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I.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tejŜe
ustawy – po przeprowadzeniu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu przeciwko Spółdzielczej Kasie
Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak we Włocławku
- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów –
po uprawdopodobnieniu stosowania przez Spółdzielczą Kasę OszczędnościowoKredytową Kujawiak we Włocławku praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów, polegającej na stosowaniu postanowienia, zgodnie z którym zmiana
warunków umowy w zakresie wysokości opłat i prowizji nie wymaga doręczenia
konsumentowi zmienionego wzorca umowy, a jedynie udostępnienie jego treści do
wiadomości konsumentów w komunikatach Zarządu, wywieszonych w siedzibie
przedsiębiorcy i w miejscach, w których prowadzona jest obsługa konsumentów (§ 37 ust.
2 i 3 w zw. z art. 4 ust. 2 Regulaminu rachunków lokat terminowych Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak) wbrew dyspozycji art. 3841 w zw. z art. 384 § 1
ustawy z dnia 23 kwietnia 1965 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), co
moŜe stanowić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów i po zobowiązaniu się przez Spółdzielczą Kasę
Oszczędnościowo-Kredytową Kujawiak we Włocławku do zmiany postanowień
znajdujących się w § 37 ust. 2 i 3 Regulaminu rachunków lokat terminowych
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak na następujące zapisy:
2. Za inne czynności Kasa moŜe pobierać wyłącznie prowizje i opłaty określone
w umowie, w wysokości określonej w umowie. Wysokość opłat i prowizji określona
w umowie w trakcie trwania umowy nie ulega zmianie.
3. Informacja o wysokości opłat i prowizji dostępna jest nadto w siedzibie Kasy
i w miejscach, w których prowadzona jest obsługa członków Kasy. Informacja,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ma charakter wyłącznie informacyjny i nie
stanowi zmiany umowy.

nakłada się obowiązek wykonania tego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia się punktu I sentencji niniejszej decyzji.
II.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tejŜe
ustawy
– działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada się na Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Kujawiak” we
Włocławku obowiązek złoŜenia - w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się
niniejszej decyzji - sprawozdania z realizacji wykonania przyjętego zobowiązania.
UZASADNIENIE

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK lub organ
ochrony konsumentów) przeprowadził postępowanie wyjaśniające, mające na celu wstępne
ustalenie, czy wzorce umowne stosowane przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo –
Kredytową Kujawiak z siedzibą we Włocławku (dalej: Kasa lub przedsiębiorca) zawierają
niedozwolone postanowienia umowne, a co za tym idzie, czy miało miejsce naruszenie
chronionych prawem interesów konsumentów, uzasadniające podjęcie działań określonych w
odrębnych ustawach, tj. art. 47938§1 i art. 47939 k.p.c. w związku z art. 3851-3853 k.c. oraz
mające na celu wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie
postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
W toku tego postępowania Prezes UOKiK przeprowadził analizę dokumentów
nadesłanych przez przedsiębiorcę, w tym wzorca umowy Regulaminu rachunków lokat
terminowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak – dalej: Regulamin.
Badanie zgromadzonego materiału stały się podstawą do wszczęcia - postanowieniem
Nr RBG-161/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. - z urzędu postępowania w sprawie podejrzenia
stosowania przez Kasę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w zakresie
wskazanym w sentencji niniejszej decyzji.
W piśmie z dnia 15 lipca 2013 r. przedsiębiorca odniósł się do zarzutu przedstawionego
w ww. postanowieniu wydanym przez Prezesa UOKiK. Kasa wskazała, iŜ kwestionowane
postanowienia mają charakter informacyjny i wskazują dodatkowe miejsca publikacji tychŜe
prowizji i opłat. Niemniej jednak z uwagi na fakt, Ŝe zapis moŜe być rozumiany w sposób
odmienny – przedsiębiorca zobowiązał się do usunięcia ewentualnych wątpliwości tak aby był
on rozumiany na zewnątrz zgodnie z intencją Kasy. W związku z powyŜszym przedsiębiorca
złoŜył zobowiązanie w zakresie usunięcia wskazanych w postanowieniu nr RBG-161/2013
nieprawidłowości w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji.
Prezes UOKiK zawiadomił Kasę o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz o
moŜliwości zapoznania się z aktami sprawy (pismo z dnia 16 września 2013 r.). Przedsiębiorca
nie skorzystał w powyŜszego uprawnienia.
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Prezes UOKiK ustalił następujący stan faktyczny:
Na podstawie zebranych w toku postępowania dokumentów organ ochrony konsumentów
ustalił, iŜ Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Kujawiak” z siedzibą we
Włocławku jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000076163, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Przedmiotami działalności Kasy są m.in.
pozostałe pośrednictwo pienięŜne, działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz
działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
W związku z prowadzoną działalnością przedsiębiorca przyjmuje środki finansowe od
konsumentów w ramach lokat terminowych oraz rentierskich. Regulacje określające zasady
lokacji kapitału w ww. lokatach wskazane są m.in. w Regulaminie rachunków lokat
terminowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak. Postanowienia
umowne będące przedmiotem analizy w ramach zarzutu postanowionego w niniejszej decyzji
są następujące:
„1. Dokonywanie wpłat na rachunek lokaty terminowej i wypłat z tego rachunku na inne
rachunki w Kasie wolne jest od opłat.
2. Za inne czynności Kasa moŜe pobierać prowizje i opłaty w wysokości określonej w
umowie.
3. Informacje o wysokości opłat i prowizji podawane są do wiadomości członków Kasy
w sposób określony w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.”
(§ 37 Regulaminu)
„Informacje, o jakich mowa w ust. 1 podawane są do wiadomości członków Kasy
w komunikatach Zarządu, wywieszanych w siedzibie Kasy i w miejscach, w których
prowadzona jest obsługa członków Kasy.”
(§ 4 ust. 2 Regulaminu)
PowyŜsze postanowienia znajdują się we wzorcu umownym stosowanym przez
przedsiębiorcę od 1 listopada 2009 roku.
Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy, Prezes UOKiK zwaŜył,
co następuje:
Podstawą do rozstrzygania sprawy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) – dalej: u.o.k.i.k. - jest
uprzednie zbadanie przez organ ochrony konsumentów, czy w danej sprawie zagroŜony został
interes publicznoprawny. Stwierdzenie, Ŝe 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 publicznoprawnym ochrony interesów przedsiębiorców
i konsumentów. Zdaniem organu ochrony konsumentów, rozpatrywana sprawa ma charakter
publicznoprawny, albowiem wiąŜe się z ochroną interesu wszystkich konsumentów, którzy są
lub będą klientami skarŜonego przedsiębiorcy. Zatem uzasadnione było w niniejszej sprawie
podjęcie przez Prezesa UOKiK działań przewidzianych w u.o.k.i.k.
Przepis art. 24 ust. 1 tejŜe ustawy stanowi, iŜ „Zakazane jest stosowanie praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów.”, natomiast art. 24 ust. 2 określa, iŜ „Przez
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praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne
działanie przedsiębiorcy, w szczególności: 1) stosowanie postanowień wzorców umów, które
zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym
mowa w art. 47945 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
2) naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji;
3) nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji”.
Oceny, czy w danym przypadku mamy do czynienia z praktyką określoną w wyŜej
wymienionym przepisie naleŜy dokonać na podstawie ustalenia łącznego spełnienia trzech
przesłanek, którymi są:
-

działania przedsiębiorcy,
bezprawność tych działań,
godzenie w zbiorowe interesy konsumentów.

Działania przedsiębiorcy
Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 1 u.o.k.i.k., ilekroć w ustawie tej jest mowa
o przedsiębiorcy, pojmuje się przez to w pierwszej kolejności przedsiębiorcę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U.
z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.). Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 tej ustawy jest
osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą. Przepis art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej definiuje działalność
gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóŜ, a takŜe działalność zawodową
wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.
Zdaniem Prezesa UOKiK, działalność Kasy polegająca na gromadzeniu środków
pienięŜnych od członków czy teŜ udzielaniu im kredytów spełnia kryteria działalności
gospodarczej, o jakich mowa w ww. przepisach. Jest to bowiem działalność wykonywana
w sposób stały i powtarzalny oraz zarobkowy.
Mając powyŜsze na uwadze uznać naleŜy, iŜ Kasa - prowadząc działalność gospodarczą
jako spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa - jest przedsiębiorcą w rozumieniu
art. 4 pkt 1 u.o.k.i.k. Tym samym jej działania mogą podlegać ocenie w aspekcie naruszenia
zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Bezprawność działania
W świetle przepisu art. 24 u.o.k.i.k. przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy. Działania
przedsiębiorcy mogą zostać uznane za bezprawne w razie ustalenia, Ŝe doszło do naruszenia
przepisów innych ustaw, zasad współŜycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
W ocenie Prezesa UOKiK postanowienia znajdujące się we wzorcu umownym o treści:
„1. Dokonywanie wpłat na rachunek lokaty terminowej i wypłat z tego rachunku na
inne rachunki w Kasie wolne jest od opłat.
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2. Za inne czynności Kasa moŜe pobierać prowizje i opłaty w wysokości określonej w
umowie.
3. Informacje o wysokości opłat i prowizji podawane są do wiadomości członków Kasy
w sposób określony w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.”
(§ 37 Regulaminu)
„Informacje, o jakich mowa w ust. 1 podawane są do wiadomości członków Kasy
w komunikatach Zarządu, wywieszanych w siedzibie Kasy i w miejscach, w których
prowadzona jest obsługa członków Kasy.”
(§ 4 ust. 2 Regulaminu)
mogą wskazywać, iŜ Kasa w sposób nieuprawniony nie doręcza konsumentom
informacji o zmianie wysokości opłat i prowizji, które stanowią jeden z warunków umowy
zawartej na podstawie Regulaminu.
Zgodnie z brzmieniem art. 3841 k.c. wzorzec wydany w czasie trwania stosunku
umownego o charakterze ciągłym wiąŜe drugą stronę, jeŜeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 k.c.1, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliŜszym terminie
wypowiedzenia. Bez wątpienia wzorzec stosowany przez Kasę odnosi się do stosunku ciągłego,
jakim jest świadczenie usług finansowych w określonym przedziale czasu wskazanym
w umowie. W związku z powyŜszym w obrocie z konsumentem to na przedsiębiorcy spoczywa
obowiązek poinformowania konsumenta o planowanych zmianach we wzorcu umownym,
w tym na poinformowaniu go o wysokości opłat i prowizji, które stanowią część umowy.
Wyjątkiem od tej zasady są umowy powszechnie zawierane w drobnych, bieŜących sprawach
Ŝycia codziennego, do których z całą pewnością nie moŜna zaliczyć umów o lokaty terminowe.
W przywołanych postanowieniach przedsiębiorca – wbrew regulacjom kodeksowym –
wprowadza zapis, z którego wynika, iŜ informacje o planowanych zmianach w zakresie
wysokości opłat i prowizji będą opublikowane w siedzibie Kasy i w miejscach, w których
prowadzona jest obsługa członków Kasy, czyli jej oddziałach. W doktrynie w sposób jednolity
uznaje się za niewystarczające wywieszenie nowego wzorca w lokalu przedsiębiorstwa,
chociaŜby taki sposób komunikowania wzorca był zwyczajowo przyjęty2. Przedsiębiorca
w analogiczny sposób moŜe próbować przerzucić na konsumenta obowiązek monitorowania
ewentualnych zmian w warunkach umowy w trakcie trwania stosunku ciągłego, nie
wywiązując się przy tym z obowiązku doręczenia ich konsumentowi. Tymczasem „doręczenie”
wzorca polega na wręczeniu kontrahentowi dokumentu obejmującego całość wzorca. Nie
chodzi tutaj jednak tylko o doręczenie w „technicznym” znaczeniu, czyli wręczenie dokumentu

1

art. 384
§ 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy,
regulamin, wiąŜe drugą stronę, jeŜeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.
§ 2. W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąŜe on
takŜe wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak umów
zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieŜących
sprawach Ŝycia codziennego.
2
E. Łętowska, Wzorce umowne, Warszawa 1975 s. 53; C. śuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga III.
Zobowiązania, t. I, Warszawa 2007, s.141; K. Zagrobelny, Kodeks cywilny, Komentarz pod. red. E. Gniewska,
Warszawa 2006, s. 589; W. Popiołek, Kodeks cywilny Tom I. Komentarz do art. 1-4491 pod red. K.
Pietrzykowskiego, Warszawa 2008, s. 1085.
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(ściślej: nośnika, w którym wzorzec jest zawarty), ale takŜe stworzenia realnej moŜliwości
zapoznania się przez drugą stronę z pełnym tekstem wzorca3.
Przedsiębiorca nie moŜe jedynie poprzez zamieszczenie stosownych informacji
w swoich oddziałach wskazywać konsumentowi na zmianę tak waŜnej informacji, jak
wysokość opłat i prowizji, które są - lub teŜ mogą być - znaczącym dla nich obciąŜeniem.
PowyŜsze działania nie gwarantują członkom Kasy uzyskania rzetelnej informacji o zmianie
treści umowy zawartej z Kasą w zakresie ewentualnych zmian w opłatach, które winni oni
ponieść. Nie zmienia tego równieŜ oświadczenie przedsiębiorcy, zgodnie z którym
konsumenci, którzy zawierają umowę otwarcia rachunku lokat terminowych, nie są obciąŜani
Ŝadnymi opłatami i prowizjami. Analiza wzorca stosowana przez przedsiębiorcę moŜe
wskazywać, iŜ zastrzega on sobie taką moŜliwość, na co wskazuje § 37 ust. 2 Regulaminu
o treści: „Za inne czynności Kasa moŜe pobierać prowizje i opłaty w wysokości określonej
w umowie”. Jak więc moŜna zauwaŜyć, przedmiotowe obciąŜenia są częścią umowy i zmiana
ich wysokości moŜe stanowić zmianę wzorca, na podstawie którego została zawarta umowa
łącząca obie strony.
Ponadto wskazać naleŜy, iŜ niepobieranie aktualnie opłat czy teŜ prowizji, nie
uniemoŜliwia przedsiębiorcy w przyszłości wprowadzenie takich obciąŜeń w umowie. W takiej
sytuacji konsumenci mogą zostać zaskoczeni nowymi opłatami, gdyŜ nie zostali o nich
w naleŜyty sposób poinformowani. Trudno równieŜ oczekiwać od konsumenta, aby codziennie
monitorował w oddziale Kasy, czy nie pojawiają się nowe informacje o obowiązku uiszczania
opłaty, czy teŜ prowizji w bliŜej nieokreślonej wysokości. PowyŜszy obowiązek nie znajduje
umocowania w przepisach prawa i stanowi przejaw naduŜywania przez przedsiębiorcę
silniejszej pozycji w stosunku prawnym z konsumentem.
Na skutek wyŜej opisanej praktyki nie sposób zweryfikować, w jakim dokładnie
terminie nastąpiło zapoznanie się konsumenta z treściami przedstawionymi na tablicy
informacyjnej w poszczególnym oddziale czy teŜ siedzibie Kasy, w związku z czym mogłoby
dojść do ograniczenia jego uprawnień w zakresie skrócenia terminu na wypowiedzenie umowy,
będące wyrazem wprowadzanych zmian.
Niedoręczenie wprowadzanych zmian we wzorcach umów moŜe skutkować brakiem
odpowiedniej informacji dla konsumentów o treści łączącego ich stosunku prawnego,
prowadząc do jego ukształtowania wbrew kodeksowym zasadom zmiany wzorca umowy
w czasie trwania stosunku prawnego.
Zobowiązanie się przedsiębiorcy
Zgodnie z art. 28 u.o.k.i.k, jeŜeli w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów zostanie uprawdopodobnione - na podstawie okoliczności
sprawy, informacji zawartych w zawiadomieniu lub innych informacji będących podstawą
wszczęcia postępowania z urzędu – Ŝe przedsiębiorca stosuje praktykę, o której mowa
w art. 24 tej ustawy, a przedsiębiorca, któremu jest zarzucane naruszenie tego przepisu,
zobowiąŜe się do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieŜenia

3

W. Popiołek, Kodeks cywilny Tom I. Komentarz do art. 1-4491 pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2008,
s. 1077.
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tym naruszeniom, Prezes UOKiK moŜe, w drodze decyzji, nałoŜyć obowiązek wykonania tych
zobowiązań. Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie.
Po przedstawieniu zarzutu w postanowieniu wszczynającym postępowanie w sprawie
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, Kasa w pierwszym piśmie wyraziła gotowość
do zmiany kwestionowanych postanowień, celem wyeliminowania bezprawnej praktyki.
Zgodnie z przedmiotowym zobowiązaniem, przedsiębiorca wskazał, iŜ w terminie 14 dni od
uprawomocnienia się decyzji Prezesa UOKIK w tym zakresie, zobowiązuje się do zmiany
postanowień znajdujących się w § 37 ust. 2 i 3 Regulaminu rachunków lokat terminowych
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak na następujące zapisy:
2. Za inne czynności Kasa moŜe pobierać wyłącznie prowizje i opłaty określone
w umowie, w wysokości określonej w umowie. Wysokość opłat i prowizji określona
w umowie w trakcie trwania umowy nie ulega zmianie.
3. Informacja o wysokości opłat i prowizji dostępna jest nadto w siedzibie Kasy
i w miejscach, w których prowadzona jest obsługa członków Kasy. Informacja, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym, ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi
zmiany umowy.
Analizując projekt powyŜszego zobowiązania, Prezes UOKiK uznał, iŜ brak jest
przeciwwskazań do przyjęcia zobowiązania w omawianym zakresie, gdyŜ takie zobowiązanie
ma na celu wyeliminowanie kwestionowanej praktyki w zakresie naruszenia przepisów
kodeksu cywilnego.
W świetle powyŜszego organ ochrony konsumentów uznał, Ŝe podjęte przez
przedsiębiorcę zobowiązanie zmierza bezpośrednio do zapobieŜenia naruszeniom art. 24
u.o.k.i.k. Tym samym moŜliwe jest uznanie, Ŝe spełniony został drugi, obok
uprawdopodobnienia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów,
warunek niezbędny do wydania decyzji na podstawie art. 28 ust. 1 u.o.k.i.k.
Przesłanka naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów formułuje definicję negatywną pojęcia
zbiorowego interesu konsumentów, stwierdzając w art. 24 ust. 3, Ŝe nie jest nim suma
indywidualnych interesów konsumentów. W świetle art. 1 ust. 1 wyŜej przywołanej ustawy
naleŜy przyjąć, Ŝe ze zbiorowymi interesami konsumentów mamy do czynienia wówczas, gdy
działania przedsiębiorcy są powszechne i mogą dotknąć kaŜdego potencjalnego konsumenta
będącego kontrahentem przedsiębiorcy. Przedmiotem ochrony nie są zatem interesy
indywidualnego konsumenta lub grupy indywidualnych konsumentów, ale wszystkich –
aktualnych lub potencjalnych klientów – traktowanych jako grupa uczestników rynku
zasługująca na szczególną ochronę4.
Stanowisko to potwierdzone zostało równieŜ w orzecznictwie Sądu NajwyŜszego, który
w uzasadnieniu jednego z wyroków stwierdził, iŜ: „nie jest zasadne uznawanie, Ŝe
postępowanie z tytułu naruszenia ustawy antymonopolowej moŜna wszczynać tylko wtedy, gdy
4

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2008 r., sygn. akt VI ACa 306/08, a takŜe T. Skoczny,
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Komentarz, Warszawa 2009, s. 962.
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zagroŜone są interesy wielu odbiorców, a nie jest to moŜliwe w sytuacji, gdy pokrzywdzonym
jest tylko jeden konsument. Wydawane orzeczenie ma bowiem wymiar znacznie szerszy, pełni
takŜe funkcję prewencyjną, słuŜy bowiem ochronie takŜe nieograniczonej liczby potencjalnych
konsumentów”5.
W ocenie Prezesa UOKiK zakwestionowane w przedmiotowej decyzji zachowanie
Kasy godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Stroną umowy zawieranej przez
ww. przedsiębiorcę są zarówno wszyscy aktualni, jak i wszyscy potencjalni klienci
zamierzający skorzystać z lokat oferowanych przez Kasę. Zatem krąg adresatów takiego
wzorca nie jest z góry określony.
Na poparcie powyŜszego naleŜy zatem przytoczyć stanowisko SOKiK, który w jednym
z wyroków wskazał, iŜ „jeŜeli potencjalną daną praktyką przedsiębiorcy moŜe być dotknięty
kaŜdy konsument w analogicznych okolicznościach, to ma miejsce naruszenie zbiorowych
interesów”6. Tak więc w rozpatrywanym stanie faktycznym zachowanie Kasy nie dotyczy
interesów poszczególnych osób, których sprawy mają charakter jednostkowy, indywidualny
i nie dający się porównać z innymi, lecz wpływa niekorzystnie na interesy potencjalnie
nieokreślonego kręgu konsumentów, których sytuacja jest identyczna i wspólna dla całej,
licznej grupy obecnych i przyszłych kontrahentów przedsiębiorcy.
Mając powyŜsze na względzie naleŜy wskazać, iŜ przesłanka wystąpienia zbiorowych
interesów konsumentów nastąpiła w przypadku praktyki stwierdzonej w sentencji niniejszej
decyzji.
Wobec tego orzeczono jak w pkt I sentencji decyzji.
II.
Stosownie do art. 28 ust. 3 u.o.k.i.k. w decyzji (…) Prezes Urzędu nakłada na
przedsiębiorcę obowiązek składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji
zobowiązań. Zgodnie z tym przepisem Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową
„Kujawiak” we Włocławku został zobowiązany do złoŜenia - w terminie 1 miesiąca od
uprawomocnienia się niniejszej decyzji - sprawozdania o realizacji przyjętego
zobowiązania.
Organ ochrony konsumentów nie nałoŜył na przedsiębiorcę kary pienięŜnej za praktykę
wskazaną w sentencji decyzji, bowiem art. 28 ust. 4 u.o.k.i.k. stanowi, iŜ w przypadku wydania
decyzji, o której mowa w ust. 1 nie stosuje się art. 26 i 27 oraz art. 106 ust. 1 pkt 4,
z zastrzeŜeniem ust. 7 tejŜe ustawy.
Mając powyŜsze na uwadze, naleŜało orzec jak w pkt II sentencji.
Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
w związku z art. 47928 § 2 kodeksu postępowania cywilnego od niniejszej decyzji przysługuje
stronie odwołanie, które wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów - Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy do

5
6

Wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 12 września 2003 r., sygn. akt: I CKN 504/01.
Wyrok SOKiK z dnia 13 stycznia 2009 r., sygn. akt XVII Amc 26/08.
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Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia.

Z up. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy
Dorota Karczewska
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