowy, uprawnienie do 

przedterminowej sp aty) ma warto  iluzoryczn , gdy konsument jest 

nadmiernie obci ony zaci gni tymi kredytami. W zwi zku z tym konieczna 

jest intensyfikacja prac organów publicznych w celu urealnienia instytucji 

upad ci konsumenckiej i unikni cia trwa ego wykluczenia spo ecznego 

kredytobiorców. Ostatnie zmiany legislacyjne175 daj  nadziej , e dolegliwo  

tego problemu spo ecznego zostanie zmniejszona. 

                                            
173 Zob. projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym przyj ty przez Rad  
Ministrów w dniu 8.05.2014 r., www.legislacja.rcl.gov.pl. 
174 Zob. tak e Ocena wp ywu proponowanych zmian regulacyjnych na krajowy sektor po yczkowy, 
Instytut Bada  nad Gospodark  Rynkow , Warszawa 2014. 
175 Zob. ustawa z 29.08.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upad ciowe i naprawcze, ustawy  
o Krajowym Rejestrze S dowym oraz ustawy o kosztach s dowych w sprawach cywilnych. 
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