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DECYZJA RLU 23/2013
(wersja nie zawierająca informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorcy”)
Stosownie do art. 33 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 ze zm.) po przeprowadzeniu
postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
wszczętego z urzędu przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej Piast z siedzibą w Tychach
- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
I. na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 ze zm.), uznaje się działania
stosowane przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo- Kredytową Piast z siedzibą
w Tychach, polegające na:
1. wprowadzaniu konsumentów w błąd co do:
a) wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu, poprzez
prezentowanie informacji o jej wysokości wyliczonej przy błędnym założeniu, że
kredytowane koszty kredytu powinny zostać uwzględnione w kwocie wypłaty „k” o
której mowa w pkt 2 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715 ze zm.) ;
b) proporcji pomiędzy całkowitym kosztem kredytu a całkowitą kwotą kredytu,
poprzez prezentowanie informacji o całkowitej kwocie kredytu obliczonej przy
założeniu, że powinna ona uwzględniać kredytowane koszty kredytu,
za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, poprzez stosowanie
nieuczciwej praktyki rynkowej z art. 5 ust. 1 i 3 pkt 5 ) w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.
nr 1171 poz. 1206) tj . poprzez praktykę określoną w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów;
2. pobieraniu odsetek od kredytowanych kosztów kredytu – w przypadku odstąpienia
od umowy przez konsumenta, za praktykę naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów, poprzez naruszenie art. 54 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
kredycie konsumenckim ( Dz.U. Nr 201, poz.1181 ze zm), a zatem działanie
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bezprawne opisane w art. 24 ust. 1 i 2
konsumentów

ustawy o ochronie konkurencji i

i nakazuje zaniechania jej stosowania.
II. na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 ze zm.), uznaje się stosowane
przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo- Kredytową Piast z siedzibą w Tychach
działania, polegające na określeniu przy udzielaniu kredytów konsumenckich,
terminu ważności formularzy informacyjnych jako „w dniu wypełnienia formularza i w
dniu następnym” za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, poprzez
naruszenie art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zm.) a zatem działanie
bezprawne naruszające art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów
i stwierdza zaniechanie jej stosowania z dniem 11 grudnia 2012 r.
III. Na podstawie art. 106 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), stosownie do
art. 33 ust. 4, 5 6 tej ustawy działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów:
po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego o naruszenie zbiorowych
interesów konsumentów nakłada się na Spółdzielczą Kasę OszczędnościowoKredytową Piast z siedzibą w Tychach kary pieniężne:
1. z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w art. 24 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
50, poz. 331 ze zm.), w zakresie opisanym w pkt I.1 a) i b ) sentencji
decyzji, w wysokości 32 919 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące
dziewięćset dziewiętnaście złotych);
2. z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331 ze zm.), w zakresie opisanym w pkt I.2 sentencji decyzji, w
wysokości 82 296 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście
dziewięćdziesiąt sześć złotych);

Uzasadnienie
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w Lublinie
(dalej: Prezes Urzędu) wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające sygn. akt RLU405-06/2012/PM, mające na celu wstępne ustalenie, czy kredytodawca Spółdzielcza
Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Piast z siedzibą w Tychach (dalej: SKOK Piast
lub Kasa) stosuje – we wzorcach umów o kredyt konsumencki (z wyłączeniem umów
o karty kredytowe) – postanowienia naruszające obowiązujące przepisy,
uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 2, w
związku z ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
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konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o ochronie (…),
lub podjęcie działań przewidzianych w odrębnych ustawach.
W toku postępowania Prezes Urzędu przeanalizował przedłożone przez Kasę
wyjaśnienia (złożone pismami z dnia 5 kwietnia 2012 r. L.Dz.0158/04/2012/DOP/W,
z dnia 23 maja 2012 r. L.Dz. 0345/05/2012/DOP/W, z dnia 16 lipca 2012 r. znak
L.Dz. 002/07/2012/DSSOWS/W oraz z dnia 15 listopada 2012 r. znak L.Dz.
0672//11/2012/BOP/W) oraz załączone do nich wzorce umów:
a) Umowy pożyczki odnawialnej LPP ;
b) Regulamin udzielania pożyczki odnawialnej;
c) Umowy pożyczki „pożyczka konsolidacyjna” ;
d) Umowy pożyczki konsumpcyjnej ;
e) Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumpcyjnych;
f) Umowy pożyczki „ pożyczka na spłatę” ;
g) Umowy „pożyczka mieszkaniowa (cel mieszkaniowy);
h) Umowy „pożyczka mieszkaniowa (cel: remont, wyposażenie, inny);
i) Umowy „pożyczka mieszkaniowa konsolidacyjna”;
a ponadto przykładowe umowy zawarte w oparciu o w.w wzorce wraz z
Formularzami informacyjnymi przekazanymi konsumentom na etapie
przedkontraktowym.
W piśmie z dnia 23 maja 2012 r. Kasa podała iż: „zgodnie z istniejącą na rynku usług
finansowych praktyką, przy obliczaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania w
przypadku kredytowania kosztów kredytu np. prowizji czy składki ubezpieczeniowej,
kwota kredytu przeznaczona na ten cel jest wliczana zarówno do całkowitej kwoty
kredytu jak i całkowitego kosztu kredytu”. Zdaniem Kasy, takie działanie jest
prawidłowe, mając jednak na uwadze niejasno sformułowane zapisy ustawy o
kredycie konsumenckim w tym zakresie, skłonna jest zaprzestać jej stosowania, o ile
taka praktyka uznana zostanie za niezgodna z intencją ustawodawcy.
Analiza materiałów zgromadzonych w postępowaniu wyjaśniającym dała
podstawy do wszczęcia w dniu 23 listopada 2012 r. Postanowieniem nr 237/2012 na
podstawie art. 49 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie (…), z urzędu
postępowania administracyjnego przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo –
Kredytowej Piast z siedzibą w Tychach, w związku z zarzutem :
I. naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, poprzez stosowanie we wzorcach:
a) Umowy pożyczki odnawialnej LPP ;
b) Umowy pożyczki „pożyczka konsolidacyjna”;
c) Umowy pożyczki konsumpcyjnej;
d) Umowy pożyczki „ pożyczka na spłatę”;
e) Umowy „pożyczka mieszkaniowa (cel mieszkaniowy);
f) Umowy „pożyczka mieszkaniowa (cel: remont , wyposażenie, inny);
g) Umowy „pożyczka mieszkaniowa konsolidacyjna”
postanowienia o treści: „Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy
procentowej ustalonej przez Zarząd SKOK, wynoszącej w dniu zawarcia umowy …%
w skali roku. Stopa procentowa może ulegać zmianom w okresie trwania umowy
pożyczki w przypadku zmiany co najmniej jednego z następujących parametrów:
a. stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego,
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b. rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa,
c. oprocentowania lokat międzybankowych (stawek WIBOR/WIBID),
d. wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym GUS,
oraz w zakresie wynikającym ze zmian tych parametrów”
- co może być uznane za stosowanie postanowienia wpisanego do rejestru
postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art.
47945 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks Postępowania cywilnego (Dz.U. Nr
43 poz. 296, z późn. zm. ), a zatem stanowić praktykę z art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz.
331 z późn. zm.);
II. naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, poprzez::
1. bezprawne działanie polegające na wprowadzeniu w błąd:
- co do wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, poprzez
prezentowanie informacji o jej wysokości wyliczonej przy błędnym założeniu, że
kredytowane koszty kredytu powinny zostać uwzględnione w kwocie wypłaty, o której
mowa w załączniku nr 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
(Dz.U. Nr 201 poz.1181 ze zm.) oraz
- co do proporcji pomiędzy całkowitym kosztem kredytu a całkowitą kwotą kredytu,
poprzez prezentowanie informacji o całkowitej kwocie kredytu obliczonej przy
założeniu, że powinna ona uwzględniać kredytowane koszty kredytu,
co może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 3 pkt 5) w
związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowych (Dz.U. nr 171 poz. 1206) tj. praktykę z art. 24 ust.
1 i 2 pkt 3) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.);
2. bezprawne działanie, polegające na zastrzeżeniu w Formularzu informacyjnym
dotyczącym kredytu konsumenckiego, iż informacja zamieszczona w formularzu
zachowuje ważność w dniu wypełnienia formularza i w dniu następnym, co z uwagi
na zbyt krótki termin ważności informacji, może stanowić o naruszeniu art. 17 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2010 r. Nr
220, poz.1447 t.j.) tj. praktykę z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.).
III. naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez bezprawne działanie,
polegające na pobieraniu odsetek od kredytowanych kosztów kredytu – w przypadku
odstąpienia od umowy przez konsumenta, co może stanowić naruszenie art. 54 ust.
1 i 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim ( Dz.U. Nr 201,
poz.1181 ze zm), a zatem praktykę z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.).
Postanowieniem nr 66/2013 z dnia 8 marca 2013 r. Prezes Urzędu zaliczył w poczet
materiału dowodowego sprawy informacje i dokumenty zebrane w postępowaniu
wyjaśniającym RLU-405-06/2012/PM.
W zakresie zarzutu opisanego w Postanowieniu o wszczęciu postępowania
administracyjnego w pkt I Kasa złożyła stosowne wyjaśnienia wraz z wnioskiem o
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wydanie decyzji na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie (…). Prezes
Urzędu zawiadomił SKOK Piast pismem z dnia 31 maja 2013 r. o zakończeniu
zbierania materiału dowodowego co do zarzutu postawionego przedsiębiorcy w pkt I.
Postanowienia o wszczęciu postępowania o naruszenie zbiorowych interesów
konsumentów.
Prezes Urzędu wydał w dniu 28 czerwca 2013 r. Decyzję częściową RLU 09/13
rozstrzygającą zarzut z pkt I w/w Postanowienia.
Przedsiębiorca ustosunkowując się do zarzutów w pkt II i III Postanowienia o
wszczęciu postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, pismem
z dnia 12 grudnia 2012 r. wyjaśnił:
- w odniesieniu do zarzutu określonego w pkt II. 1 w/w Postanowienia (tj. naruszenia
zbiorowego interesu konsumentów, poprzez stosowanie działań bezprawnych,
polegających na wprowadzeniu konsumentów w błąd - co do wysokości rzeczywistej
rocznej stopy oprocentowania, poprzez prezentowanie informacji o jej wysokości
wyliczonej przy błędnym założeniu, że kredytowane koszty kredytu powinny zostać
uwzględnione w kwocie wypłaty, o której mowa w załączniku nr 4 ustawy z dnia 12
maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 r. Nr 201 poz.1181 ze zm.) oraz
- co do proporcji pomiędzy całkowitym kosztem kredytu a całkowitą kwotą kredytu,
poprzez prezentowanie informacji o całkowitej kwocie kredytu obliczonej przy
założeniu, że powinna ona uwzględniać kredytowane koszty kredytu),
to w ocenie Kasy, zarzut ten jest całkowicie nieuzasadniony.
Kasa twierdzi, że nie kredytuje kosztów kredytu. Błędna, zdaniem Kasy, jest
interpretacja Prezesa Urzędu, polegająca na przyjęciu, jakoby uczestnik wliczał
koszty kredytu do kwoty wypłaty kredytu, a następnie przedmiotowe koszty potrącał.
„Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami oraz złożonymi dokumentami,
kredytobiorca zwracający się o udzielenie kredytu/pożyczki określa we wniosku
kwotę kredytu/pożyczki, którą chciałby uzyskać, natomiast kasa, w przypadku
dopełnienia wymagań formalnych przedmiotowy kredyt przyznaje w kwocie przez
kredytobiorcę zawnioskowanej. Kolejno, zgodnie z podpisaną umową, przy wypłacie
kwoty kredytu, kredytobiorca zobowiązany jest do opłacenia kosztów kredytu, może
tego dokonać poprzez wpłatę
gotówkową, bądź poprzez złożenie pisemnej
dyspozycji potrącenia części kwoty kredytu wprost na pokrycie kosztów kredytu.
Złożenie przez kredytobiorcę dyspozycji potrącenia jest czynnością tylko od niego
zależną i nie wymaganą przez Kasę dla skuteczności otrzymania kredytu – a jest
jedną z form dysponowania przez konsumenta kredytem. Zatem, to tylko od
pisemnej dyspozycji członka kasy zależy, czy kasa dokonuje potracenia z kwoty
kredytu kosztów prowizji, opłaty przygotowawczej i opłat stanowiących zwrot kosztów
ubezpieczenia. Nie ma prawnej możliwości, by SKOK nie wykonał dyspozycji klienta
w tym zakresie. Wymaganie od SKOK, by nie respektowała dyspozycji członka
stałoby w sprzeczności z cywilistyczną zasadą nie skrępowanego prawa do
dysponowania własnością i byłoby niczym nieuzasadnionym naruszeniem uprawnień
członków SKOK”. W ocenie SKOK Piast – zgodnie z art. 5 pkt 7) ustawy o kredycie
konsumenckim: „udostępnia on całą sumę środków pieniężnych zgodnie z zawartą
umową o kredyt. Koszty kredytu są prezentowane jako odrębny punkt
w
informacjach dotyczących danej usługi i odzwierciedlają rzeczywiste koszty, jakie
kredytobiorcy są obowiązani ponieść. Irrelewantnym jest dla SKOK sposób pokrycia
przez kredytobiorcę kosztów kredytu”, a ponadto :” tylko i wyłącznie na podstawie
pisemnej dyspozycji członka SKOK Piast dokonuje potrącenia kwoty kredytu kosztów
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tego kredytu (…). Pożyczkobiorca po uzyskaniu kwoty pożyczki dysponuje nią
zgodnie z własnym uznaniem (…) . Nadto, o czym należy pamiętać, oświadczenie
składane przez członka Kasy w zakresie potracenia składane jest pod warunkiem
zawieszającym – wypłaty kwoty pożyczki. Dopiero z momentem wypłaty kwoty
pożyczki SKOK dokonuje stosownego przeksięgowania środków, wedle dyspozycji
złożonej przez członka. Umowa pożyczki zawierana z członkiem SKOK Piast daje
mu pełną swobodę dokonywania wypłat wg jego woli, która to jest wyrażana w
postaci składanych stosowanych dyspozycji- oświadczeń woli”.
W piśmie z dnia 10 lipca 2013 r. Kasa wyjaśniła, że zarówno w przypadku, gdy
członek Kasy składa dyspozycję o potrąceniu kosztów pożyczki/kredytu jak i w
przypadku, gdy konsument decyduje się pokryć koszty z własnych środków kwota
przyznanego kredytu jest taka sama, a udzielone pożyczki mają takie same
parametry, ze względu na fakt, że kwota postawiona do dyspozycji członka Kasy,
niezależnie od tego, czy złożył on dyspozycję czy też nie, jest taka sama. Jedyna
różnica dotyczy kwoty, która SKOK wypłaca pożyczkobiorcy. W przypadku złożenia
dodatkowej dyspozycji kwota, jaką członek Kasy otrzymuje, jest pomniejszona o
zadysponowaną wartość opłaty przygotowawczej, prowizji oraz ubezpieczenia.
W tym przypadku, przy obliczaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (tj. rrso)
– Kasa ujmuje „kwotę do wypłaty” (CK), o której mowa w pkt 2 zał. nr 4 do ustawy z
kredycie konsumenckim, jako całość bez pomniejszania o kwotę wynikającą z
dyspozycji tj. opłatę przygotowawczą, prowizję czy opłatę stanowiącą zwrot kosztów
ubezpieczenia z uwagi na to, że cała kwota pozostaje do dyspozycji konsumenta, a o
sposobie przeznaczania środków decyduje sam konsument.
Kasa przedstawiła stosowaną przez nią metodę wyliczania rzeczywistej rocznej
stopy oprocentowania (dalej r.r.s.o.) dla kredytu wnioskowanego przez konsumenta,
z finansowaniem kosztów przez Kasę oraz z finansowaniem w/w kosztów ze
środków własnych konsumenta, przy założeniu takich samych pozostałych warunków
kredytu tj. przy oprocentowaniu 17 %, czasie obowiązywania umowy -72 miesiące;
dacie zawarcia umowy 18.06.2013: dacie pierwszej spłaty 18.07.2013r.
W pierwszym przypadku przy całkowitej kwocie kredytu 50 000 zł, całkowite koszty
kredytu wyniosły 38 260,55 zł ( w tym odsetki 30 112,55 zł , opłata przygotowawcza
3 000 zł, opłata stanowiąca zwrot kosztów ubezpieczenia – 5 148,00 zł ) , natomiast
r.r.s.o. 27,33 %. Kwota do wypłaty dla konsumenta wyniosła 41 852,00 zł (50 000 zł
– 8 148,00 zł ).
W drugim przypadku (gdy konsument sam pokrywa koszt kredytu) przy całkowitej
kwocie kredytu 50 000 zł i takiej samej kwocie wypłaconej konsumentowi „na rękę”
całkowite koszty kredytu wyniosły również 38 260,55 zł (w tym odsetki 30 112,55 zł ,
opłata przygotowawcza 3 000 zł, opłata stanowiąca zwrot kosztów ubezpieczenia –
5 148,00 zł). R.r.s.o. było w takiej samej wysokości tj. 27, 33 %.
W związku z powyższym, w ocenie SKOK Piast, zarzut Prezesa Urzędu dotyczący
sposobu prezentowania rrso i prezentowania informacji o całkowitej kwocie kredytu
jest niezrozumiały i zupełnie bezpodstawny. W powyższym zakresie Kasa wnioskuje
o umorzenie postępowania.
Stanowisko swoje Kasa podtrzymała w piśmie z dnia 28 sierpnia 2013 r. złożonym
po zakończeniu zbierania materiału dowodowego.
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Odnośnie zarzutu Ad. II 2. tj. stosowania przez SKOK Piast działań bezprawnych,
polegających na zastrzeżeniu w Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu
konsumenckiego, iż informacja zamieszczona w formularzu zachowuje ważność w
dniu wypełnienia formularza oraz w dniu następnym, co z uwagi na zbyt krótki okres
jego ważności, może naruszać art. 17 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, to w ocenie Kasy pojęcie „zbyt krótki okres” jest pojęciem ocennym.
Kasa wykonała analizę, (informacja utajniona) z której wynika, że okres ten jest
optymalny. Jednak, wskazuje Kasa, „jeżeli członek potrzebuje więcej czasu na
podjęcie decyzji w sprawie zaciągnięcia pożyczki, nic nie stanowi przeszkody, aby
poprosił o ponowne przedstawienie formularza informacyjnego. Wzór umowy i
formularz informacyjny członek może bowiem otrzymywać w każdym czasie, jeżeli
ma taką potrzebę, ale nie oznacza to, że termin określony w formularzu nie jest
terminem optymalnym”.
Jednakże, pomimo w/w stanowiska Kasa „zobowiązuje się wydłużyć okres ważności
formularzy do minimum 3 dni”.
Natomiast, jeżeli chodzi o postawiony SKOK Piast zarzut w pkt III naruszenia
zbiorowych interesów konsumentów, poprzez bezprawne działanie, polegające na
pobieraniu odsetek od kredytowanych kosztów kredytu – w przypadku odstąpienia od
umowy przez konsumenta, co może stanowić naruszenie art. 54 ust. 1 i 4 ustawy z
dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim ( Dz.U. Nr 201, poz.1181 ze zm), a
zatem praktykę z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie (…), to
SKOK Piast ponownie podkreśla, że nie kredytuje kosztów kredytu udzielonego
konsumentom. „W przypadku, gdy konsument składa przedmiotową dyspozycję,
dysponując częścią kwoty przyznanego kredytu, poprzez opłacenie jego kosztów
(zamiast opłacać koszty w gotówce) realizuje swoje uprawnienie jako właściciel
przekazanych mu przez SKOK środków pieniężnych. Po złożeniu oświadczenia w
ramach przysługującego kredytobiorcy prawa do odstąpienia od umowy, na
podstawie art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim, ma on 30 dni na zwrot kredytu
wraz z należnymi odsetkami. Wszelkie koszty poniesione z tytułu zawarcia umowy
kredytu, w związku z brzmieniem art. 395 § 2 kc. są mu zwracane, z wyjątkiem opłat
na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych. Tym samym brak
jest jakichkolwiek podstaw do zarzucania SKOK naliczania odsetek od kosztów
kredytu, tym bardziej od „nie zwracanej kredytodawcy przez konsumenta prowizji”,
gdyż wszelkie koszty poniesione przez konsumenta są mu zwracane, niezależnie,
czy ich pokrycie nastąpiło na mocy dyspozycji, czy też poprzez dokonanie wpłaty
gotówki w kasie SKOK lub w inny sposób” - twierdzi SKOK.
Wnosi zatem o umorzenie postępowania w odniesieniu do tego zarzutu.
Kasa w odpowiedzi na zapytanie Prezesa Urzędu o termin wprowadzonych zmian w
zakresie okresu ważności Formularza informacyjnego, do pisma z dnia 16 kwietnia
2013 r. załączyła przykładowy Formularz informacyjny z dnia 11 grudnia 2012 r.
gdzie termin jego ważności został określony jako „11.12.2012 r. – 13.12.2012 r.”
Pismem z dnia 13 maja 2013 r. podała, iż termin zaniechania przez Kasę
stosowania zakwestionowanego zastrzeżenia dotyczącego okresu ważności
Formularzy informacyjnych określają przedstawione wcześniej dowody.
Do pisma z dnia 20 maja 2013 r. Kasa załączyła 6 losowo wybranych Formularzy
informacyjnych, w których został zastrzeżony 3 dniowy termin ich ważności.
W piśmie z dnia 10 lipca 2013 r. wskazała, iż decyzja SKOK o przedłużeniu terminu
ważności wypełnionego formularza do 3 dni została podjęta 7 grudnia 2012 r.,
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natomiast polecenie o wpisywaniu do formularza przez pracowników 3 dniowego
terminu ważności realizowane jest od 11 grudnia 2012 r.
SKOK Piast złożył informację o wysokości przychodu przedsiębiorcy za rok
2012 r. oraz udokumentował tę informację poprzez złożenie potwierdzonej za
zgodność z oryginałem kserokopii deklaracji podatkowej za rok 2012 r.
Nadto w w.w piśmie SKOK Piast złożył wniosek o ograniczenie pozostałym stronom
postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prawa wglądu do
materiału dowodowego w zakresie załączonej deklaracji podatkowej, przedkładając
również wersję deklaracji podatkowej CIT 8 nie zawierającej informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa. Dodatkowo SKOK PIAST wniósł o ograniczenie
pozostałym stronom postępowania antymonopolowego prawa wglądu do materiału
dowodowego w zakresie analizy zasadności terminu ważności formularza
informacyjnego dołączonej do pisma przedsiębiorcy z dnia 12 grudnia 2012 r.
Prezes Urzędu Postanowieniem nr 108 z dnia 26 kwietnia 2013 r. postanowił
ograniczyć, na wniosek Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Piast z
siedzibą w Tychach, wgląd stronom postępowania do materiału dowodowego w
postępowaniu administracyjnym RLU-61-35/2012/MW, w zakresie:
1) Załącznika do pisma przedsiębiorcy z dnia 12 grudnia 2012 r. pt. Ocena terminu
ważności dokumentu „Formularz informacyjny” ;
2) Załącznika do pisma przedsiębiorcy z dnia 16 kwietnia 2013 r. zawierającego
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika
podatku dochodowego od osób prawnych
CIT 8 Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo – Kredytowej Piast z siedzibą w Tychach za rok obrachunkowy
01.10.2012 – 31.12.2012.
Prezes Urzędu zakończył zbieranie materiału dowodowego w zakresie
zarzutów postawionych przedsiębiorcy w pkt II i III Postanowienia o wszczęciu
postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów oraz poinformował
SKOK Piast o możliwości zapoznania się z aktami sprawy pismem z dnia 16 lipca
2013 r.

Prezes Urzędu ustalił co następuje:
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa Piast z siedzibą w Tychach
jest spółdzielnią wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem
0000018970.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych
kasach oszczędnościowo - kredytowych (Dz. U. z 2012r., poz. 855), celem Kasy jest
gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im
pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz
pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia.
Kasa udzielając pożyczek/kredytów swoim członkom, którymi są osoby
fizyczne, posługuje się opracowanymi przez siebie wzorcami umów pożyczki, które
są jednakowe dla danego typu określonej pożyczki oraz wzorcami Regulaminów
udzielania pożyczki, które stanowią załącznik do umowy pożyczki.
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W okresie od 2003 r., Kasa stosowała następujące wzorce umowne :
a) Umowę pożyczki odnawialnej LPP ;
b) Umowę pożyczki „pożyczka konsolidacyjna”;
c) Umowę pożyczki konsumpcyjnej;
d) Umowę pożyczki „ pożyczka na spłatę”;
e) Umowę „pożyczka mieszkaniowa” (cel mieszkaniowy);
f) Umowę „pożyczka mieszkaniowa” (cel: remont, wyposażenie, inny);
g) Umowę „pożyczka mieszkaniowa konsolidacyjna”.
Warunki udzielania pożyczek określają w.w umowy oraz Regulamin udzielania
pożyczki odnawialnej i Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich.
Zgodnie z w.w Regulaminem koszty kredytu/pożyczki powinny zostać wpłacone
przed członka przed udzieleniem kredytu, jednak Kasa udzielając konsumentowi
pożyczki gotówkowej umożliwia mu, na jego wniosek złożony w formie pisemnej
dyspozycji złożonej przed udzieleniem kredytu, odliczenie od kwoty przyznanego
kredytu, kwoty naliczonej prowizji
za udzielenie kredytu oraz opłatę za
ubezpieczenie kredytobiorcy.„Dyspozycja potrącenia” składana jest przez
konsumenta przed wypłatą kredytu, a zatem przed udostępnieniem konsumentowi
przyznanych środków. Po przyznaniu konsumentowi kwoty kredytu, Kasa wypłaca
kwotę kredytu pomniejszoną o pobrane koszty kredytu.
Możliwa jest również sytuacja, że kredytobiorca pokrywa w/w koszty kredytu z
własnych środków. Wtedy pracownik Kasy przyjmuje wpłatę lub dokonuje przelewu
wewnętrznego na konto opłaty/prowizji. Następnie pracownik Kasy dokonuje wypłaty
pożyczki/kredytu zgodnie z dyspozycją członka, jako wypłata w kasie lub przelew na
rachunek konsumenta.
W każdym z opisanych wyżej przypadków Kasa podaje konsumentowi w Formularzu
informacyjnym, a następnie w przypadku zawarcia umowy pożyczki, w umowie
pożyczki, dane dotyczące między innymi: całkowitej kwoty pożyczki, całkowitej
kwoty do zapłaty, rozumianej jako sumę całkowitego kosztu pożyczki i całkowitej
kwoty kredytu oraz wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu
(rrso), wypełniając tym samym obowiązek wskazany w art. 13 ust.1 pkt 7) oraz art.
30 ust.1 pkt 7) ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr
126, poz. 715 ze zm.).
W przykładowo wskazanej przez SKOK umowie pożyczki, udzielonej konsumentowi
na warunkach kredytowania przez SKOK kosztów kredytu (udzielonej na warunkach
opisanych na str. 6 uzasadnienia ), pożyczkodawca do całkowitej kwoty kredytu,
rozumianego jako suma wszystkich środków, które zostaną Panu/Pani udostępnione
w wysokości 50 000 zł wliczył kwotę 8 148,00 zł tytułem kosztów ubezpieczenia
(5 148,00 zł ) oraz opłaty przygotowawczej (3 000 zł ). Zatem faktycznie wypłacona
konsumentowi kwota to 41 852, 00 zł (50 000 zł - 8 148,00 zł).
Wartość r.s.s.o. podana przez SKOK w tym przypadku, wyniosła 27,33 %. Kasa
wyliczyła r.r.s.o w ten sposób, że uwzględniła w kwocie wypłaty „k” o której mowa w
pkt 2 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
kredytowane przez nią koszty kredytu. Ten sposób wyliczenia r.r.s.o. spowodował,
że kwota r.r.s.o. wyniosła 27,33 %. Natomiast wg wyliczeń Prezesa UOKIK, jeżeli
w kwocie wypłaty k nie uwzględnia się kredytowanych przez SKOK kosztów kredytu,
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a jedynie kwotę faktycznie wypłaconą konsumentowi, to r.r.s.o wyniesie 32,87 %.
Zatem wyliczone przez Prezesa UOKIK r.r.s.o. jest wyższe.
Ofertę opłacenia kosztów kredytu z kwoty wnioskowanego kredytu Kasa wprowadziła
z dniem 1 lipca 2012 r.
W sytuacji, gdy konsument skorzysta z uprawnienia przewidzianego w art. 53
ustawy o kredycie konsumenckim i odstąpi od umowy w terminie 14 dni od jej
zawarcia, zwraca SKOK Piast wszystkie przyznane środki pieniężne wraz z
naliczonymi do dnia spłaty odsetkami od całej kwoty pożyczki/kredytu w terminie do
30 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. SKOK żąda od
konsumenta odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty, a odsetki
te oblicza od kwoty postawionej do dyspozycji członka Kasy. W przypadku, gdy
konsument złożył pisemną dyspozycję o potrąceniu z kwoty przyznanego kredytu jej
kosztów, kwota od której Kasa liczy odsetki nie jest pomniejsza o kwotę wynikającą
z dyspozycji członka Kasy. Przykładowo, w przypadku odstąpienia przez
konsumenta od umowy w 14 dniu od jej zawarcia i zwrotu kwoty udostępnionej przez
SKOK w 30 dnu od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, konsument
zobligowany będzie do zwrotu Kasie kwoty 50 698,63 zł tj. kwoty postawionej do
dyspozycji członka Kasy – 50 000 zł i odsetek naliczonych od kwoty 50 000 zł tj –
698,63 zł. Natomiast
pożyczkodawca zwraca konsumentowi wartość opłaty
przygotowawczej 3000 zł oraz 5 148,00 zł kosztów ubezpieczenia.
W przypadku odstąpienia, opłata przygotowawcza oraz składka ubezpieczeniowa
mogą być rozliczone księgowo. Oznacza to, że członek Kasy zwraca naliczone do
dnia spłaty odsetki i kwotę kredytu pomniejszoną o kwotę ubezpieczenia i opłatę
przygotowawczą.
Skoro ofertę kredytowania kosztów kredytu Kasa wprowadziła z dniem 1 lipca 2012 r.
to również ta data wyznacza początek stosowania działań, polegających na
pobieraniu prowizji od kredytowanych kosztów kredytu.
Przy zawieraniu z konsumentami umów o kredyt konsumencki SKOK Piast
przekazuje konsumentom Formularz informacyjny, o którym mowa w art. 14 ustawy o
kredycie konsumenckim. Termin ważności tego Formularza, po jego wypełnieniu i
wręczeniu konsumentowi określany był w sposób: ”ważny w dniu wydania oraz w
dniu następnym”.
Ten sposób określania terminu ważności formularzy stosowany był od 18 grudnia
2011 r.
SKOK Piast dokonał zmiany terminu ważności uzupełnionych i przekazywanych
konsumentowi formularzy, poprzez jego przedłużenie do 3 dni. Zmiana ta została
dokonana z dniem 11 grudnia 2012 r. Do pisma z dnia 20 maja 2013 r. załączył
przykładowe Formularze informacyjne z których wynika, że np. „niniejsza informacja
zachowuje ważność od 09.04.2013 do 11.04.2013”; „niniejsza informacja zachowuje
ważność od 03.04.2013 do 05.04.2013”, „niniejsza informacja zachowuje ważność
od 13.03.2013 do 15.03.2013” .
Kasa w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 18 grudnia 2011 r. udzieliła pożyczek
/kredytów xxx członkom, w okresie od 19 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
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udzieliła pożyczek / kredytów xxx członkom, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30
listopada 2012 r. udzieliła pożyczek / kredytów xxx członkom.
Przychód przedsiębiorcy osiągnięty w roku 2012 r. wyniósł ( informacja utajniona)
Prezes Urzędu zważył, co następuje:
Naruszenie interesu publicznoprawnego
Podstawą do rozstrzygania sprawy w oparciu o przepisy ustawy o ochronie
(…) jest uprzednie zbadanie przez Prezesa Urzędu, czy w danej sprawie zagrożony
został interes publicznoprawny. Stwierdzenie, że to nastąpiło, pozwala na realizację
celu tej ustawy, wskazanego w art. 1 ust. 1, którym jest określenie warunków rozwoju
i ochrony konkurencji oraz zasad podejmowanej w interesie publicznym ochrony
interesów przedsiębiorców i konsumentów. Warunkiem koniecznym do uruchomienia
procedur i zastosowania instrumentów określonych w ustawie o ochronie (…) jest
wobec tego, aby działania przedsiębiorców, którym zarzucono naruszenie jej
przepisów – stanowiły potencjalne zagrożenie interesu publicznego, nie zaś jednostki
lub grupy. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wobec tego, w odniesieniu
do przedsiębiorców chroni konkurencję, a w odniesieniu do konsumentów ich
interesy, jako zjawiska o charakterze instytucjonalnym.
Podnieść należy, że pomimo tego, iż SKOK Piast udziela pożyczek tylko
członkom kasy, to jednak okoliczność powyższa nie oznacza, iż w sprawie nie
zachodzi zagrożenie naruszenia interesu publicznego z uwagi na to, że narusza
interes określonej grupy osób. Członkostwo w SKOK PIAST ma bowiem charakter
otwarty, co oznacza, że członkiem Kasy może zostać każda osoba pełnoletnia. Jak
wynika z informacji zamieszczonej na stronie Kasy www.skopiast.pl: „wystarczy
przyjść do dowolnie wybranej placówki SKOK PIAST, wypełnić deklaracje
członkowską, opłacić wpisowe, wkład członkowski oraz wykupić 1 udział. Aby
korzystać z naszych usług należy także wstąpić do Stowarzyszenia "Towarzystwo
Edukacji Finansowe””. Zatem, o ile uzyskanie pożyczki w Kasie, uzależnione jest od
stosunku członkostwa w SKOK Piast, to nawiązanie tego stosunku jest łatwo
dostępne, niesformalizowane oraz nie jest uzależnione od spełniania dodatkowych
warunków poza koniecznością wypełnienia deklaracji członkowskiej, opłacenia
wpisowego, wkładu członkowskiego oraz wykupienia 1 udziału. Członkowie Kasy są
konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) – zwanej dalej: ”k.c.” – który stanowi, iż za
konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. SKOK Piast
w obowiązujących regulaminach dotyczących udzielania kredytów i pożyczek
zastrzegł, iż nie mogą być one przeznaczone na cele związane bezpośrednio z
prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą. Ponadto, zgodnie z art. 4
ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do stosunków
zobowiązaniowych pomiędzy kasami a ich członkami, o których mowa w art. 3 ust. 1,
stosuje się przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Zdaniem
Prezesa Urzędu,
rozpatrywana sprawa ma charakter
publicznoprawny, albowiem działania SKOK Piast nie były ograniczone do
określonych konsumentów lub ich grupy. Dotyczyły interesu wszystkich
konsumentów – członków Kasy lub też potencjalnych członków Kasy, którzy
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skorzystali lub mogli skorzystać z oferty dotyczącej pożyczki odnawialnej lub
jakiegokolwiek innego kredytu konsumenckiego będącego w ofercie Kasy. Działania
te nie dotyczą więc interesów poszczególnych osób, których sprawy miałyby
charakter jednostkowy, indywidualny i nie dający się porównać z innymi, ale kręgu
konsumentów,
których
sytuacja
jest
identyczna.
Naruszenie
interesu
publicznoprawnego przejawia się tym samym w naruszeniu zbiorowego interesu
konsumentów.
Zatem uzasadnione było w niniejszej sprawie podjęcie przez Prezesa Urzędu
działań przewidzianych w ustawie o ochronie (…) .
Naruszenia art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie (…), zakazane jest stosowanie
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Stosownie do art. 24
ust. 2 tej ustawy, przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy. Art. 24 ust. 2 jako
przykład praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w pkt 3) wymienia
nieuczciwe praktyki rynkowe.
Tym samym dla udowodnienia stosowania praktyk naruszających zbiorowe
interesy konsumentów konieczne jest wykazanie kumulatywnego spełnienia trzech
przesłanek:
1) działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy,
2) noszące znamiona bezprawności,
3) godzące w zbiorowe interesy konsumentów.
Ad 1) Status przedsiębiorcy
Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy, rozumie się przez to przedsiębiorcę w
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (…). Przedsiębiorcą w
rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (…), jest
osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej (…), przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu
złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym. Przepis art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
definiuje działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą,
budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób
zorganizowany i ciągły.
Zdaniem Prezesa Urzędu, działalność SKOK Piast polegająca na
gromadzeniu środków pieniężnych członków, udzielaniu im pożyczek i kredytów,
spełnia kryteria działalności gospodarczej, o jakiej mowa w ww. przepisach. Jest to
bowiem działalność wykonywana w sposób zawodowy, stały i powtarzalny oraz
zarobkowy. Charakter wykonywanej działalności przesądza więc o uznaniu, że
SKOK Piast posiada status przedsiębiorcy w świetle przepisów ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (…). Oznacza to zarazem, że SKOK Piast jest
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i
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konsumentów W konsekwencji jego działania podlegają kontroli z punktu widzenia
przepisów tej ustawy. Jedynie na marginesie należy zauważyć, że obowiązująca
obecnie ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych nie zawiera
przepisów stanowiących, że działalność kas ma charakter niezarobkowy (por.
uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2011 r. sygn. akt III CZP 125/10 oraz
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2012 r. sygn. akt VI ACa
333/12).
W związku z powyższym Prezes Urzędu stwierdził, że pierwsza przesłanka
niezbędna do wykazania stosowania przez SKOK Piast praktyki wskazanej w art. 24
ust. 1 i 2 oraz w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
została spełniona.
Ad. 2 Bezprawność
Bezprawność tradycyjnie ujmowana jest jako sprzeczność z obowiązującym
porządkiem prawnym. Porządek prawny obejmuje normy prawa powszechnie
obowiązującego, a także nakazy i zakazy wynikające z zasad współżycia
społecznego i dobrych obyczajów (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 13 listopada 2007 r., sygn. akt XVII AmA 45/07). Bezprawność jest kategorią
obiektywną. Rozważenia przy ocenie bezprawności wymaga zatem kwestia,
czy zachowanie przedsiębiorcy było zgodne, czy też niezgodne z obowiązującymi
zasadami porządku prawnego. Porządek prawny, którego naruszenie może
skutkować naruszeniem artykułu 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów obejmuje normy prawa powszechnie obowiązującego, a także nakazy
i zakazy wynikające z zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Same
przepisy ustawy o ochronie (…) nie regulują konstrukcji bezprawności działań
przedsiębiorcy. Tym samym, w celu konkretyzacji przesłanki bezprawności należy
sięgnąć do przepisów innych ustaw. Na ich podstawie możliwe jest dokonanie oceny
działań przedsiębiorcy w aspekcie ich zgodności z prawem (por. wyrok Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 czerwca 2006 r. - sygn. akt XVII AmA
32/05).
W art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ustawodawca wskazał
natomiast przykładowe rodzaje praktyk, które naruszają zbiorowe interesy
konsumentów. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 w.w ustawy, działaniem bezprawnym
jest zatem również stosowanie przez przedsiębiorcę nieuczciwej praktyki rynkowej,
tj. działanie lub zaniechanie naruszające przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o
przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. nr 1171 poz. 1206) .
Jak już wyżej wskazał Prezes Urzędu, bezprawność to sprzeczność
zachowania z przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego. Chodzi
wobec tego o sprzeczność z szeroko rozumianym porządkiem prawnym, jako
całością. Pojęcie porządek prawny obejmuje nakazy i zakazy wynikające z normy
prawnej a także nakazy i zakazy wynikające z zasad współżycia społecznego i
dobrych obyczajów.
Bezprawność działania wskazanego w pkt I sentencji niniejszej decyzji.
I.1. Prezes Urzędu zakwestionował działania Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej Piast z siedzibą w Tychach, polegające na :
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a) prezentowaniu informacji o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania
kredytu, poprzez wyliczenie tej kwoty, przy błędnym założeniu mogącym wprowadzić
konsumenta w błąd, że kredytowane koszty kredytu powinny zostać uwzględnione w
kwocie wypłaty „k” o której mowa w pkt 2 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715 ze zm.) (zwaną dalej:
„ustawą o kredycie konsumenckim”).
b) prezentowaniu informacji o całkowitej kwocie kredytu obliczonej przy założeniu, że
powinna ona uwzględniać kredytowane koszty kredytu, co może wprowadzać
konsumenta w błąd, co do proporcji pomiędzy całkowitym kosztem kredytu a
całkowitą kwotą kredytu,
które to działania, mogą stanowić praktykę naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów, określoną w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 w/w ustawy tj. nieuczciwą praktykę
rynkową, w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 3 pkt 5) w zw. z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 23
sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. nr 1171
poz. 1206), (zwaną dalej:” ustawą o pnpr”).
Zgodnie z art. 5 pkt 7) ustawy o kredycie konsumenckim całkowita kwota
kredytu jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które Bank udostępnia
konsumentowi na podstawie umowy o kredyt. Ratio legis powyższej regulacji
sprowadza się do konieczności udzielenia konsumentowi w momencie zawarcia
umowy o kredyt rzetelnej informacji o wysokości kwoty, jaką będzie mógł
dysponować po zawarciu umowy. Do powyższej kwoty nie mogą być wliczone opłaty
za udzielenie kredytu, w tym opłata przygotowawcza, prowizja, odsetki oraz
ubezpieczenie. Wszystkie koszty związane z udzieleniem kredytu ponoszone przez
konsumenta powinny zostać umieszczone jedynie w całkowitym koszcie kredytu.
Podobne zdanie w niniejszej kwestii zajęła Komisja Europejska w Wytycznych w
sprawie stosowania przepisów dyrektywy o kredycie konsumenckim dotyczących
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania1. Zgodnie z powyższym dokumentem
całkowita kwota kredytu ( total amount od credit) nie obejmuje kwot, które stanowią
koszt udzielonego kredytu, gdyż są one zamieszczane w całkowitym koszcie kredytu.
Jako przykład Komisja podaje sytuację, w której udzielono konsumentowi pożyczki w
kwocie 5000 euro, przy czym koszt udzielenia konsumentowi kredytu w wysokości
100 euro jest wliczony w pulę udostępnioną konsumentowi i następnie potrącany jest
w momencie wypłaty środków. Faktycznie wiec konsument może rozporządzać
jedynie 4900 euro i to właśnie ta kwota – w ocenie Komisji Europejskiej- powinna
stanowić całkowitą kwotę kredytu.
Wskazać również należy, że wysokość całkowitej kwoty kredytu determinuje również
wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Zgodnie z cyt. wyżej art. 5 pkt
12 ustawy o kredycie konsumenckim, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, to
całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość
procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Wzór obliczania r.r.s.o.
stanowi załącznik nr 4 do ustawy o kredycie konsumenckim. W uproszczeniu
zawarte w przepisach równanie matematyczne pozwala na ukazanie proporcji
całkowitego kosztu kredytu do jego całkowitej kwoty (w równaniu tym posłużono się
terminami „kwota wypłaty” i „kwota spłaty lub wnoszonych opłat”). Wskazać należy,
iż do obliczania r.r.s.o. wg tego wzorcu podać należy kwotę wypłaty k oznaczoną
1

Europen Commision, Commision staff working document „Guidelines on the application of Directive
2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the Annual Percentage Rate of charge”, SWD
(2012) 128 final, Bruksela 8 maja 2012 r. s. 11
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symbolem Ck. Kwota wypłaty k, to kwota jaką pożyczkodawca faktycznie wypłaca
pożyczkobiorcy.
Z uwagi na znaczny poziom złożoności w.w wzoru przeciętny konsument nie ma
faktycznej możliwości zweryfikowania poprawności obliczania przez pożyczkodawcę
r.r.s.o. Należy zatem podkreślić, że obowiązek prawidłowego obliczenia r.r.s.o.
spoczywa na przedsiębiorcy
Prezes Urzędu wykazał, wbrew twierdzeniom Kasy, że SKOK Piast udzielając
konsumentom kredytu/pożyczki, w sytuacji, gdy konsument nie dysponuje własnymi
środkami pieniężnymi na jednorazowe opłacenie opłaty przygotowawczej i zwrotu
kosztów ubezpieczenia kredytu, kredytuje konsumentowi koszty tego kredytu tj.
kwotę opłaty przygotowawczej oraz koszty ubezpieczenia. Konsument, który nie
dysponuje środkami pieniężnymi na poniesienie w.w kosztów pożyczki, składa
wniosek o kredyt w wysokości kwoty mu potrzebnej ale powiększonej o w.w koszty
kredytu. Dyspozycja konsumenta odnośnie przelania w.w kosztów kredytu na konto
Kasy dokonywana jest przed udzieleniem kredytu a zatem i przed udostępnieniem
konsumentowi kwoty kredytu. SKOK pobiera jednorazowo z kwoty przyznanego
kredytu opłaty na ubezpieczenie i opłatę przygotowawczą. Zatem konsument do
swojej swobodnej dyspozycji, wbrew twierdzeniom Kasy, otrzymuje
nie
wnioskowaną kwotę kredytu ale kwotę pomniejszoną o koszty kredytu, które już
zostały przelane na konto Kasy. W przykładowej umowie pożyczki podanej na
stronie 6 uzasadnienia decyzji, pomimo iż całkowita kwota kredytu wynosi 50 000 zł,
konsument do swojej dyspozycji otrzymuje 41 852,00 zł.
Nie przekonała Prezesa Urzędu argumentacja SKOK, iż „umowa pożyczki zawierana
z członkiem SKOK Piast daje mu pełną swobodę dokonywania wypłat wg jego woli”
zmierzająca do wykazania, iż konsument swobodnie dysponuje całkowitą kwotą
pożyczki, gdyż praktycznie konsument nie może po przyznaniu mu pożyczki, ze
swojego konta wypłacić 50 000 zł, lecz jedynie 41 852,00 zł.
Prezes Urzędu nie kwestionuje co do zasady, że Kasa może kredytować
konsumentowi również koszty kredytu, w tym prowizję i ubezpieczenie. Znaczenie
należy tu przyznać, nie tyle formalnej kolejności dokonywanych czynności, lecz
faktycznemu skutkowi – czyli temu, że SKOK wskazuje w Formularzu informacyjnym
a potem w umowie zawartej z konsumentem, wartości r.r.rs.o. obliczonej przy
błędnym założeniu, że całkowita kwota kredytu – a więc kwota, którą konsument
powinien swobodnie dysponować i która winna być pozbawiona wszelkich obciążeń
związanych z kredytem jest powiększona o koszty tego kredytu w postaci opłaty
przygotowawczej oraz kosztów ubezpieczenia.. W konsekwencji takiego
prezentowania przez SKOK informacji o
wysokości r.r.s.o., obliczonej przy
założeniu, że jej wysokość powinna uwzględniać kredytowane koszty kredytu w
kwocie do wypłaty dla konsumenta (kwota k), może wprowadzać konsumentów w
błąd.
W ocenie Prezesa Urzędu, jakkolwiek literalne brzmienie zarówno przepisów
ustawy o kredycie konsumenckim jak i dyrektywy o kredycie konsumenckim2 nie daje
wprost odpowiedzi na pytanie o właściwy sposób informowania konsumentów o
kredytowanych kosztach kredytu, to powinno się je uwzględniać tylko po stronie
całkowitego kosztu kredytu. Jeżeli kredytowane koszty kredytu uwzględniane są
przez pożyczkodawcę również w kwocie całkowitej kwoty kredytu tj, w określonej
przez pożyczkodawcę kwocie „do wypłaty” i taka informacja przedstawiana jest
2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radu z dnia 23 kwietnia 2008 r.20008/48/WE w sprawie umów o
kredyt konsumencki oraz uchylająca Dyrektywę Rady 87/102/EWG.
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konsumentowi w Formularzu informacyjnym, to powoduje to błędne ukazanie
proporcji pomiędzy kosztami kredytu a kwotą, którą faktycznie dysponuje konsument
(kwotą wypłaconą) w porównaniu tej oferty z ofertą, gdy konsument sam płaci koszty
kredytu. Jeżeli dodatkowo ujęcie kredytowanych kosztów kredytu w kwocie kredytu
znajduje swoje odzwierciedlenie w sposobie obliczania r.r.s.o., tak jak w przypadku
SKOK Piast, to informacja zawarta w Formularzy informacyjnym o r.r.s.o. nie będzie
umożliwiała konsumentowi zidentyfikowania najtańszej na rynku oferty kredytowej.
Od kredytowanych przez SKOK kosztów kredytu naliczane jest oprocentowanie, tak
jak od pozostałej części kredytu, zatem kredyt, którego koszty są kredytowane jest
co do zasady droższy niż taki sam kredyt, przy którym konsument sam zapłaci koszty
kredytu z własnych środków. Uwzględnienie natomiast kredytowanych kosztów
kredytu zarówno w całkowitym koszcie kredytu jak i w całkowitej kwocie kredytu
sprawia, że proporcje kwoty do kosztów wydają się korzystniejsze w przypadku
oferty z kredytowaniem kosztów przez SKOK.
Z powyższego wynika, że przy obliczaniu r.r.s.o. istotne jest, w ramach której
kategorii Kasa uwzględni koszty kredytu, które na mocy zawartej umowy
finansowane są przez Kasę. W przypadku, gdy oferty dwóch kredytodawców nie
różnią się od siebie, a SKOK Piast uwzględnia kredytowane koszty kredytu zarówno
w całkowitej kwocie kredytu jak i w całkowitym koszcie kredytu, a drugi kredytodawca
obliczając r.r.s.o. uwzględnia te koszty jedynie w całkowitych kosztach kredytu, to w
efekcie, w ocenie konsumenta, oferta SKOK Piast wyda mu się korzystniejsza,
ponieważ wyliczone przez Kasę r.r.s.o. jest niższe niż w ofercie, w której
kredytowane koszty kredytu uwzględnia się jedynie w całkowitych kosztach kredytu.
W ocenie Prezesa Urzędu, zamieszczona w Formularzu informacyjnym informacja o
tej wyższej wartości r.r.s.o. powinna być przekazana konsumentom, ponieważ to
właśnie ta wartość odzwierciedla w sposób najbardziej prawidłowy i rzeczywisty
proporcje pomiędzy całkowitym kosztem kredytu a całkowitą kwotą kredytu.
Stanowisko Prezesa Urzędu w tej sprawie wynika z celowościowej wykładni
przepisów dyrektywy oraz wniosków płynących z analizy praktyki innych państw
członkowskich i wydanych przez Komisję Europejską w.w wytycznych w sprawie
stosowania przepisów dyrektywy, których celem jest ujednolicenie interpretacji
przepisów dyrektywy we wszystkich państwach członkowskich. Komisja dokonała
interpretacji definicji całkowitej kwoty kredytu, zgodnie z którą, nie obejmuje ona kwot
przeznaczonych na pokrycie kosztów kredytu. Pomimo, że wytyczne zostały
opracowane na potrzeby obliczania r.r.s.o., to nie ulega wątpliwości, że interpretacja
wykorzystanych w przepisach pojęć powinna być jednolita na gruncie całej regulacji,
a nie tylko na potrzeby obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. W
świetle tych ustaleń Prezes Urzędu jest zdania, że kredytowane koszty kredytu – w
Formularzu informacyjnym, jak również w innych wypadkach w których
przedstawiane są informacje na temat kosztów kredytu - powinny być wpisane
wyłącznie w rubryce „koszty”, a nie w „kwocie kredytu”. Każde inne rozwiązanie
prowadzi bowiem do zafałszowania proporcji kosztów i udostępnionej konsumentowi
kwoty i w konsekwencji uniemożliwia konsumentom rzetelne porównanie ofert
różnych przedsiębiorców.
Bezprawność wyżej opisanych działań Kasy Prezes Urzędu wywodzi z
naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Art. 3 tej ustawy zakazuje stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
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Przez praktykę rynkową, zgodnie z art. 2 pkt 4) w.w ustawy rozumie się działanie lub
zaniechanie przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenie lub informację
handlową, bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez
konsumenta.
Pojęcie produktu ma znaczenie szerokie i obejmuje także usługi (art. 2 pkt 3 i 4
ustawy).
Przez propozycję nabycia produktu – rozumie się informację handlową określającą
cechy produktu, oraz jego cenę, w sposób właściwy dla użytego środka
komunikowania się z konsumentem, która bezpośrednio wpływa, lub może wpływać
na podjęcie przez konsumenta decyzji dotyczącej umowy ( art. 2 pkt 5) w.w ustawy).
Przez decyzję dotyczącą umowy rozumie się podejmowaną przez konsumenta
decyzję, co do tego, czy, i w jaki sposób, i na jakich warunkach dokona zakupu,
zapłaci za produkt w całości lub w części, zatrzyma produkt, rozporządzi nim lub
wykona uprawnienie umowne związane z produktem, bez względu na to, czy
konsument postanowi dokonać określonej czynności, czy też powstrzymać się od jej
dokonania.
Przepisy ustawy o pnpr posługują się pojęciem przeciętnego konsumenta, w
odniesieniu do którego powinna być dokonana ocena każdej praktyki rynkowej. Art. 2
pkt 8) tej ustawy za przeciętnego uznaje konsumenta, który jest dostatecznie dobrze
poinformowany, uważny i ostrożny. Wymaga zarazem dokonania oceny tych cech z
uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności
danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się
dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną
na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa
dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność
fizyczna lub umysłowa.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy praktyka rynkowa stosowana przez
przedsiębiorców jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzecza z dobrymi obyczajami i w istotny
sposób zniekształca lub może zniekształcać zachowania rynkowe przeciętnego
konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania
lub po jej zawarciu.
Natomiast art. 5 ust. 1 w/w ustawy stanowi, że praktykę rynkową uznaje się za
działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje,
lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej
umowy, której inaczej by nie podjął. (ust 3) : wprowadzające w błąd działanie może
w szczególności dotyczyć :
5) ceny, sposobu obliczania ceny lub istnienia szczególnej korzyści cenowej.
Niewątpliwie działania SKOK, polegające na oferowaniu konsumentom
kredytów gotówkowych i prezentowaniu ich warunków mieszczą się w
przedstawionym powyżej pojęciu praktyki rynkowej.
Adresatem działań SKOK, polegających na udzielaniu kredytów gotówkowych są
członkowie SKOK lub też potencjalni członkowie SKOK, a zatem konsumenci.
Charakter oferowanej usługi finansowej nie wskazuje na to, by SKOK Piast kierował
swoją ofertę do szczególnej grupy konsumentów, która mogłaby zostać
wyodrębniona na podstawie określonej i wspólnej im cechy. W związku z
powyższym, w niniejszej sprawie za przeciętnego uznano konsumenta dostatecznie
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dobrze poinformowanego, uważnego i ostrożnego przy uwzględnieniu czynników
społecznych, kulturowych i językowych charakterystycznych dla polskiego
konsumenta.
Należy przy tym podkreślić, że wskazanie na takie cechy jak dostateczne
poinformowanie, uwaga i ostrożność określa pewien zespół cech mentalnych
konsumenta (jego przeciętność) znajdujących wyraz w tym, że z jednej strony
możemy wymagać od niego pewnego stopnia wiedzy i orientacji w rzeczywistości, a
z drugiej - nie możemy uznać, że jego wiedza jest kompletna i profesjonalna i że
konsument nie ma prawa pewnych rzeczy nie wiedzieć. Przeciętny konsument nie
posiada bowiem wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie. Taki konsument nie jest
naiwny, ale nie potrafi też ocenić sytuacji tak jak profesjonalista. Przeciętny
konsument ma prawo zakładać, że przedsiębiorca przekazuje mu informacje w
sposób dostatecznie jasny, jednoznaczny i niewprowadzający go w błąd.
W art. 4 ust. 1 w.w ustawy określono dwie przesłanki, których łączne spełnienie
pozwala na zakwalifikowanie praktyki przedsiębiorcy jako nieuczciwej, a mianowicie:
sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz rzeczywiste lub potencjalne zniekształcenie
w istotny sposób zachowań rynkowych przeciętnego konsumenta przed zawarciem
umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Art. 4 ust. 2
ustawy zawiera otwarty katalog nieuczciwych praktyk rynkowych, wyróżnia m.in.
praktyki rynkowe wprowadzające w błąd. Praktyki te mogą polegać zarówno na
działaniu (art. 5) jak i zaniechaniu (art. 6), przy czym nie są one zakazane w każdych
okolicznościach (art. 7). Oznacza to, że przypisanie przedsiębiorcy stosowania
praktyk rynkowych wprowadzających w błąd wymaga odniesienia zarówno do
ogólnej definicji nieuczciwej praktyki rynkowej zawartej w art. 4 ust. 1 ustawy, jak
również definicji praktyki wprowadzającej w błąd zawartej w art. 5 lub art. 6 ustawy.
Przekładając te teoretyczne rozważania na grunt niniejszej sprawy należy
wskazać, że w ocenie Prezesa Urzędu opisane w pkt I a i b sentencji decyzji
działania SKOK Piast w Tychach, polegające na błędnym prezentowaniu informacji
o całkowitej kwocie kredytu oraz o całkowitym koszcie kredytu, a także na
niewłaściwym sposobie obliczania r.r.s.o. mogą wprowadzać konsumentów w błąd,
doprowadzając tym samym do wyboru mniej korzystnej oferty kredytowej (czyli do
podjęcia decyzji, której w niezakłóconych warunkach konsument nie podjąłby).
Przeciętny konsument, po otrzymaniu od kredytodawcy Formularza informacyjnego,
porównuje przedstawione w nim informacje dotyczące oferowanego kredytu z
informacjami zamieszczonymi w Formularzach informacyjnych oferty konkurencyjnej
innego kredytodawcy. Dokonując porównania wartości r.r.s.o. przeciętny konsument
wybierze tę ofertę, gdzie r.r.s.o. jest niższe, bo niższe r.r.s.o. oznacza dla
przeciętnego konsumenta niższe koszty kredytu. W sytuacji, gdy kredytodawca
wylicza r.r.s.o. przy założeniu, ze kredytowane koszty kredytu powinny zostać
uwzględnione w kwocie wypłaty „k”, o której mowa w pkt 2 załącznika nr 4 do ustawy
o kk, wartość r.r.s.o. będzie niższa niż w wypadku, gdy kredytobiorca kredytowane
koszty kredytu uwzględnia jedynie w całkowitych kosztach kredytu. Zatem przeciętny
konsument wybierze tę właśnie ofertę pożyczkodawcy - ze względu na niższą
wartość r.r.s.o. Wybór oferty pożyczkodawcy z kredytowaniem kosztów kredytu jest
racjonalnie mniej korzystny niż w sytuacji, gdyby konsument sam opłacił koszty
kredytu. Taki kredyt w ostatecznym rozrachunku jest bowiem dla konsumenta
droższy – gdyż jego całkowity koszt (cena) jest wyższy - konsument musi również
zapłacić pożyczkodawcy oprocentowanie kwoty kredytowanej.
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Podobny mechanizm wprowadzenia konsumenta w błąd ma miejsce, gdy
konsument w porównywanych ofertach analizuje proporcje pomiędzy całkowitym
kosztem kredytu a całkowitą kwotą kredytu. Dla przeciętnego konsumenta proporcje
te wydają się korzystniejsze w przypadku oferty z kredytowaniem przez
kredytodawcę kosztów kredytu, gdy tymczasem oferta taka, z tych samych względów
jak przedstawiono powyżej, jest mniej korzystna dla konsumenta. Sytuacja taka
zachodzi również w okolicznościach niniejszej sprawy. W każdej z obydwu metod
porównywania ofert kredytowych przeciętny konsument pod wpływem mylnej
informacji, może podjąć decyzję dotyczącą wyboru i zawarcia umowy ze SKOK Piast
na takich właśnie warunkach, pomimo, że obiektywnie taka oferta jest mniej dla
konsumenta korzystna. Gdyby nie wprowadzenie konsumenta w błąd, przyjąć
można, iż na takich warunkach dotyczącej oferty SKOK, przeciętny konsument nie
zawarłby umowy.
Stąd też przyjąć należy, iż opisane wyżej działania SKOK Piast stanowią
nieuczciwą praktykę rynkową z art. 5 ust. 1 i 3 pkt 5) ustawy o pnpr.
W ocenie Prezesa Urzędu, takie działanie SKOK Piast narusza też dobre obyczaje,
polegające na obowiązku rzetelnego informowania słabszej strony stosunku
zobowiązaniowego, czyli konsumenta o istotnych cechach usługi, w tym również o
r.r.s.o. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania całego zagadnienia, jak również
ustawowego wzoru na obliczenie r.r.s.o., nawet uważny, ostrożny i należycie
poinformowany konsument jest narażony na podjęcie błędnej decyzji pod wpływem
działań Kasy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w Internecie są dostępne liczne
kalkulatory r.r.s.o., których użycie prowadzi do uzyskania różniących się wyników
kosztu kredytu. W tych okolicznościach należy wymagać od przedsiębiorców
przywiązywania szczególnej wagi do prawidłowego informowania konsumentów w
tym zakresie.
W ocenie Prezesa Urzędu, prezentowany wyżej sposób wyliczania przez SKOK
Piast wartość r.r.s.o. i podawanie w Formularzach informacyjnych ich nieprawidłowej
kwotę jest działaniem umyślnym. Mając na uwadze profesjonalny charakter
prowadzonej działalności przez SKOK Piast, dostępność w/w Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. 20008/48/WE w sprawie umów o
kredyt konsumencki oraz uchylającą Dyrektywę Rady 87/102/EWG jak również w.w
Wytycznych, trudno byłoby znaleźć uzasadnienie dla wyjaśnienia, że przedsiębiorca
ten nie wiedział jak powinien obliczyć r.r.s.o.

Z uwagi na powyższe, należy uznać, że Prezes Urzędu wykazał również
naruszenie przez SKOK Piast art. 5 ust. 1 i 3 pkt 5 ), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Bezprawność działania wskazanego w pkt I. 2
decyzji.

sentencji niniejszej

Prezes Urzędu zarzucił również SKOK Piast naruszenie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wskutek pobierania odsetek od
kredytowanych kosztów kredytu w przypadku skorzystania przez konsumenta z
prawa do odstąpienia od umowy kredytu w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
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Art. 53 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim stanowi, iż konsument ma
prawo, bez podawania przyczyn, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Art. 54 ust. 1 w.w ustawy stanowi, że
konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od kredytu, za wyjątkiem
odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego zwrotu przez konsumenta.
Ust. 2 w.w przepisu przewiduje natomiast, że konsument zwraca niezwłocznie
kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu wraz z odsetkami, nie później niż 30
dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ponadto zgodnie z ust. 4
art. 54 w.w ustawy kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem
bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji
publicznej oraz opłat notarialnych.
Przeprowadzone postępowanie wykazało, że SKOK Piast nie tylko pobiera
odsetki od wypłaconej konsumentowi kwoty kredytu ale również od kwoty kredytu
obejmującej opłatę przygotowawczą i koszty ubezpieczenia kredytu. Tymczasem, w
ocenie Prezesa Urzędu, zgodnie z art. 54 ustawy o kredycie konsumenckim przy
odstąpieniu od umowy przez konsumenta w terminie 14 dni od zawarcia umowy,
kredytodawca może pobrać wyłącznie odsetki od fatycznie udostępnionej kwoty
kredytu. Prezes Urzędu, nie podziela poglądu Kasy, iż kwota „do wypłaty” jest równa
całkowitej kwocie kredytu i oznacza kwotę faktycznie udostępnioną konsumentowi.
Konsument składając bowiem wniosek o przyznanie kredytu na warunkach
kredytowania przez Kasę kosztów kredytu, faktycznie powiększa całkowitą kwotę
kredytu o jego koszty, których sam nie może zapłacić. Pisemna dyspozycja
konsumenta o przekazaniu środków finansowych tytułem kosztów na rzecz Kasy
dokonywana jest przed przyznaniem konsumentowi kredytu, nie można wiec
powiedzieć, że jest to kwota postawiona do dyspozycji konsumenta. Konsument
faktycznie kwoty tej nie ma na swoim koncie w żadnym momencie, gdy tymczasem
wartość całkowitego obciążenia konsumenta na rzecz SKOK Piast jest powiększona
o koszty kredytu.
Skuteczne odstąpienie od umowy kredytu powoduje, że stosunek prawny
wygasa ze skutkiem ex tuc, co tworzy swoistą fikcję prawną, tzn umowę uważa się
za niezawartą. Odstąpienie od umowy kształtuje nowy stan prawny pomiędzy
stronami, w ten sposób, że od chwili dojścia oświadczenia woli o odstąpieniu od
umowy do adresata, umowa przestaje wiązać strony i nie są one już obustronnie
wobec siebie zobowiązane do świadczeń przewidzianych w umowie, a to co strony
sobie świadczyły podlega zwrotowi w stanie niezmienionym (art. 494 kc). W
przypadku umowy o kredyt konsumencki, obowiązek zwrotu wzajemnie otrzymanych
świadczeń sprowadza się po stronie konsumenta do czynności zwrotu otrzymanej
kwoty kredytu wraz z odsetkami za czas od dnia otrzymani kredytu do dnia jego
zwrotu – jako świadczenia otrzymanego na mocy tej umowy (art. 54 ust. 2 ustawy o
kredycie konsumenckim). Skoro wskutek odstąpienia od kredytu przez konsumenta,
kredytodawcy nie przysługuje nic, poza kosztami poniesionych przez niego na rzecz
organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych, a zatem nie przysługuje mu
opłata przygotowawcza ani koszty składki ubezpieczeniowej, to kwota kredytu w
części przeznaczonej na sfinansowanie w/w kosztów nie jest zwracana
kredytodawcy, a naliczanie odsetek od tej „nienależnej” kwoty od dnia wypłaty do
dnia spłaty jest niedopuszczalne również z uwagi na okoliczność, że w odniesieniu
do „opłaty przygotowawczej” nie istnieje „dzień spłaty” do którego należałoby obliczyć
odsetki.
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Z uwagi na powyższe, uznać należy, że Prezes Urzędu wykazał bezprawność
działania Kasy, poprzez naruszenie art. 54 ust. 1 i 4
ustawy o kredycie
konsumenckim.
Bezprawność działania wskazanego w pkt II sentencji niniejszej decyzji.
W art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawodawca nałożył
na przedsiębiorców obowiązek wykonywania działalność gospodarczej na zasadach
uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów
konsumentów.
Zgodnie z przyjętym w doktrynie prawa ochrony konkurencji konsumentów
stanowiskiem, istotą pojęcia dobrego obyczaju jest szeroko rozumiany szacunek dla
drugiego człowieka. W stosunkach z konsumentami powinien on wyrażać się
właściwym informowaniem o przysługujących uprawnieniach, niewykorzystywaniu
uprzywilejowanej pozycji profesjonalisty i rzetelnym traktowaniu partnerów umów. Za
sprzeczne z dobrymi obyczajami można uznać działania zmierzające do
niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania u konsumenta, a
także wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności (por. wyrok Sądu Okręgowego
w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 lutego 2006 r.
sygn. akt XVII Ama 118/04). Dobry obyczaj nakazuje umożliwienie konsumentom
zastanowienie się nad propozycją skorzystania z produktu i porównania go z innymi
ofertami. Ustawa o kredycie konsumenckim w art. 14 nałożyła na kredytodawców
obowiązek dostarczania konsumentom formularza informacyjnego. Przepis art. 14
ust 3 w.w ustawy wymienia jakie konkretnie informacje powinny zostać w nim
zawarte. Ten katalog informacji ma w założeniu dostarczyć konsumentowi wiedzy,
która umożliwi mu porównanie różnych produktów na rynku i podjęcia decyzji, czy
(jeżeli z kim) zawrzeć umowę o kredyt. Formularz jest kwalifikowaną informacją o
charakterze „quasi oferty”. Formularz informacyjny winien zatem być wypełniony w
sposób pełny, spójny, przejrzysty, niesprzeczny i jednoznaczny.
Jednym z elementów określonych w Formularzu informacyjnym jest termin
jego ważności. Ustawa o kredycie konsumenckim nie wskazuje czasu
obowiązywania Formularza informacyjnego, jednakże konsument powinien otrzymać
zawarte w nim informacje, na tyle wcześnie, aby mógł on szczegółowo zapoznać się
z warunkami i kosztami kredytu, a także, by porównać je z ofertami innych
kredytodawców. Aby uzyskać te informacje konsument niejednokrotnie musi udać się
do siedzib kilku kredytodawców a następnie zebrane w formie formularzy oferty
zestawić ze sobą i porównać ich warunki. Następnie konsument, który dokonał już
wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty musi udać się do siedziby tego
kredytodawcy, aby poinformować go o wyborze jego oferty – na warunkach
zawartych w ważnym Formularzu informacyjnym. Z uwagi na powyższe, istotne jest
nie tylko zapewnienie konsumentowi czasu odpowiedniego na zebranie ofert ale i na
ich porównanie oraz na powrót konsumenta do kredytodawcy, którego oferta została
przez konsumenta wybrana.
Prezes Urzędu zakwestionował działanie SKOK Piast, polegające na określeniu
terminu ważności Formularza informacyjnego jako: „w dniu wydania oraz w dniu
następnym”. W ocenie Prezesa Urzędu, w przypadku tak określonego terminu
ważności Formularza informacyjnego, czas dany konsumentowi na wykonanie w/w
czynności, w praktyce może wynosić 1 dobę. Jeżeli bowiem konsument otrzyma od
kredytodawcy Formularz informacyjny pod koniec dnia pracy placówki SKOK, to
wszystkie w/w czynności musi wykonać do godziny zamknięcia placówki Kasy w dniu
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następnym. Jest to, w ocenie Prezesa Urzędu, termin zbyt krótki na zapoznanie się z
ofertą i pozbawia konsumenta możliwości podjęcia racjonalnej decyzji dotyczącej
zawarcia umowy z konkretnym kredytodawcą.
Konsument działa w takich
okolicznościach pod presją czasu, co utrudnia, a w niektórych przypadkach nawet
uniemożliwia podjęcie racjonalnej decyzji dotyczącej pożyczki.
Tym samym, w ocenie Prezesa Urzędu
określenie terminu ważności
formularza informacyjnego jako „w dniu wystawienia i w dniu następnym” nastąpiło z
naruszeniem poszanowania uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów oraz
słusznych interesów konsumentów, o których mowa w art. 17 ustawy o prowadzeniu
działalności gospodarczej.
Prezes Urzędu stwierdził zatem, że przesłanka bezprawności działania
niezbędna do stwierdzenia stosowania przez SKOK Piast praktyki wskazanej w art.
24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów została udowodniona.
Ad. 3 Zbiorowy interes konsumentów
Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie definiują pojęcia
zbiorowego interesu konsumentów. Przepis art. 24 ust. 3 tej ustawy stanowi jedynie,
że nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów
konsumentów.
Ze zbiorowym interesem konsumentów mamy do czynienia wówczas, gdy
działanie przedsiębiorcy dotyczy, bądź może dotyczyć nieograniczonej liczby
konsumentów, których nie da się zindywidualizować.
Prezes Urzędu podkreśla, że o tym, czy naruszony został interes zbiorowy, nie
zawsze przesądza kryterium ilościowe, ponieważ niekiedy jeden ujawniony
przypadek naruszenia prawa konsumenta może być przejawem stosowanej praktyki
naruszającej interes zbiorowy. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, iż:
„(…) nie jest zasadne uznawanie, że postępowanie z tytułu naruszenia ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów można wszcząć tylko wtedy, gdy zagrożone są
interesy wielu odbiorców, a nie jest to możliwe w sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest
tylko jeden konsument. Wydawane orzeczenie ma bowiem wymiar znacznie szerszy,
pełni także funkcję prewencyjną, służy bowiem ochronie także nieograniczonej
liczbie potencjalnych konsumentów.” (wyrok z dnia 12 września 2003 r., sygn. akt I
CKN 504/01).
W przedmiotowej sprawie Prezes Urzędu ma do czynienia z zagrożeniem
naruszenia praw nieograniczonej i nieokreślonej liczby konsumentów, którzy
zapoznali się, bądź mogli zapoznać się z dostępnymi wzorcami umowy i zawarli,
bądź mogli zawrzeć ze SKOK Piast umowę pożyczki/kredytu oraz wszyscy ci, którym
SKOK Piast przekazał Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.
Bez znaczenia dla powyższej oceny jest fakt, że SKOK udziela pożyczek wyłącznie
swoim członkom. O członkostwie w SKOK decyduje bowiem praktycznie sam
konsument, który ubiega się o (jakąkolwiek) pożyczkę i akceptuje warunki oferty
SKOK. Skoro wstąpienie w stosunek członkowski nie jest związany ze szczególnymi
formalnościami lub warunkami, uznać należy, że członkiem SKOK może zostać
każdy konsument, który zaakceptuje jego ofertę. W sytuacji, gdy bezprawne
zachowanie SKOK Piast nie dotyczy interesów poszczególnych osób, których sprawy
mają charakter jednostkowy, indywidualny i nie dający się porównać z innymi, lecz
mamy do czynienia z naruszonymi uprawnieniami określonego kręgu konsumentów,
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których sytuacja jest identyczna i wspólna dla całej grupy kontrahentów SKOK Piast,
uznać należy, iż stosowanie opisanej wyżej praktyki może godzić w zbiorowe
interesy konsumentów.
W związku z powyższym Prezes Urzędu stwierdził, że trzecia przesłanka
niezbędna do udowodniania stosowania przez SKOK Piast praktyki wskazanej
w art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów została spełniona.
Ad. I sentencji decyzji.
SKOK Piast, w zakresie działań wypełniających znamiona praktyki
naruszającej zbiorowe interesy konsumentów tj. nieuczciwych praktyk rynkowych z
art. 5 ust. 1 i 3 pkt 5 ) w zw. z art. 4 ust 1 ustawy o pnpr, nie uznał postawionego jej
zarzutu, wnosząc o umorzenie postępowania w tym zakresie. W ocenie SKOK Piast,
jego działania są prawidłowe, zatem w konsekwencji Kasa nie zadeklarowała zmiany
zasady postępowania wobec konsumentów przy udzielaniu kredytów/pożyczek.
Zatem do dnia wydania niniejszej decyzji kontynuował zakwestionowaną przez
Prezesa Urzędu praktykę.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes
Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów i nakazującą zaniechania jej stosowania, jeżeli stwierdzi naruszenie
zakazu określonego w art. 24.
Stąd, podstawą prawną wydania decyzji w pkt I sentencji decyzji jest art. 26
ust. 1 ustawy o ochronie (…)
Art. 27 ust.1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, że nie wydaje
się decyzji, o której mowa w art. 26, jeżeli przedsiębiorca zaprzestał stosowania
praktyki, o której mowa w art. 24. W przypadku określonym w ust.1 Prezes Urzędu
wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i
stwierdzającą zaniechanie jej stosowania (ust. 2).
SKOK Piast w początkowej fazie postępowania administracyjnego tj. od dnia
11.12.2013 r. zmienił okres obowiązywania Formularza informacyjnego z praktycznie
jednego dnia do trzech dni.
Przeprowadzona przez SKOK Piast zmiana okres obowiązywania Formularza
informacyjnego z jednego do trzech dni oznacza zaniechanie stosowania praktyki z
dniem 11 grudnia 2012 r.
Stąd, podstawą prawną wydania decyzji w pkt II sentencji decyzji jest art. 27
ust. 1 i 2 ustawy o ochronie (…)
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Ad. III.
Podstawa prawna wydania decyzji w pkt III
Kara pieniężna
Zgodnie z art. 106 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie (…), Prezes Urzędu może nałożyć
na przedsiębiorcę, w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż
10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia
kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dopuścił się stosowania praktyki
naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24.
Z treści przepisu wynika, iż ww. kara ma charakter fakultatywny. W związku z tym,
Prezes Urzędu w ramach uznania administracyjnego decyduje, czy zasadne jest w
danej sprawie nałożenie kary. Ustawa nie zawiera katalogu przesłanek, od których
uzależniona jest decyzja o nałożeniu kary. W art. 111 ustawy o ochronie (…) jedynie
wskazano, iż ustalając wysokość kary Prezes Urzędu winien wziąć pod uwagę okres,
stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
W niniejszej sprawie, w punkcie I sentencji decyzji stwierdzono, że SKOK Piast w
Tychach naruszył zakaz, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie (…).
Zakaz ten ma charakter bezwzględny, zatem nie istnieją przesłanki natury prawnej,
które umożliwiały zalegalizowanie tych praktyk. Spełniona jest zatem podstawowa
przesłanka warunkująca nałożenie kary pieniężnej.
Nakładając karę pieniężną Prezes Urzędu (,,,) nie może pominąć funkcji, jaką kara
ta ma pełnić, a zatem kara nałożona na przedsiębiorcę z tytułu naruszenia zakazów
określonych w ustawie o ochronie (…) pełni funkcję represyjną ( tj. stanowić ma
dolegliwość za naruszenie przepisów ustawy o ochronie (…), a także prewencyjną i
dyscyplinującą (tj. zapobiegać podobnym naruszeniom w przyszłości). W zależności
od stopnia naruszenia przepisów ustawy o ochronie (…) ustala się funkcję
prewencyjną lub represyjną za wiodącą.
W nawiązaniu do powyższego, stwierdzić należy, iż w ocenie Prezesa Urzędu
uzasadnione jest nałożenie na SKOK Piast kary pieniężnej z tytułu praktyki opisanej
w pkt I.1 i 2 sentencji decyzji.
Przy nakładaniu kary istnieje także konieczność ustalenia przesłanek podmiotowych
praktyki, tj. stwierdzenia, że określone w ww. przepisie naruszenie dokonane było co
najmniej nieumyślnie. W świetle obowiązujących przepisów prawa nieumyślność
naruszenia przepisów ustawy nie wyklucza istnienia podstaw do nałożenia na
przedsiębiorcę kary pieniężnej. Stwierdzenie nawet nieumyślnego naruszenia ustawy
daje bowiem podstawę do nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 106 ust. 1
pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Dokonując oceny zaistnienia w niniejszej sprawie przesłanki „co najmniej
nieumyślnego” naruszenia przepisów ustawy przez SKOK Piast, Prezes Urzędu
wziął pod uwagę, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, element
subiektywny w postaci umyślności lub nieumyślności naruszenia przepisów ustawy
wyraża się w tym, że przedsiębiorca działa mając świadomość, że swoim
zachowaniem narusza zbiorowy interes konsumentów, lub gdy jako profesjonalny
uczestnik rynku mógł (powinien był) taką świadomość mieć. Prezes Urzędu
uwzględnił również treść art. 83 Konstytucji RP, z którego wynika, że każdy ma
obowiązek przestrzegania prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Obowiązek znajomości i
przestrzegania norm prawa ciąży tym bardziej na profesjonalnych uczestnikach
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obrotu rynkowego, takich jak SKOK Piast w Tychach. Podmioty profesjonalne
działające na rynku powinny mieć możliwość przewidzenia, że podejmowane przez
nie działania będą uznane przez Prezesa Urzędu za praktykę naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów i nie mogą skutecznie dowodzić braku świadomości
naruszenia zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów.
Również Sąd Najwyższy stwierdzając w wyroku z dnia 21 kwietnia 2011 r. sygn. akt
III SK 45/10, iż ”element subiektywny w postaci w postaci umyślności lub
nieumyślności naruszenia przepisów ustawy, określany mianem „winy” jest
okolicznością braną pod uwagę przy ustalaniu wysokości kary”, potwierdził iż
stwierdzenie zawinionego charakteru działania przedsiębiorcy nie jest konieczną
przesłanką stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy.

W zakresie opisanym w punkcie I. 1 sentencji decyzji SKOK Piast jako podmiot
prowadzący od wielu lat działalność gospodarczą na rynku świadczenia usług
finansowych powinien być profesjonalistą oraz znać zasady wyliczania r.r.s.o., tym
bardziej, że już w 2008 r. Komisja Europejska dostrzegając wagę problemu wydała
wytyczne, których celem jest ujednolicenie interpretacji przepisów dyrektywy we
wszystkich państwach członkowskich. Komisja dokonała jednoznacznej interpretacji
definicji całkowitej kwoty kredytu, zgodnie z którą, nie obejmuje ona kwot
przeznaczonych na pokrycie kosztów kredytu. Jednak Prezes Urzędu zauważa, iż
istnieją trudności interpretacyjne w powyższej kwestii, a z treści przepisów ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów nie da się wprost wywieść informacji o
właściwym sposobie informowania konsumentów o kredytowanych kosztach kredytu.
Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, iż brak jest dowodów na to, że SKOK Piast
miał świadomość, że jego działania wprowadzają konsumentów w błąd, a zatem
naruszają przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a zatem, że
działał umyślnie. Przyjąć zatem należy, iż działania SKOK Piast w opisanym wyżej
zakresie nie były świadome, a zatem SKOK działał „co najmniej nieumyślnie”.
W zakresie opisanym w pkt I.2. sentencji decyzji, wykazano w niniejszym
postępowaniu, że:
- SKOK pobierał odsetki od kredytowanych kosztów kredytu – w przypadku
odstąpienia od umowy przez konsumenta,
- działanie takie jest bezprawne, stanowi bowiem praktykę naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów, poprzez naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie (…)
wskutek naruszenia art. 54 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim (Dz.U. z 2011r. Nr 201, poz.1181 ze zm).
W ocenie Prezesa Urzędu, pomimo bezprawnego charakteru działania SKOK Piast,
wynikającego z naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie
można przypisać przedsiębiorcy umyślności tego naruszenia, brak jest bowiem
dowodów, iż przedsiębiorca świadomie naruszał w/w przepisy prawa.
W roku 2012 r. Kasa osiągnęła przychód w wysokości xxx (dane objęte tajemnicą
przedsiębiorcy )
Kwota w/w przychodu jest podstawą ustalenia wysokości kary pieniężnej nałożonej
na przedsiębiorcę, co wynika z treści art. 106 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie (…).
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Zatem górna granica kary, jaką Prezes Urzędu mógł nałożyć na przedsiębiorcę to
kwota xxx (dane objęte tajemnicą przedsiębiorcy ) .
III. 1. Na ustalenie wysokości kary w pkt III.1 sentencji decyzji w wysokości 32 919 zł
z tytułu stosowania praktyki opisanej w pkt I. 1 a) i b) sentencji decyzji wpłynęła
ocena charakteru tej praktyki dokonana w świetle art. 111 ustawy o ochronie (…) tj. z
uwzględnieniem stopnia jej szkodliwości dla interesów ekonomicznych
konsumentów, w tym okresu trwania naruszenia. W/w przepis stanowi, że przy
ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 106-108, należy
uwzględnić w szczególności okres, stopień oraz okoliczność naruszenia przepisów
ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy.
Bezprawne działania Kasy, polegały na wprowadzeniu konsumentów w błąd w
zakresie:
a) wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu, poprzez
prezentowanie informacji o jej wysokości wyliczonej przy błędnym założeniu, że
kredytowane koszty kredytu powinny zostać uwzględnione w kwocie wypłaty „k” o
której mowa w pkt 2 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie
konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715 ze zm.) ;
b) proporcji pomiędzy całkowitym kosztem kredytu a całkowitą kwotą kredytu,
poprzez prezentowanie informacji o całkowitej kwocie kredytu obliczonej przy
założeniu, że powinna ona uwzględniać kredytowane koszty kredytu,
co miało lub mogło mieć wpływ na podjęcie przez konsumentów decyzji dotyczących
umowy, których nie podjęliby, gdyby nie byli pod wpływem tego błędu. Błędne
informacje dotyczyły podawanej przez Kasę wartości r.r.s.o. w Formularzach
informacyjnych wręczanych konsumentom przed zawarciem umowy. Zatem praktyka
miała miejsce na etapie przedkontraktowym. Istotą naruszenia na tym etapie jest
zachowanie przedsiębiorcy nakierowane na pozyskiwanie konsumentów lub złożenie
oferty konsumentom, mające na celu skłonienie ich do zawarcia kontraktu.
Zakwestionowane działania Kasy stosowane były w okresie od 01.07.2012 r. i nadal ,
a zatem trwają już ponad rok. Okres ten odpowiada długości stosowanej praktyki.
Zatem okres stosowania praktyki jest długi. Stąd stopień naruszenia mierzony
czasem stosowania praktyki określić należy jako znaczny. Jednak w ocenie Prezesa
Urzędu, stopień naruszenia mierzony wyłącznie czasem stosowania praktyki nie
odzwierciedla całości szkodliwości tego naruszenia. Prezes Urzędu wziął pod uwagę,
iż działanie SKOK Piast, polegające na wprowadzeniu konsumentów w błąd, co do
wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu, poprzez
prezentowanie informacji o jej wysokości wyliczonej przy błędnym założeniu, że
kredytowane koszty kredytu powinny zostać uwzględnione w kwocie wypłaty „k” o
której mowa w pkt 2 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715 ze zm.) oraz co do proporcji pomiędzy
całkowitym kosztem kredytu a całkowitą kwotą kredytu, poprzez prezentowanie
informacji o całkowitej kwocie kredytu obliczonej przy założeniu, że powinna ona
uwzględniać kredytowane koszty kredytu, dotyczyły informacji niezwykle istotnych,
od których konsument mógł uzależnić swoją decyzję o wyborze danej oferty. Co
więcej, wprowadzenie w błąd skutkowało lub mogło skutkować niekorzystnym
wyborem przez konsumenta oferty droższej – zatem dotykało wrażliwej sfery – sfery
finansów konsumenta. Ponadto zakwestionowane działania SKOK Piast przynosiły
lub mogły przynieść kredytodawcy korzyści finansowe – w postaci sprzedawania
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droższych ofert finansowych. Przekłada się to możliwość osiągania przez SKOK
nieuzasadnionych korzyści kosztem konsumentów.
Ponieważ przy ustalaniu kary pieniężnej ocenie podlega, czy działanie
przedsiębiorcy mogło, choćby potencjalnie naruszyć interesy konsumentów,
stwierdzić należy, iż w ocenianym przypadku, uzasadniona jest ocena Prezesa
Urzędu, iż skutki naruszenia przepisów mogły przełożyć się dla konsumentów na
szkodę finansową. Biorąc pod uwagę wszystkie w.w okoliczności kwota bazowa
będąca podstawą nałożenia kary została ustalona jako xx przychodu przedsiębiorcy.
W ocenie Prezesa Urzędu, w okolicznościach niniejszej sprawy nie zachodzą
przesłanki podwyższające ani też łagodzące wymiar kary
Kara pieniężna została zatem ustalona (po zaokrągleniu) w wysokości 32 919
zł, co stanowi xx % przychodu przedsiębiorcy oraz xx % maksymalnej kary możliwej
do nałożenia na przedsiębiorcę w tym postępowaniu.
III. 2. Na ustalenie wysokości kary w pkt III. 2 sentencji decyzji tj. w wysokości
82 296 zł, z tytułu stosowania praktyki opisanej w pkt I.2 sentencji decyzji wpłynęła
ocena charakteru tej praktyki dokonana w świetle art.111 ustawy o ochronie (…) tj. z
uwzględnieniem stopnia jej szkodliwości dla interesów ekonomicznych
konsumentów, w tym okresu trwania naruszenia. W/w przepis stanowi, że przy
ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 106-108, należy
uwzględnić w szczególności okres, stopień oraz okoliczność naruszenia przepisów
ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy.
Zakwestionowane, bezprawne działania SKOK Piast, polegające na pobieraniu
odsetek od kredytowanych kosztów kredytu – w przypadku odstąpienia od umowy
przez konsumenta, stanowiące naruszenie art. 54 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o kredycie konsumenckim, następują na etapie wykonywania umowy. Ich
istotą jest zachowanie przedsiębiorcy polegające na wykorzystywaniu przewagi
przedsiębiorcy wynikającej z zawarcia kontraktu, przez zniekształcenie wynikających
z przepisów praw i obowiązków stron kontraktu. Fakt stosowania praktyki na etapie
wykonywania umowy sprawia, że jest ona uciążliwsza dla konsumentów, już
chociażby z tego powodu, że konsument nie może jej zapobiec. Dlatego praktyka ta,
ocenia po kątem stopnia naruszenia interesów konsumentów, traktowana jest przez
Prezesa Urzędu surowiej niż np. na etapie przedkontraktowym. Przekłada się to na
wyższą kwotę bazową służącą do ustalenia kary pieniężnej. Praktyka stosowana jest
od 01.07.2012r. i nadal, a zatem trwa już ponad rok. Okres ten odpowiada długości
stosowanej praktyki. Zatem okres stosowania praktyki jest długi. Stąd stopień
naruszenia mierzony czasem stosowania praktyki określić należy jako znaczny.
Jednak w ocenie Prezesa Urzędu stopień naruszenia mierzony wyłącznie czasem
stosowania praktyki nie odzwierciedla całej szkodliwości tego naruszenia. Prezes
Urzędu wziął pod uwagę, iż poza okolicznościami opisanymi wyżej, działania SKOK
Piast dotykały sfery interesów finansowych konsumenta i stanowiły o wykorzystaniu
przewagi SKOK Piast nad słabszą stroną kontraktu. Zakwestionowane działania
przynosiły lub mogły przynieść kredytodawcy korzyści finansowe – w postaci
dodatkowego wynagrodzenia tj. odsetek ustawowych od kredytowanych kosztów
kredytu, co przekłada się na możliwość osiągnięcia przez SKOK nieuzasadnionych
korzyści kosztem konsumentów.
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Ponieważ zatem przy ustalaniu kary pieniężnej ocenie podlega, czy działanie
przedsiębiorcy mogło, choćby potencjalnie naruszyć interesy konsumentów,
stwierdzić należy, iż w ocenianym przypadku, uzasadniona jest ocena Prezesa
Urzędu, iż skutki naruszenia przepisów mogły przełożyć się dla konsumentów na
szkodę finansową. Biorąc pod uwagę wszystkie w.w okoliczności kwota bazowa
będąca podstawą nałożenia kary została ustalona jako xx % przychodu
przedsiębiorcy.
W ocenie Prezesa Urzędu, w okolicznościach niniejszej sprawy nie zachodzą
przesłanki podwyższające ani też łagodzące wymiar kary .
Kara pieniężna została zatem ustalona (po zaokrągleniu) w wysokości 82 296
zł, co stanowi xx % przychodu przedsiębiorcy oraz xx % maksymalnej kary możliwej
do nałożenia na przedsiębiorcę w tym postępowaniu.
Przyjmując wspomniane wcześniej okoliczności naruszenia przepisów ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów (…), jak również fakt, iż kara winna być
orzekana na poziomie wystarczającym do osiągnięcia zamierzonego celu i
odczuwalna dla przedsiębiorcy (funkcja represyjna kary), ale równocześnie
pozwalającym mu na dalsze prowadzenie działalności, Prezes Urzędu postanowił
nałożyć na SKOK Piast z tytułu stosowania praktyki określonej w pkt I karę w
wysokości 115 215 zł, co stanowi xx % maksymalnej kary możliwej do nałożenia na
przedsiębiorcę. Kara w w/w wysokości spełnia nie tylko funkcję represyjną ale
również prewencyjną zapobiegając stosowaniu przez przedsiębiorcę opisanych w
decyzji działań bezprawnych w przyszłości.
Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy o ochronie (…) karę pieniężną należy uiścić w
terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji na konto Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawie: NBP O/O Warszawa
51101010100078782231000000.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w punkcie III sentencji decyzji.
Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów w związku z art. 47928 § 2 k.p.c. - od niniejszej decyzji przysługuje
odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie- Sądu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów- Delegatury Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Lublinie .
Z upoważnienia Prezesa UOKIK
Dyrektor Delegatury w Lublinie
Ewa Wiszniowska
Otrzymuje:
Pan dr Mirosław Pawełczyk – radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego
Ul.3 – Maja 24/4
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40-096 Katowice
pełnomocnik Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo- Kredytowej PIAST z siedzibą w Tychach
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