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Trybunału Sprawiedliwości, reprezentowaną przez Annę Szmytkowską, Gaëtane Goddin 
oraz Dey ana Roussanova, członków Służby Prawnej, działających w charakterze 
pełnomocników Komisji; adres do doręczeń w Luksemburgu: pani Merete Clausen, 
członek Służby Prawnej Komisji, Bâtiment BECH, L-2721 Luksemburg; którzy zgadzają 
się na doręczenia za pośrednictwem aplikacji e-Curia, 

w sprawie C-l 19/15 

mającej za przedmiot wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na 
podstawie art. 267 TFUE, przedstawiony postanowieniem z dnia 19 listopada 2014 r. 
przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie 

Biuro Podróży Partner sp. z o.o. sp. k. w Dąbrowie Górniczej 

przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

co do wykładni art. 6 ust. 1 i art. 7 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. 
w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. L 95, s. 29) w 
zw. z art. 1 i 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony 
interesów konsumentów (Dz.U. L 110, s. 30), a także co do wykładni 
art. 267 akapit 3 TFUE. 
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1. WSTĘP 

1. W dniu 20 kwietnia 2015 r. za pośrednictwem aplikacji е-Curia doręczono 

Komisji wniosek do Trybunału o wydanie w trybie prejudycjalnym orzeczenia w sprawie 

toczącej się przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie dotyczącej odwołania od decyzji 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o stwierdzeniu praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów i wymierzeniu kary pieniężnej. 

2. Komisja ma zaszczyt przedstawić następujące uwagi w tej sprawie: 

2. RAMY PRAWNE 

2.1. W zakresie pytania pierwszego 

2.1.1. Prawo Unii 

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów 

konsumentów1 (dalej: "dyrektywa 2009/22/WE) w art. 1 zatytułowanym "Zakres 

stosowania" stanowi: 

"1. Celem niniejszej dyrektywy jest zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do powództw o zaprzestanie 

szkodliwych praktyk, określonych w art. 2, mających na celu ochronę zbiorowych 

interesów konsumentów, objętych dyrektywami wymienionymi w załączniku I, w celu 

zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

2. Na użytek niniejszej dyrektywy, szkodliwa praktyka oznacza każdy czyn niezgodny z 

dyrektywami wymienionymi w załączniku I, transponowanymi do wewnętrznego 

porządku prawnego państw członkowskich, który narusza zbiorowe interesy określone w 

ust. 1. " 

4. Art. 2, zatytułowany "Powództwa o zaprzestanie szkodliwych praktyk", brzmi 

następująco: 

"1. Państwa członkowskie wyznaczają sądy lub organy administracyjne właściwe do 

prowadzenia postępowań wszczętych przez upoważnione podmioty w rozumieniu art. 3, 

wnoszące o: 

a) nakaz zaprzestania lub zakazu jakiejkolwiek szkodliwej praktyki w trybie pilnym, w 

odpowiednich przypadkach w drodze procedury doraźnej; 

b) w odpowiednich przypadkach, podjęcie takich środków, jak opublikowanie decyzji, w 

całości lub w części, w takiej formie, jaka okaże się właściwa, lub opublikowanie 

'Dz.U. L 110 z 1.5.2009, str. 30. 
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oświadczenia korygującego w celu wyeliminowania długotrwałych skutków szkodliwej 

praktyki; 

c) tak dalece, jak pozwala na to system prawny danego państwa członkowskiego, 

nakazanie przegrywającemu sprawę pozwanemu uiszczenia na rzecz skarbu państwa lub 

na rzecz beneficjenta wyznaczonego w ramach ustawodawstwa krajowego, w przypadku 

niezastosowania się do decyzji w terminie wyznaczonym przez sąd lub organy 

administracyjne, określonej kwoty ustalonej za każdy dzień opóźnienia lub innej kwoty 

określonej w ustawodawstwie krajowym w celu zapewnienia przestrzegania decyzji. 

2. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla zasad międzynarodowego prawa 

prywatnego dotyczących prawa właściwego, to znaczy zazwyczaj albo prawa państwa 

członkowskiego, z którego pochodzi szkodliwa praktyka, albo prawa państwa 

członkowskiego, w którym wystąpiły skutki szkodliwej praktyki. " 

5. Załącznik I do dyrektywy 2009/22/WE wymienia (w pkt 5) m.in. Dyrektywę 

Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w 

umowach konsumenckich2 (dalej: "dyrektywa 93/13/EWG"). 

6. Art. 1 dyrektywy 93/13/EWG stanowi: 

"1. Celem niniejszej dyrektywy jest zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do nieuczciwych warunków 

umownych w umowach zawieranych pomiędzy sprzedawcą lub dostawcą a 

konsumentem. " 

7. Warunki umowy, które nie były indywidualnie negocjowane, mogące być uznane 

za nieuczciwe zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13 EWG, to warunki, które stoją w 

sprzeczności z wymogami dobrej wiary i powodują znacząca nierównowagę 

wynikających z umowy, praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta. 

8. Dla potrzeb niniejszej sprawy należy również przytoczyć poniższe przepisy 

dyrektywy 93/13/EWG: 

"Artykuł 6 

1. Państwa Członkowskie stanowią, że na mocy prawa krajowego nieuczciwe warunki w 

umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie będą 

wiążące dla konsumenta, a umowa w pozostałej części będzie nadal obowiązywała 

strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków. (...) 

Artykuł 7 

1. Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów Państwa Członkowskie 

zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie stałemu stosowaniu 

2 Dz.U. L 95 z 21.4.1993, str. 29. 



5 

nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z 

konsumentami. 

2. Środki określone w ust. 1 obejmują postanowienia, według których osoby i organizacje 

mające uzasadniony interes na mocy prawa krajowego, związany z ochroną 

konsumentów, będą mogły wszcząć postępowanie zgodnie z właściwym prawem 

krajowym przed sądami lub przed organami administracyjnymi mającymi odpowiednie 

kwalifikacje do decydowania, czy warunki umowy sporządzone do celów ogólnego 

wykorzystania są nieuczciwe; co umożliwi powyższym osobom i organizacjom podjęcie 

stosownych i skutecznych środków w celu zapobieżenia stałemu stosowaniu takich 

warunków. 

3. W poszanowaniu przepisów prawa krajowego prawne środki zabezpieczające 

określone w ust. 2 można skierować oddzielnie lub łącznie przeciwko kilku sprzedawcom 

lub dostawcom z tego samego sektora gospodarki lub przeciwko ich stowarzyszeniom, 

które stosują lub zalecają stosowanie tych samych lub podobnych ogólnych warunków 

umowy. " 

9. Ponadto, preambuła dyrektywy 93/13/EWG stanowi: 

"(22) Państwa Członkowskie powinny zapewnić, aby nieuczciwe warunki nie były 

zamieszczane w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z 

konsumentami oraz, jeżeli jednak takie warunki zostają w nich zawarte, aby nie były one 

wiążące dla konsumenta, oraz zagwarantować, żeby umowa obowiązywała strony 

zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami, pod warunkiem że po wyłączeniu z umowy 

nieuczciwych warunków może ona nadal obowiązywać;(...) 

(24) osoby lub organizacje, które na podstawie przepisów prawnych Państwa 

Członkowskiego mają uzasadniony interes do działania w sprawie, muszą posiadać 

uprawnienie do wszczęcia postępowania dotyczącego warunków umowy przeznaczonych 

do ogółnego stosowania w umowach zawieranych z konsumentami, a w szczególności 

warunków nieuczciwych, zarówno przed sądem, jak i przed organami administracyjnymi 

właściwymi do rozstrzygania skarg lub inicjowania odpowiednich działań prawnych; 

powyższa możliwość jednakże nie pociąga za sobą wcześniejszej weryfikacji ogólnych 

warunków obowiązujących w poszczególnych sektorach gospodarki; 

(25) sądy i organy administracyjne Państw Członkowskich muszą mieć do swojej 

dyspozycji stosowne i skuteczne środki zapobiegające stałemu stosowaniu nieuczciwych 

warunków w umowach konsumenckich" 

10. Wreszcie, należy zwrócić uwagę na następujące przepisy Karty Praw 

Podstawowych UE (dalej również: "Karta"): 
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"Artykuł 47 

Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu 

1. Każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, 

ma prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami 

przewidzianymi w niniejszym artykule. 

2. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym 

terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. 

Każdy ma możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i 

przedstawiciela. (...) 

Artykuł 51 

Zakres zastosowania 

1. Postanowienia niniejszej Karty mają zastosowanie do instytucji, organów i jednostek 

organizacyjnych Unii przy poszanowaniu zasady pomocniczości oraz do Państw 

Członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Szanują one zatem 

prawa, przestrzegają zasad i popierają ich stosowanie zgodnie ze swymi odpowiednimi 

uprawnieniami i w poszanowaniu granic kompetencji Unii powierzonych jej w 

Traktatach. (...) 

Artykuł 52 

Zakres i wykładnia praw i zasad 

1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie 

muszą być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem 

zasady proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są 

konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię 

lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób. (...)" 

2.1.2. Prawo krajowe 

11. Dla potrzeb niniejszej sprawy warto przytoczyć fragmenty dwóch polskich aktów 

prawnych. Pierwszym z nich jest ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50, ροζ. 331 ze zm.; dalej: "u.o.k.k."), która stanowi: 

"Art. 24. 1. Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów. 

2. Przez 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 
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ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz, U. Nr 43, ροζ. 

296, zpóźn. zm.);(...) 

3. Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów 

konsumentów. (...) 

Art. 26. 1. Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe 

interesy konsumentów i nakazującą zaniechanie jej stosowania, jeżeli stwierdzi 

naruszenie zakazu określonego w art. 24.(...) 

Art. 27. 1. Nie wydaje się decyzji, o której mowa w art. 26, jeżeli przedsiębiorca 

zaprzestał stosowania praktyki, o której mowa w art. 24. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za 

naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzającą zaniechanie jej 

stosowania (...) 

Art. 106. 1. Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę 

pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym 

poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie: (...) 

4) dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 24. " 

12. Z kolei ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2014 r. ροζ. 101 ze zm.; dalej: "k.p.c.") w dziale dotyczącym postępowania w 

sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone stanowi: 

"Art. 4793S. § 1. Powództwo w sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego 

rozdziału może wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim 

umowę zawierającą postanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem. 

Powództwo może wytoczyć także organizacja pozarządowa, do której zadań statutowych 

należy ochrona interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów oraz 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

§ 2. Powództwo może ponadto wytoczyć zagraniczna organizacja wpisana na listę 

organizacji uprawnionych w państwach Unii Europejskiej do wszczęcia postępowania o 

uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, opublikowanym w Dzienniku 

Urzędowym Wspólnot Europejskich, jeżeli ceł jej działania uzasadnia wystąpienie przez 

nią z takim żądaniem dotyczącym wzorców umów stosowanych w Polsce, zagrażających 

interesom konsumentów w państwie członkowskim, w którym organizacja ta ma swoją 

siedzibę.(...) 

Art. 47942. § 1. W razie uwzględnienia powództwa sąd w sentencji wyroku przytacza 

treść postanowień wzorca umowy uznanych za niedozwolone i zakazuje ich 

wykorzystywania. 
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Art. 47943. Wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania 

uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w 

art. 47945§2.(...) 

Art. 47945. § 1. Odpis prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo sąd przesyła 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

§ 2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi, na podstawie 

wyroków, o których mowa w § 1, rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za 

niedozwolone. 

§ 3. Rejestr, o którym mowa w § 2, jest jawny. 

§ 4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru postanowień 

wzorców umowy uznanych za niedozwolone. " 

2.2. W zakresie pytania drugiego 

2.2.1. Prawo Unii 

13. Zgodnie z art. 267 akapit 1 TFUE, Trybunał Sprawiedliwości UE jest właściwy 

do orzekania w trybie prejudycjalnym na wniosek sądu krajowego o wykładni Traktatów 

oraz o ważności i wykładni innych aktów Unii, jeśli jest to niezbędne do wydania 

wyroku przez sąd krajowy. Ponadto, zgodnie z art. 267 akapit 3 TFUE: 

"W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem 

krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, 

sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału. " 

2.2.1. Prawo krajowe 

14. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

1964 Nr 43 ροζ. 296 ze zm.; dalej: "k.p.c.") stanowi: 

"Art. 3981. § 1. Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub 

postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania 

kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw 

Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść skargę kasacyjną do Sądu 

Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. (...) 

Art. 3983. § 1. Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach: 

1) naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię łub niewłaściwe 

zastosowanie; 

2) naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to moglo mieć istotny 

wpływ na wynik sprawy. (...) 

§ 3. Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub 

oceny dowodów. (...) 
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Art. 3989. § 1. Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli: 

1) w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne; 

2) istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości 

lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów; 

3) zachodzi nieważność postępowania lub 

4) skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. 

§ 2. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania Sąd Najwyższy 

orzeka na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie nie wymaga pisemnego uzasadnienia. " 

15. Ponadto, k.p.c. stanowi, że w postępowaniu w sprawach z zakresu ochrony 

konkurencji i konsumentów: 

"Art. 47935. (...)§ 2 Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu drugiej instancji przysługuje 

niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia. " 

З. STAN FAKTYCZNY ORAZ POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM KRAJOWYM 

16. Okoliczności faktyczne zostały opisane we wniosku o wydanie orzeczenia 

prej udycj alnego. Komisja przytoczy tutaj jedynie najistotniejsze jej zdaniem elementy 

stanu faktycznego leżące u podstaw postępowania przed sądem krajowym, mające 

wpływ na ocenę stanu prawnego. 

17. Decyzją z dnia 22 listopada 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów (dalej: "Prezes UOKiK") uznał, na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 u.o.k.k.3, za 

praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, określone w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 

и.o.k.k., działanie poprzednika prawnego Biura Podróży "Partner" sp. z o.o. sp. k. w 

Dąbrowie Górniczej (poprzednik prawny tego przedsiębiorcy oraz ten przedsiębiorca 

określani będą dalej bez rozróżnienia jako: "Skarżący"), prowadzącego działalność 

gospodarczą m.in. w zakresie usług turystycznych, polegające na zamieszczeniu we 

wzorcu umownym dotyczącym warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych 

postanowień, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych 

za niedozwolone (dalej: "rejestr klauzul niedozwolonych" lub "rejestr"), o których mowa 

w art. 47945 k.p.c. Ponadto, Prezes UOKiK, na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 u.o.k.k., 

wymierzył mu karę pieniężną w wysokości 27 127 PLN z tytułu naruszenia zakazu, o 

jakim mowa w art. 24 ust. 1 i 2 u.o.k.k. 

18. W uzasadnieniu decyzji, Prezes UOKiK wyjaśnił, że dla uznania danego 

działania za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie to musi 

3 Podstawą przyjęcia decyzji był art. 27 u.o.k.k., ponieważ Prezes UOKiK stwierdził jednocześnie 
zaprzestanie stosowania przedmiotowych postanowień. 
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godzić w zbiorowe interesy konsumentów oraz być bezprawne (s. 9 decyzji Prezesa 

UOKiK). Odnosząc się do kwestii bezprawności Prezes UOKiK stwierdził, powołując 

się na orzecznictwo sądów krajowych, że za praktykę naruszającą zbiorowe interesy 

konsumentów może być uznane posługiwanie się postanowieniami wzorca umownego, 

które zostały wpisane do rejestru, bez względu na to, czy wpis dotyczy przedsiębiorcy, 

przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie, czy też innego przedsiębiorcy. Prezes 

UOKiK przyjął, że dla uznania, iż określona klauzula jest postanowieniem umownym 

wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych wystarczy stwierdzenie, że mieści się ona 

w hipotezie klauzuli wpisanej do rejestru i nie jest konieczna literalna zgodność 

porównywanych klauzul. Czynnikiem przesądzającym o podobieństwie dwóch klauzul 

powinien być zatem zamiar, cel, jakiemu ma służyć kwestionowane postanowienie; jeżeli 

odpowiada on celowi sformułowania klauzuli uznanej za niedozwoloną, oba zapisy 

można uznać za tożsame (s. 10 decyzji Prezesa UOKiK). Odpowiednio, pomimo różnic 

w literalnym brzmieniu postanowień, którymi posługiwał się Skarżący oraz postanowień 

wpisanych do rejestru, Prezes uznał ich tożsamość z uwagi na ten sam cel, jakiemu miały 

służyć. Odniósł się też, w odniesieniu do każdej z kwestionowanych praktyk, do kwestii 

godzenia w zbiorowe interesy konsumentów. 

19. Skarżący odwołał się od decyzji Prezesa UOKiK do Sądu Okręgowego w 

Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: "SOKiK"). Domagał się 

uchylenia lub zmiany decyzji poprzez uznanie, że jego działanie nie narusza zbiorowych 

interesów konsumentów lub zmiany decyzji w części dotyczącej nałożenia kary 

pieniężnej. W szczególności kwestionował tożsamość stosowanych przez niego klauzul z 

klauzulami wpisanymi do rejestru. Prezes UOKiK wniósł o oddalenie odwołania w 

całości i podtrzymał stanowisko wyrażone w swojej decyzji. 

20. Wyrokiem z dnia 19 listopada 2013 r. SOKiK oddalił odwołanie Skarżącego od 

decyzji Prezesa UOKiK. Sąd podzielił stanowisko Prezesa UOKiK co do rozszerzonej 

skuteczności wpisu do rejestru klauzul niedozwolonych i uznał, że postanowienia 

zawarte we wzorcu umownym, który był wykorzystywany przez Skarżącego są tożsame 

z innymi postanowieniami wpisanymi do rejestru, wskutek wydania wyroków przeciwko 

innym przedsiębiorcom. W konsekwencji SOKiK uznał, że odwołanie należy oddalić w 

całości. 

21. Skarżący wniósł następnie apelację od wyroku wydanego przez SOKiK do Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie. Wniósł o jego zmianę poprzez uwzględnienie odwołania i 

uchylenie decyzji Prezesa UOKiK, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i 

przekazanie sprawy SOKiK do ponownego rozpoznania. Prezes UOKiK w odpowiedzi 
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na apelację wniósł o jej oddalenie, podtrzymując w całości swoje stanowisko co do 

rozszerzonej skuteczności wpisu do rejestru klauzul niedozwolonych i przedstawionej w 

zaskarżonej decyzji wykładni art. 24 ust. 1 pkt 2 u.o.k.k. W toku rozpoznawania apelacji, 

Sąd Apelacyjny w Warszawie (dalej również: "sąd odsyłający") powziął wątpliwości 

prawne dotyczące wykładni prawa Unii i przedstawił na podstawie art. 267 TFUE 

następujące pytania: 

"1) Czy w świetle art. 6 ust. 1 i art. 7 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 

r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. U. L 95, s. 29) w 

zw. z art. 1 i 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony 

interesów konsumentów (Dz.U. L 110, s. 30) stosowanie postanowień wzorców umów o 

treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym 

wyrokiem sądu i wpisanych do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za 

niedozwolone, może być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy, który nie brał 

udziału w postępowaniu zakończonym wpisem do rejestru postanowień wzorców umowy 

uznanych za niedozwolone, za działanie bezprawne, stanowiące w świetle prawa 

krajowego praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stanowiące podstawę 

nałożenia kary pieniężnej z tego tytułu w krajowym postępowaniu administracyjnym? 

2) czy w świetłe art. 267 akapit 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej sąd 

drugiej instancji, od orzeczenia którego, wydanego na skutek rozpoznania apelacji, 

przysługuje skarga kasacyjna, taka jak przewidziana w połskim kodeksie postępowania 

cywilnego, jest sądem, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa 

wewnętrznego, czy też sądem takim jest Sąd Najwyższy, właściwy do rozpoznania skargi 

kasacyjnej? " 

4. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA PREJUDYCJALNE 

4.1. W przedmiocie pytania pierwszego 

4.1.1. Wprowadzenie 

22. Poprzez pierwsze pytanie, sąd odsyłający stara się ustalić, czy przepisy prawa 

Unii, t.j. art. 6 ust. 1 i art. 7 dyrektywy 93/13/EWG w związku z art. 1 i 2 dyrektywy 

2009/22/WE powinny być rozumiane w ten sposób, że nie stoją na przeszkodzie 

przepisom krajowym, na mocy których wyrok sądu krajowego uznający postanowienie 
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wzorca umowy za nieuczciwe4 i poprzez który zakazuje się stosowania tego 

postanowienia, po wprowadzeniu postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych, 

odnosi skutek zarówno wobec stron postępowania, jak i, od chwili wpisania 

postanowienia do rejestru, wobec wszystkich innych przedsiębiorców, stanowiąc 

podstawę nałożenia kary pieniężnej w krajowym postępowaniu administracyjnym. 

23. Na wstępie omówić należy system krajowy, będący przedmiotem pytania sądu 

odsyłającego. Zgodnie z art. 47938 § 1 k.p.c. powództwo do SOKiK w sprawie uznania 

danego postanowienia wzorca umowy za nieuczciwe wytoczyć może każdy, kto według 

oferty pozwanego przedsiębiorcy mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą 

postanowienie, którego uznania za nieuczciwe żąda się pozwem. Powództwo może 

wytoczyć także organizacja pozarządowa, do której zadań statutowych należy ochrona 

interesów konsumentów, a także organy administracyjne, których działalność dotyczy 

ochrony praw konsumentów. Powództwo może ponadto wytoczyć, pod pewnymi 

warunkami, organizacja zagraniczna (art. 479 § 2 k.p.c.). 

24. Zgodnie z art. 47942 § 1 k.p.c. w razie uwzględnienia powództwa, tj. w razie 

uznania danej klauzuli za nieuczciwą, SOKiK w sentencji wyroku przytacza treść 

postanowień wzorca umowy uznanych za nieuczciwe i zakazuje ich wykorzystywania. 

Zgodnie z art. 47943 k.p.c. wyrok ma skutek wobec osób trzecich (erga omnes) od chwili 

wpisania uznanego za nieuczciwe postanowienia wzorca umowy do rejestru klauzul 

niedozwolonych. Komisja rozumie, iż oznacza to, że taki wyrok ma skutek zarówno 

wobec wszystkich konsumentów, jak i przedsiębiorców, którzy nie brali udziału w 

postępowaniu5. 

25. Ponadto, Prezes UOKiK w drodze decyzji administracyjnej może uznać praktykę 

polegającą na stosowaniu postanowień o treści tożsamej z postanowieniami wzorca 

umowy wpisanymi do rejestru za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów6 

oraz nałożyć karę pieniężną, w tym również jeśli chodzi o przedsiębiorcę, który nie brał 

udziału w opisanym wcześniej postępowaniu przed SOKiK. Od takiej decyzji Prezesa 

4 Od tego momentu, w analizie i wnioskach, Komisja będzie się posługiwała terminem postanowień 
"nieuczciwych" zgodnie z terminologią dyrektywy 93/13/EWG również, jeśli chodzi o postanowienia 
"niedozwolone" w rozumieniu polskiego k.p.c., przy czym Komisja zakłada, że oba terminy mają to samo 
znaczenie, w szczególności ze względu na brzmienie art. 3851 § 1 polskiego kodeksu cywilnego (ustawa z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 ροζ. 93 ze zm.)). Przepis ten stanowi: 
"Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli 
kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego 
interesy (niedozwolone postanowienia umowne). a więc wydaje się definiować "niedozwolone" 
postanowienia umowne w zgodzie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG dotyczącym nieuczciwych 
warunków umowy. 
5 Choć sąd odsyłający wskazuje w tym względzie na pewne rozbieżności w orzecznictwie krajowym (s. 9 
postanowienia odsyłającego). 
61 ewentualnie stwierdzającą zaniechanie stosowania takiej praktyki - zob. art. 27 ust. 2 u.o.k.k. 
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UOKiK przedsiębiorcy służy odwołanie do SOKiK, a następnie do Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie i wreszcie (o tym szerzej w odpowiedzi na drugie pytanie) skarga kasacyjna 

do Sądu Najwyższego. 

26. Rejestr klauzul niedozwolonych dostępny jest na stronie internetowej UOKiK7. 

27. Opisany wyżej system krajowy, będący przedmiotem pytania sądu odsyłającego 

działa zatem w ten sposób, że wyrok SOKiK uznający postanowienie wzorca umowy za 

nieuczciwe i poprzez który zakazuje się stosowania tego postanowienia oraz wskutek 

wydania którego zostaje ono wprowadzone do rejestru klauzul niedozwolonych, 

wywierać może skutek równoważny do niewzruszalnego domniemania prawnego, 

zgodnie z którym dane postanowienie lub postanowienie z nim tożsame jest nieuczciwe 

w świetle przepisów o ochronie konsumentów. Owo domniemanie jest niewzruszalne, 

bowiem dla uznania bezprawności postanowienia w rozumieniu art. 24 ust. 1 i 2. u.o.k.k. 

wystarcza stwierdzenie przez Prezesa UOKiK tożsamości treści tego postanowienia z 

postanowieniem wpisanym do rejestru. Z wykładni prawa krajowego przedstawionej 

przez sąd odsyłający Komisja rozumie także, że sądy krajowe, rozpatrując odwołanie od 

decyzji Prezesa UOKiK o nałożeniu kary pieniężnej za stosowanie postanowienia 

wprowadzonego do rejestru klauzul niedozwolonych, związane są wcześniejszym 

uznaniem danego postanowienia wzorca umowy za nieuczciwe (por. s. 12 postanowienia 

odsyłającego). Ponadto, wg informacji posiadanych przez Komisję, w prawie krajowym 

brak jest postępowania, które doprowadzić mogłoby do wykreślenia danego 

postanowienia z rejestru. 

28. Pytanie sądu odsyłającego dotyczy tego, czy opisany system krajowy zgodny jest 

z dyrektywą 93/13/EWG oraz dyrektywą 2009/22/WE. Przepisy k.p.c. ustanawiające 

postępowanie przed SOKiK prowadzące do uznania danego postanowienia wzorca 

umowy za nieuczciwe i jego wprowadzenia do rejestru klauzul niedozwolonych oraz 

instytucja praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przewidziana w art. 24 

ust. 1 i 2 u.o.k.k. wprowadzone zostały do polskiego porządku prawnego w celu 

dokonania transpozycji dyrektywy 93/13/EWG i 2009/22/WE. W związku z tym, 

odpowiedź na pytanie sądu wymaga wykładni wymienionych dyrektyw. 

4.1.2. W przedmiocie zgodności z dyrektywą 2009/22/WE 

29. Zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 2009/22/WE, jej zakresem objęte są powództwa 

o zaprzestanie szkodliwych praktyk mających na celu ochronę zbiorowych interesów 

konsumentów, objętych dyrektywami wymienionymi w załączniku I. Zgodnie z ust. 2, na 

7 Pod adresem: http://uokik.gov.pl/reiesrr/· Klauzule w nim umieszczone wyszukiwać można m.in. wg 
branż, wg sygnatur wyroków, wg dat, numerów i pozwanych. Na dzień 24 czerwca 2015 r. były w nim 
wpisane 6072 klauzule. 
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użytek omawianej dyrektywy, szkodliwa praktyka oznacza każdy czyn niezgodny z 

dyrektywami wymienionymi w załączniku I, transponowanymi do wewnętrznego 

porządku prawnego państw członkowskich, który narusza zbiorowe interesy 

konsumentów. 

30. Ponieważ dyrektywa 93/13/EWG wymieniona jest w załączniku I do dyrektywy 

2009/22/WE, procedura zmierzająca do ochrony zbiorowych interesów konsumentów 

przewidziana w dyrektywie 93/13/EWG objęta jest zakresem zastosowania dyrektywy 

2009/22/WE. 

31. Jednakże, dyrektywa 2009/22/WE nakłada na państwa członkowskie jedynie 

obowiązek ustanowienia w ich porządkach prawnych procedur zmierzających do 

wydania nakazu zaprzestania lub zakazujących jakiejkolwiek szkodliwej praktyki 

naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, m.in. polegającej na stosowaniu 

postanowień wzorców umownych uznanych za nieuczciwe zgodnie z dyrektywą 

93/13/EWG. 

32. Dyrektywa 2009/22/WE nie przesądza jednak tego, czy nakaz zaprzestania lub 

zakaz wspomnianych praktyk może zostać oparty o wyrok sądowy wydany w odrębnym 

postępowaniu sądowym uznający postanowienie wzorca umowy za nieuczciwe i 

zakazujący stosowania tego postanowienia lub postanowień tożsamych, wskutek 

wydania którego dane postanowienie zostaje wprowadzone do rejestru klauzul 

niedozwolonych. 

33. Dyrektywa 2009/22/WE definiuje w art. 1 ust. 2 jako szkodliwą praktykę każdy 

czyn niezgodny z dyrektywami wymienionymi w załączniku I, w tym m.in. z dyrektywą 

93/13/EWG, transponowanymi do wewnętrznego porządku prawnego państw 

członkowskich, które naruszają zbiorowe interesy określone w art. 1 ust. 1 pierwszej z 

wymienionych dyrektyw. 

4.1.3. W przedmiocie zgodności z dyrektywą 93/13/EWG 

34. Przechodząc do wykładni dyrektywy 93/13/EWG należy zauważyć w pierwszej 

kolejności, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, ustanowiony przez 

dyrektywę 93/13/EWG system ochrony opiera się na założeniu, że konsument jest stroną 

słabszą niż przedsiębiorca, zarówno pod względem możliwości negocjacyjnych, jak i ze 

względu na stopień poinformowania (wyrok z 17 lipca 2014 r. w sprawie C-169/14, 

Sanchez Morcillo and Abril García8, zob. pkt 22 oraz przytoczone tam orzecznictwo). 

35. Ze względu na tę słabszą pozycję jednej ze stron, art. 6 ust. 1 dyrektywy 

93/13/EWG przewiduje, że nieuczciwe warunki nie będą wiążące dla konsumenta. Jest to 

8 ECLI:EU:C:2014:2099. 
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przepis bezwzględnie obowiązujący, którego celem jest zastąpienie ustanowionej 

w umowie formalnej równowagi praw i obowiązków stron równowagą rzeczywistą, która 

przywraca równość stron (zob. wyrok w sprawie Sanchez Morcillo, pkt 23 oraz 

przytoczone tam orzecznictwo). Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG nakłada zatem 

na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia tego, że nieuczciwe warunki w 

umowach nie będą wiążące dla konsumentów. 

36. Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG, zarówno w interesie 

konsumentów, jak i konkurentów państwa członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne 

środki mające na celu zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w 

umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami. Jednakże, 

omawiana dyrektywa nie zawiera żadnych konkretnych uregulowań, co do sposobu, w 

jaki państwa członkowskie powinny zapobiegać stosowaniu nieuczciwych postanowień 

w umowach konsumenckich. 

37. Ponadto, w utrwalonym orzecznictwie wydanym na gruncie art. 6 dyrektywy 

93/13/EWG, Trybunał podkreśla autonomię państw członkowskich w ustanawianiu 

procedur przy poszanowaniu zasady skuteczności i równoważności (wyrok z 6 

października 2009 r. w sprawie C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones9, pkt 38). 

38. Należy zauważyć, że dyrektywa 93/13/EWG przewiduje, że powództwa o 

zaprzestanie naruszeń praw konsumentów przez stosowanie nieuczciwych postanowień 

wzorców umów mogą być wytaczane nie tylko w interesie indywidualnym, lecz także w 

interesie ogólnym. Jak wynika bowiem z art. 7 ust. 2 dyrektywy, stosowne i skuteczne 

środki, mające na celu doprowadzenie do zaprzestania stosowania nieuczciwych 

postanowień w umowach konsumenckich, których przyjęcie nakazuje państwom 

członkowskim dyrektywa, obejmują możliwość wszczęcia postępowania sądowego przez 

osoby i organizacje mające uzasadniony interes w ochronie konsumentów w celu 

ustalenia, czy postanowienia umowne sporządzone do celów ogólnego wykorzystywania 

są nieuczciwe, oraz uzyskania, w odpowiednim wypadku, zakazu ich stosowania (wyrok 

Trybunału z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie C-472/10, Inviter0, pkt 35-36). 

39. Dyrektywa 93/13/EWG przewiduje też, że takie powództwa wykraczać mogą 

poza typowy stosunek kontraktowy. Zgodnie z jej art. 7 ust. 3, środki mające na celu 

zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych 

przez sprzedawców i dostawców z konsumentami można skierować oddzielnie lub 

łącznie przeciwko kilku sprzedawcom lub dostawcom z tego samego sektora gospodarki 

lub przeciwko ich stowarzyszeniom, które stosują lub zalecają stosowanie tych samych 

9 ECLI:EU:C:2009:615. 
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lub podobnych ogólnych warunków umowy. Ponadto, zgodnie z orzecznictwem 

Trybunału, z prewencyjnego charakteru i odstraszającego celu powództw o zaniechanie 

naruszeń, jak również z okoliczności, że są one niezależne od wszelkich konkretnych 

sporów indywidualnych wynika, iż powództwa te mogą być wytaczane nawet w sytuacji, 

gdy postanowienia umowne, których dotyczy żądanie zakazu stosowania, nie stały się 

jeszcze częścią żadnej konkretnej umowy (wyrok w sprawie Imitei, pkt 37). 

40. Trybunał uznał, że dla skutecznego osiągnięcia celu dyrektywy 93/13/EWG 

możliwe jest rozszerzenie skutku wyroku poza typowy skutek inter partes, poprzez 

wprowadzenie przepisu prawa krajowego, zgodnie z którym postanowienia umowne 

ujęte we wzorcu umowy konsumenckiej uznane za nieuczciwe wskutek powództwa 

o zaniechanie naruszeń wytoczonego przeciwko zainteresowanemu przedsiębiorcy nie 

wiążą ani tych konsumentów, którzy byli stronami postępowania o zaniechanie naruszeń, 

ani też tych konsumentów, którzy zawarli z tym przedsiębiorcą umowę, do której stosuje 

się ten sam wzorzec umowy (wyrok w sprawie Imitei, pkt 38). 

41. Stosowanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG, sankcji nieważności 

nieuczciwego postanowienia wzorca umowy nie wyklucza stosowania także innych 

stosownych i skutecznych sankcji (wyrok w sprawie Invitel, pkt 40). 

42. Z uwagi na przytoczone wyżej zasadę autonomii proceduralnej państw 

członkowskich, a także zasadę skuteczności, Komisja jest zdania, że art. 6 ust. 1 i art. 7 

omawianej dyrektywy w związku z art. 1 i 2 dyrektywy 2009/22/WE nie stoją na 

przeszkodzie przepisom krajowym, na mocy których wyrok sądu krajowego uznający 

postanowienie wzorca umowy za nieuczciwe i poprzez który zakazuje się stosowania 

tego postanowienia, po wprowadzeniu postanowienia do rejestru klauzul 

niedozwolonych, odnosi skutek zarówno wobec stron postępowania, jak i, od chwili 

wpisania postanowienia do rejestru, wobec wszystkich innych przedsiębiorców, 

stanowiąc ponadto podstawę nałożenia kary pieniężnej w krajowym postępowaniu 

administracyjnym. 

4.1.4. W przedmiocie zgodności z prawem do skutecznego środka prawnego i do bycia 

wysłuchanym 

43. Niezależnie od powyższego, Komisja zauważa, że z utrwalonego orzecznictwa 

Trybunału oraz z art. 51 Karty wynika, że prawa podstawowe chronione w porządku 

prawnym Unii znajdują zastosowanie we wszystkich sytuacjach podlegających prawu 

Unii. Jeżeli przepisy krajowe wchodzą w zakres zastosowania prawa Unii, Trybunał, 

rozpatrując pytanie prejudycjalne, powinien udzielić wszelkich wyjaśnień 

10 ECLI:EU:C:2012:242. 
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interpretacyjnych koniecznych do oceny przez sąd krajowy zgodności tych przepisów 

z prawami podstawowymi (wyrok z 26 lutego 2013 r. w sprawie C-617/10, Åklagaren p. 

Hansowi Åkerbergowi FranssonowiēI, pkt 19 i 20 oraz przytoczone tam orzecznictwo). 

Poszanowanie praw podstawowych chronionych na mocy Karty jest zatem konieczne, 

w sytuacji gdy przepisy krajowe mieszczą się w zakresie stosowania prawa Unii. Nie 

mogą więc występować sytuacje podlegające prawu Unii, w których wspomniane prawa 

podstawowe nie miałyby zastosowania. Stosowanie prawa Unii oznacza więc 

jednoczesne zastosowanie praw podstawowych chronionych na mocy Karty (wyrok w 

sprawie Frans son, pkt 21). 

44. W niniejszej sprawie, przepisy ustanawiające sporny system krajowy stanowią 

transpozycję dyrektyw 2009/22/WE oraz 93/13/EWG. Mieszczą się zatem w zakresie 

stosowania prawa Unii. Zdaniem Komisji, w niniejszej sprawie zachodzi potrzeba 

dokonania przez Trybunał wykładni praw podstawowych, która pomoże sądowi 

krajowemu ocenić zgodność przepisów krajowych z prawami podstawowymi. 

45. Jak wskazuje rzecznik generalna Trstnjak, gdyby przedsiębiorcy, którzy nie brali 

udziału w postępowaniu, w którym zapadło orzeczenie stwierdzające nieuczciwy 

charakter danego postanowienia umownego, zostali dotknięci skutkami prawnymi tego 

orzeczenia bez możliwości wysłuchania przez sąd, tj. skutecznego podniesienia zarzutu 

braku nieuczciwego charakteru danego postanowienia umownego, trudno byłoby to 

pogodzić z prawem do bycia wysłuchanym (opinia przedstawiona 6 grudnia 2011 r. w 
* 12 sprawie Invitel , pkt 59-60). Sąd odsyłający winien więc ocenić, czy istnieje ryzyko 

zaistnienia takiej sytuacji w postępowaniu krajowym w sprawie głównej. Wątpliwości te 

dotyczą zarówno etapu postępowania przed Prezesem UOKiK, jak i przed sądem. 

Ponadto, mimo, że przedsiębiorca, na którego nałożono sankcję w drodze decyzji Prezesa 

UOKiK, może się od niej odwołać do sądu, Komisja nie jest pewna, w jakim zakresie sąd 

ten ma kompetencje do rozstrzygnięcia jego sprawy. W szczególności, nie jest jasne, czy 

sąd może rozpatrywać kwestię nieuczciwego charakteru danego postanowienia wzorca 

umowy o treści tożsamej z postanowieniem wpisanym do rejestru (stąd proponowane 

przez Komisję określenie skutku wpisu jako domniemania niewzruszalnego). W takim 

wypadku, wątpliwości budzić może skuteczność wspomnianego środka prawnego w 

świetle wymogów art. 47 Karty. 

46. W niniejszej sprawie należy zatem odpowiedzieć także na pytanie, czy prawo do 

skutecznego środka prawnego oraz prawo do bycia wysłuchanym gwarantowane w art. 

47 Karty praw podstawowych UE, a także prawo do bycia wysłuchanym w postępowaniu 

nECU:EU:C:2013:105. 
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przed organem administracji wynikające z ogólnej zasady dobrej administracji, stoją na 

przeszkodzie przepisom, na mocy których wyrok sądu krajowego uznający 

postanowienie wzorca umowy za nieuczciwe i poprzez który zakazuje się stosowania 

tego postanowienia, po wprowadzeniu postanowienia do rejestru klauzul 

niedozwolonych, odnosi skutek wobec przedsiębiorców, którzy nie brali udziału w 

postępowaniu zakończonym wprowadzeniem danego postanowienia do rejestru, w ten 

sposób, że jego skutek jest równoważny do skutku niewzruszalnego domniemania 

prawnego nieuczciwego charakteru postanowienia o treści tożsamej z postanowieniem 

wprowadzonym do tego rejestru, co przesądzać może o stwierdzeniu stosowania praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów i stanowić podstawę nałożenia kary 

pieniężnej w krajowym postępowaniu administracyjnym. 

47. Jeśli chodzi o prawo do skutecznego środka prawnego, na wstępie należy 

przypomnieć, że art. 47 akapit 1 Karty stanowi, że każdy, kogo prawa i wolności 

zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka 

prawnego przed sądem. Sąd, do którego dostęp gwarantuje art. 47 Karty, co do zasady, 

powinien mieć pełną jurysdykcję dla oceny sprawy we wszystkich jej aspektach oraz w 

odniesieniu do wszystkich wysuniętych przez stronę zarzutów. Zgodnie z orzecznictwem 

Trybunału, związanie sądu niepodważalnym dowodem (wyrok z 15 maja 1986 r. w 

sprawie 222/84, Marguerite Johnston13, pkt 20) nie zapewnia skutecznej kontroli 

sądowej14. 

48. Mutatis mutandis, w świetle prawa do skutecznego środka prawnego 

wynikającego z art. 47 Karty praw podstawowych UE, zdaniem Komisji za 

niedopuszczalne należy uznać ewentualne ograniczenie kompetencji sądu krajowego do 

kontroli decyzji Prezesa UOKiK w przedmiocie nałożenia sankcji za naruszenie zakazu 

stosowania nieuczciwych postanowień wzorców umowy poprzez brak możności kontroli 

nieuczciwego charakteru postanowień o treści tożsamej z postanowieniami wpisanymi do 

rejestru klauzul niedozwolonych. Nie zmienia tego fakt, że wprowadzenie postanowienia 

do rejestru dokonuje się na mocy wcześniejszego wyroku sądu. Ten wcześniejszy wyrok 

12 ECLI:EU:C:2011:806. 
13 ECLI:EU:C: 1986:206. 
14 Por. również, jeżeli chodzi o niewzruszalne domniemanie, wyrok z 21 grudnia 2011 r. w sprawach 
połączonych C-411/10 i C-493/10, N.S. p. Secretary of State for the Home Department, 
ECLI:EU:C:2011:865, pkt 99 i, odnośnie zawężenia jurysdykcji sądu kontrolującego decyzję władzy 
wykonawczej, wyrok z 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-92/00, Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik 
Planungs-Gesellschaft p. Stadt Wien, ECLI:EU:C:2002:379, pkt 64 oraz wyrok z 28 lipca 2011 r. w 
sprawie C-69/10, Brahim Samba Dtouf ECLI:EU:C:2011:524, pkt 57-58. Podobnie, w świetle 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanego na gruncie art. 6 Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności, które z mocy art. 52 ust. 3 Karty należy uwzględniać przy 
wykładni jej postanowień, niedopuszczalnym jest związanie sądu opinią wydaną przez organ władzy 
wykonawczej (wyrok ETPC z 13 lutego 2003 r. w sprawie 49636/99, Chevrolp. Francji, pkt 82-83). 
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zapada bowiem w innej sprawie, tj. w stosunku do innego przedsiębiorcy i innego wzorca 

umowy. 

49. Jeśli chodzi o prawo do bycia wysłuchanym w postępowaniu sądowym, na 

wstępie należy przypomnieć, że poszanowanie prawa do obrony stanowi podstawową 

zasadę prawa Unii, której integralną częścią jest prawo do bycia wysłuchanym w każdym 

postępowaniu (wyrok z 11 grudnia 2014 r. w sprawie C-249/13, Khaled Boudjlida15, pkt 

30 oraz przytoczone tam orzecznictwo). Prawo do bycia wysłuchanym jest aktualnie 

objęte nie tylko art. 47 i 48 Karty, które gwarantują przestrzeganie prawa do rzetelnego 

procesu w ramach wszystkich postępowań sądowych oraz prawo do obrony, ale również 

wart. 41 Karty, który zapewnia prawo do dobrej administracji. Art. 41 przewiduje 

w ust. 2, że owo prawo do dobrej administracji obejmuje zwłaszcza prawo każdego do 

bycia wysłuchanym, zanim zostaną podjęte indywidualne środki mogące niekorzystnie 

wpłynąć na jego sytuację (wyrok w sprawie Khaled Boudjlida, pkt 31). Choć z brzmienia 

art. 41 Karty wynika jednoznacznie, że przepis ten jest adresowany nie do państw 

członkowskich, lecz wyłącznie do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, 

prawo takie stanowi także integralną część poszanowania prawa do obrony, będącego 

zasadą ogólną prawa Unii (wyrok w sprawie Khaled Boudjlida, pkt 32-34 oraz wyrok z 

17 lipca 2014 r. w sprawach połączonych C-141/12 YS p. Minister voor Immigratie, 

Integratie en Asiel oraz C-372/12 Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel p. M, S, 

pkt 66-68). 

50. Prawo do bycia wysłuchanym gwarantuje zatem każdej osobie możliwość 

użytecznego i skutecznego przedstawienia jej stanowiska w trakcie postępowania 

administracyjnego oraz sądowego i przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji, która 

mogłaby niekorzystnie wpłynąć na jej interesy (por. wyrok w sprawie Khaled Boudjlida, 

pkt 36). W myśl orzecznictwa Trybunału zasada, zgodnie z którą adresat niekorzystnej 

decyzji musi mieć możliwość przedstawienia swoich uwag przed wydaniem tej decyzji, 

ma na celu umożliwienie właściwemu organowi użytecznego uwzględnienia wszystkich 

elementów mających znaczenie dla sprawy; dla potrzeb zapewnienia skutecznej ochrony 

danej osoby zasada ta ma na celu również umożliwienie jej skorygowania błędu lub 

podniesienia takich okoliczności dotyczących sytuacji osobistej, które przemawiają za 

przyjęciem decyzji, za jej nieprzyjęciem lub za taką czy inną treścią tej decyzji (wyrok w 

sprawie Khaled Boudjlida, pkt 37). Rzeczone prawo oznacza również, że organ 

administracji, a także sąd, zwraca należytą uwagę na przedstawione w ten sposób przez 

zainteresowanego uwagi, oceniając starannie i w sposób bezstronny wszystkie istotne 

15 ECLI:EU:C:2014:2431. 
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elementy danej sprawy i uzasadniając decyzję w szczegółowy sposób (por. wyrok w 

sprawie Khaled Boudjlida, pkt 38). Obowiązek poszanowania prawa do obrony 

adresatów decyzji, które w znaczący sposób dotykają ich interesów, ciąży więc 

zasadniczo na organach administracyjnych oraz sądach państw członkowskich wówczas, 

gdy podejmują one decyzje wchodzące w zakres stosowania prawa Unii (por. wyrok w 

sprawie Khaled Boudjlida, pkt 40). Niemniej jednak, zgodnie z art. 52 ust. 1 Karty oraz 

utrwalonym orzecznictwem, prawa podstawowe, takie jak poszanowanie prawa do 

obrony, nie mają charakteru bezwzględnego, lecz mogą podlegać ograniczeniom, pod 

warunkiem że ograniczenia te rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego, jakim 

służy dany środek, i że nie stanowią, z punktu widzenia realizowanych celów, 

nieproporcjonalnej oraz niedopuszczalnej ingerencji zagrażającej samej istocie praw 

w ten sposób gwarantowanych (wyrok w sprawie Khaled Boudjlida, pkt 43). 

51. Wziąwszy pod uwagę przytoczoną wyżej treść prawa do bycia wysłuchanym w 

postępowaniu administracyjnym i sądowym oraz zasady ich ograniczania należy 

przeanalizować, czy ewentualna praktyka krajowa, zgodnie z którą Prezes UOKiK 

nakłada sankcje na przedsiębiorców stosujących postanowienia wzorców umów tożsame 

z tymi wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych, a także ewentualne ograniczenie 

kompetencji sądu krajowego do kontroli decyzji Prezesa UOKiK w przedmiocie 

nałożenia sankcji za naruszenie zakazu stosowania nieuczciwych postanowień wzorców 

umowy zawartych w rejestrze klauzul niedozwolonych (o skutku równoważnym do 

wprowadzenia niewzruszalnego domniemania nieuczciwego charakteru tych 

postanowień), stanowi nieproporcjonalne, a zatem niedopuszczalne, ograniczenie prawa 

do bycia wysłuchanym. 

52. Choć związanie Prezesa UOKiK oraz sądu krajowego kontrolującego jego 

decyzję wspomnianym wyżej domniemaniem może odpowiadać celom interesu 

ogólnego, jakim jest pewność prawa (uczestnicy obrotu mają pewność, że postanowienie 

wzorca umowy w danym brzmieniu jest zawsze nieuczciwe) oraz sprawność 

postępowania administracyjnego i sądowego (poprzez zdjęcie z Prezesa UOKiK i sądu 

obowiązku wykazania nieuczciwego charakteru postanowienia w inny sposób, niż 

stwierdzenie tożsamości treści z postanowieniem zawartym w rejestrze, por. s. 12 

postanowienia odsyłającego), to jednak może skutkować to ograniczeniem prawa do 

bycia wysłuchanym przedsiębiorcy, na którego została lub ma zostać nałożona sankcja za 

stosowanie nieuczciwych postanowień wzorców umów. O ile wydaje się bowiem, iż 

może on podnosić argumenty dotyczące braku tożsamości postanowień jego wzorca 

umowy z tymi wpisanymi do rejestru, zostać on może jednak pozbawiony możliwości 
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przedstawienia argumentacji co do braku nieuczciwego charakteru tych wzorców (por. 

ostatnie zdanie pierwszego akapitu na s. 12 postanowienia odsyłającego). Nie można 

natomiast wykluczyć, że wskutek zmian stanu prawnego, okoliczności lub kontekstu 

innych postanowień danego wzorca umowy, postanowienie stosowane przez takiego 

przedsiębiorcę nie będzie miało nieuczciwego charakteru. Uregulowania i praktyka 

krajowa o skutku równoważnym do związania Prezesa UOKiK oraz sądu 

niewzruszalnym domniemaniem, przy jednoczesnym braku procedury usunięcia danego 

postanowienia z rejestru klauzul niedozwolonych (wg informacji posiadanych przez 

Komisję), wydaje się uniemożliwiać także korektę ewentualnych wcześniejszych 

błędów. Wskazane problemy nie wystąpią natomiast, jeśli wynikające z rejestru 

domniemanie miałoby charakter wzruszalny. Jednocześnie w takim wypadku w dalszym 

ciągu mogłoby realizować wskazane cele interesu ogólnego. 

53. Podsumowując, należy uznać, że instytucja prawna o skutku równoważnym do 

instytucji niewzruszalnego domniemania nieuczciwego charakteru postanowienia wzorca 

umowy, wynikająca z tożsamości treści postanowienia z postanowieniem wpisanym do 

rejestru klauzul niedozwolonych, stanowiłaby ograniczenie prawa przedsiębiorcy do 

bycia wysłuchanym w postępowaniu administracyjnym i sądowym. Choć takie 

ograniczenie spełniałoby cele interesu ogólnego, zdaniem Komisji byłoby jednocześnie 

nadmierne. Te same cele mogłyby bowiem zostać zrealizowane przy przyjęciu środka 

mniej ingerującego w prawo przedsiębiorcy, np. instytucji prawnej odpowiadającej 

instytucji domniemania wzruszalnego. W związku z tym Komisja ma wątpliwości co do 

proporcjonalności i dopuszczalności, w świetle prawa UE, omawianej instytucji. 

54. Jednakże, Komisja pragnie zaznaczyć, iż to do sądu krajowego należy ocena, czy 

w polskim systemie prawnych rzeczywiście istnieją ograniczenia kompetencji Prezesa 

UOKiK i sądu o skutku równoważnym do niewzruszalnego domniemania prawnego o 

nieuczciwym charakterze klauzul tożsamych z tymi wpisanymi do rejestru klauzul 

niedozwolonych. Bowiem to sąd krajowy dysponuje pełnymi informacjami na temat 

uregulowań i praktyk krajowych, Komisja opiera natomiast swoją analizę o ograniczone, 

w niniejszej sprawie, informacje. 

55. Z uwagi na powyższe, Komisja jest zdania, że prawo do skutecznego środka 

prawnego przed sądem oraz prawo do bycia wysłuchanym w postępowaniu sądowym 

gwarantowane w art. 47 Karty praw podstawowych UE, a także prawo do bycia 

wysłuchanym w postępowaniu przed organem administracji wynikające z ogólnej zasady 

dobrej administracji mogą stać na przeszkodzie przepisom krajowym, na mocy których 

wyrok sądu krajowego uznający postanowienie wzorca umowy za nieuczciwe i poprzez 
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ktőry zakazuje się stosowania tego postanowienia, po wprowadzeniu go do rejestru 

klauzul niedozwolonych, o ile odnosi skutek wobec przedsiębiorców, którzy nie brali 

udziału w postępowaniu zakończonym wprowadzeniem klauzuli do rejestru, w ten 

sposób, że ma skutek równoważny z niewzruszalnym domniemaniem prawnym 

nieuczciwego charakteru postanowienia wprowadzonego do tego rejestru lub z nim 

tożsamego, stanowiąc jednocześnie podstawę nałożenia kary pieniężnej w krajowym 

postępowaniu administracyjnym. 

4.2. W przedmiocie pytania drugiego 

56. Drugie pytanie dotyczy tego, czy sąd odsyłający należy uznać za "sąd krajowy, 

którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego" 

w rozumieniu art. 267 akapit 3 TFUE. 

57. Wątpliwości sądu odsyłającego co do tego czy spoczywa na nim obowiązek z art. 

267 akapit 3 TFUE biorą się stąd, że na gruncie polskiej procedury cywilnej występują 

wątpliwości co do kwalifikowania skargi kasacyjnej jako środka zaskarżenia w 

rozumieniu art. 267 akapit 3 TFUE (por. s. 13 postanowienia odsyłającego). Z jednej 

strony, zgodnie z art. 3981 § 1 k.p.c., od wydanego przezeń orzeczenia strona może, co 

do zasady, wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Zgodnie z art. 398 § 1 i 3 

k.p.c. w skardze kasacyjnej strona podnieść może zarzut naruszenia prawa materialnego 

przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub naruszenie przepisów 

postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W 

skardze kasacyjnej nie można natomiast podnieść zarzutów dotyczących ustalenia faktów 

lub oceny dowodów przez sąd niższej instancji. Jednakże z drugiej strony, zgodnie z art. 

3989 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w 

sprawie występuje istotne zagadnienie prawne; istnieje potrzeba wykładni przepisów 

prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w 

orzecznictwie sądów; zachodzi nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest 

oczywiście uzasadniona. Ponadto, zgodnie z art. 3989 § 2 k.p.c. o przyjęciu lub odmowie 

przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania Sąd Najwyższy orzeka na posiedzeniu 

niejawnym a postanowienie nie wymaga pisemnego uzasadnienia. 

58. Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z zasadą autonomii proceduralnej, w 

braku uregulowań unijnych, procedury dochodzenia roszczeń, które jednostki wywodzą z 

prawa Unii, należą do wewnętrznego porządku prawnego państw członkowskich. 

Procedury te, nie mogą być jednak mniej korzystne od tych stosowanych dla podobnych 

roszczeń opartych na prawie krajowym (zasada równoważności) ani czynić 

wykonywania uprawnień przyznanych przez prawo Unii nadmiernie utrudnionym lub 
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praktycznie niemożliwym (zob. np. wyrok z 16 marca 2006 r. w sprawie C-234/04, 

Kapferer16, pkt 22). 

59. Jak słusznie zauważa sąd odsyłający pojęcie "sądu krajowego, którego orzeczenia 

nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego" jest autonomicznym terminem 

prawa Unii. Trybunał Sprawiedliwości dokonał wykładni tego pojęcia m.in. w ww. 

wyroku w sprawie C-99/00, Kenny Roland Lyckeskog11, oraz w wyroku w sprawie 

Cartesio (wyrok z 16 grudnia 2008 r. w sprawie C-210/06, Cartesio Oktató és 

Szolgáltató btn). 

60. W wyroku w sprawie Lyckeskog19 Trybunał wskazał, że celem obowiązku 

zwrócenia się do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym o interpretację lub ważność 

prawa Unii, nałożonego na niektóre sądy krajowe na mocy art. 267 akapit 3 TFUE, jest 

zapewnienie odpowiedniego stosowania i jednolita wykładnia prawa Unii, a w 

szczególności przeciwdziałanie upowszechnieniu się w państwie członkowskim 

niewłaściwej sądowej wykładni prawa Unii (pkt 14). Cel ten może być osiągnięty, gdy 

temu obowiązkowi poddane są, w granicach określonych w orzecznictwie Trybunału, 

krajowe sądy najwyższe oraz wszystkie inne sądy krajowe, których orzeczenia w danym 

postępowaniu nie podlegają zaskarżeniu (pkt 15 i przytoczone tam orzecznictwo). 

61. Trybunał wyjaśnił ponadto (pkt 16 tego samego wyroku), że orzeczenia 

krajowego sądu odwoławczego, które mogą zostać zakwestionowane przez strony przed 

sądem najwyższym nie stanowią orzeczeń sądu krajowego, którego orzeczenia nie 

podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, w świetle ówczesnego art. 234 WE 

(obecnie art. 267 akapit 3 TFUE). Przytoczona teza nie ulega zmianie, według 

Trybunału, przez okoliczność, że zbadanie zarzutów co do istoty uzależnione jest od 

wcześniejszego ich uznania za dopuszczalne przez sąd najwyższy; taka sytuacja wg 

Trybunału nie skutkuje pozbawieniem stron drogi odwoławczej (również pkt 16 wyroku 

w sprawie Lyckeskog). Przedstawienie we wspomnianej skardze problemu wykładni 

stosowanego prawa, w tym prawa Unii, może stanowić podstawę do dokonania kontroli 

orzeczenia, w ostatniej instancji, przez sąd najwyższy (pkt 17). 

62. Wreszcie, Trybunał wskazał, że jeśli wyniknie problem interpretacji lub ważności 

normy prawa wspólnotowego, sąd najwyższy będzie, na podstawie ówczesnego art. 234 

akapit 3 WE (obecnie art. 267 akapit 3 TFUE), w obowiązku, bądź na etapie badania 

16 ECLI:EU:C:2006:178. 
17 ECLI:EU:C:2002:329. 
18 ECLI:EU:C:2008:294. 
19 Wyrok niedostępny w języku polskim, wszelkie tłumaczenia treści wyroku dokonane przez Komisję. 
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dopuszczalności, bądź to na późniejszym etapie, wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości 

z pytaniem prejudycjalnym (pkt 18). 

63. W wyroku w sprawie Cartesio Trybunał wskazał ponadto, że orzeczenia 

krajowego sądu apelacyjnego, które strony mogą zaskarżyć do sądu najwyższego, nie są 

orzeczeniami sądu krajowego, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według 

prawa wewnętrznego, w rozumieniu art. 267 akapit 3 TFUE, również wtedy, po 

pierwsze, gdy krajowe prawo proceduralne o skardze kasacyjnej do sądu najwyższego 

"nakłada ograniczenia, w szczególności w zakresie charakteru zarzutów, które można 

podnieść przed tym sądem [najwyższym], a które muszą być zarzutami naruszenia 

prawa" (pkt 77) a, po drugie, gdy skarga kasacyjna nie skutkuje co do zasady 

zawieszeniem wykonania orzeczenia sądu apelacyjnego (pkt 78 w połączeniu z pkt 75). 

Trybunał uznał bowiem, podobnie jak w sprawie Lyckeskog, że takie ograniczenia oraz 

brak skutku zawieszającego skargi kasacyjnej "nie pozbawiają stron występujących 

przed sądem, którego orzeczenia mogą zostać zaskarżone w takim trybie, możliwości 

skutecznego skorzystania z prawa do wniesienia takiego odwołania od orzeczenia tego 

sądu" (pkt 78) do sądu najwyższego. Trybunał wywiódł stąd, że "[t]e ograniczenia i brak 

skutku zawieszającego nie oznaczają więc, że sąd ten należy uznać za sąd wydający 

orzeczenia niepodlegające zaskarżeniu" (pkt 78). 

64. Podsumowując, zgodnie z orzecznictwem Trybunału, nie stanowi podstawy dla 

uznania danego sądu za sąd krajowy, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu 

według prawa wewnętrznego w rozumieniu art. 267 akapit 3 TFUE, istnienie przepisów 

prawa krajowego: 

— ustanawiających przesłankę dopuszczalności skargi na orzeczenie tego sądu, 

polegającą na wymogu wykazania interesu publicznego (np. potrzeby ujednolicenia 

prawa) w jej rozpoznaniu, której spełnienie badane jest przez sąd najwyższy przed 

badaniem skargi co do istoty; 

— ograniczających dopuszczalne zarzuty, które podnieść można w skardze na 

orzeczenie tego sądu, tylko do zarzutów naruszenia prawa; 

— pozbawiających skargę na orzeczenie tego sądu skutku zawieszającego. 

65. Decydującym kryterium jest to, czy sąd wyższej instancji zachowuje kompetencję 

do przyjęcia w każdym wypadku do rozpoznania merytorycznego środka odwoławczego, 

w którym podniesiony jest zarzut niewłaściwej wykładni lub nieważności prawa Unii. 

Jeśli ten warunek jest spełniony, sąd krajowy nie będzie stanowił sądu, o którym mowa 

w art. 267 akapit 3 TFUE. 
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66. Przechodząc do analizy w niniejszej sprawie należy wskazać, że z przepisów 

wskazanych w pkt 57 niniejszych uwag wynika, jak zaznacza sąd odsyłający, że zawarta 

w polskim k.p.c. skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego stanowi sformalizowany 

nadzwyczajny środek zaskarżenia służący przede wszystkim interesowi publicznemu -

zapewnieniu jednolitości orzecznictwa krajowego - oderwany od ustaleń faktycznych i 

oceny dowodów, a ograniczony jedynie do zarzutów co do prawa (s. 14 postanowienia 

odsyłającego). 

67. Jednakże, jak słusznie zauważa sąd odsyłający, skarga kasacyjna do Sądu 

Najwyższego może być uznana za środek zaskarżenia w rozumieniu art. 267 akapit 3 

TFUE (s. 14 postanowienia odsyłającego, pkt 5). Jeżeli bowiem, jak podkreśla sąd 

odsyłający, strona podniesie w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia przez sąd krajowy 

niższej instancji prawa Unii, naruszenie takie stanowi podstawę kasacyjną w świetle art. 

398 § 1 pkt 1 k.p.c. dotyczącego naruszenia prawa materialnego. W rozumieniu 

Komisji, Sąd Najwyższy będzie mógł przyjąć taką skargę do rozpoznania chociażby ze 

względu na "wystąpienie istotnego zagadnienia prawnego" (art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c.). 

Nie jest także wykluczone, że skarga taka mogłaby zostać przyjęta ze względu na 

występujące w orzecznictwie sądów krajowych wątpliwości lub rozbieżności orzecznicze 

co do podnoszonego problemu (art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c.) lub jej oczywistą zasadność 

(art. 3989 § 1 pkt 3 k.p.c.). 

68. Z przytoczonego przez sąd krajowy opisu charakteru przysługującego od jego 

orzeczeń środka zaskarżenia, jakim jest skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, wynika 

zatem, że pomimo jej ograniczonej dla stron postępowania przed sądem niższej instancji 

dostępności, Sąd Najwyższy zachowuje, w świetle prawa krajowego, kompetencję do 

przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej, w której podniesiony zostałby zarzut 

niewłaściwej wykładni lub nieważności prawa Unii, podobnie jak miało to miejsce w 

sprawie Lyckeskog w prawie szwedzkim, tj. w wypadku podobnej w swym charakterze 

skargi kasacyjnej do szwedzkiego sądu najwyższego (Högsta domstolen). Nie zmienia tej 

oceny to, że przepisy k.p.c. ustanawiają przesłankę dopuszczalności skargi na orzeczenie 

tego sądu, polegającą na wymogu wykazania interesu publicznego (np. potrzeby 

ujednolicenia prawa) w jej rozpoznaniu, której spełnienie badane jest przez Sąd 

Najwyższy przed badaniem skargi co do istoty (mutatis mutandis wyrok w sprawie 

Lyckeskog, pkt 16-17) ani to, że ograniczają zarzuty, które podnieść można w skardze na 
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orzeczenie tego sądu, tylko do zarzutów naruszenia prawa {mutatis mutandis wyrok w 
20 sprawie Cartesio, pkt 78). . 

Z powyższej argumentacji wynika, że orzeczenia sądu odsyłającego podlegają 

zaskarżeniu w rozumieniu art. 267 akapit 3 TFUE i nie ciąży na nim obowiązek 

wystąpienia z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości w trybie prejudycjalnym 

wynikający z tego przepisu. W razie wniesienia skargi kasacyjnej na orzeczenia sądu 

drugiej instancji, takiego jak odsyłający sąd krajowy, to Sąd Najwyższy byłby 

obowiązany na podstawie art. 267 akapit 3 TFUE, czy to na etapie badania 

dopuszczalności, czy rozpoznania merytorycznego skargi kasacyjnej, zwrócić się do 

Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 

(mutatis mutandis wyrok w sprawie Lyckeskog, pkt 18). 

69. Z uwagi na powyższe. Komisja jest zdania, że sąd drugiej instancji, od którego 

orzeczeń wydanych w wyniku rozpoznania apelacji, można złożyć skargę kasacyjną, jak 

jest to przewidziane w polskim k.p.c., nie jest sądem krajowym, którego orzeczenia nie 

podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, o którym mowa w art. 267 akapit 3 

TFUE, przyjąwszy że Sąd Najwyższy, czy to na etapie badania dopuszczalności, czy 

rozpoznania merytorycznego skargi kasacyjnej, w której podniesiony jest zarzut 

niewłaściwej interpretacji lub ważności prawa Unii, obowiązany jest, na podstawie art. 

267 akapit 3 TFUE, zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o wydanie 

w tej sprawie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. 

5. WNIOSKI 

70. Mając na uwadze przytoczone powyżej rozważania, Komisja pragnie 

zaproponować Trybunałowi udzielenie następującej odpowiedzi na przedstawione mu w 

trybie prejudycjalnym pytania: 

1) art. 6 ust.l i art. 7 Dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie 

nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich w zw. z art. 1 i 2 dyrektywy 

20 Na marginesie należy zauważyć, że za "zaskarżalnym", w świetle art. 267 akapit 3 TFUE, charakterem 
orzeczenia sądu krajowego występującego z pytaniem prejudycjalnym w niniejszej sprawie przemawiać 
może także stosunkowo wysoki odsetek skarg kasacyjnych przyjmowanych do rozpoznania przez Sąd 
Najwyższy. W Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która 
rozpoznawałaby jak rozumie Komisja skargę kasacyjną na orzeczenie sądu odsyłającego, do rozpoznania 
merytorycznego przyjęto w 2011 r. ok. 39,69 % ogółu skarg rozpoznawanych w tym roku; w 2012 r. -
35,89 %; w 2013 r. - 40,7 %; zaś w 2014 r. - 36,51 %. Z kolei w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego w 
2011 r. do rozpoznania merytorycznego przyjęto ok. 41,79 ū/o ogółu skarg rozpoznawanych w tym roku; w 
2012 r. - 34,74 %; w 2013 r. - 40,12 %; w 2014 r. - 44,5 %. (Wskazany odsetek skarg kasacyjnych 
przyjętych do rozpoznania merytorycznego w danym roku spośród ogółu skarg rozpoznawanych w danym 
roku obliczono na podstawie danych statystycznych zamieszczonych na stronie internetowej Sądu 
Najwyższego, zob. www.sn.pl). Co ciekawe, jest to odsetek znacznie wyższy niż odsetek przyjmowanych 
skarg kasacyjnych w systemie szwedzkim będącym przedmiotem sprawy Lyckeskog (wg informacji 
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Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów, 

powinny być rozumiane w ten sposób, że nie stoją na przeszkodzie przepisom krajowym, 

na mocy których poprzez wyrok sądu krajowego uznający postanowienie wzorca umowy 

za nieuczciwe można zakazać stosowania tego postanowienia, po wprowadzeniu 

postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych, również przez przedsiębiorcę, który 

nie brał udziału w postępowaniu zakończonym wprowadzeniem postanowienia do 

rejestru, o ile taki przedsiębiorca może kwestionować nieuczciwy charakter użytego 

przez niego postanowienia. 

2) Sąd drugiej instancji, od którego orzeczeń wydanych w wyniku rozpoznania apelacji, 

można złożyć skargę kasacyjną, jak jest to przewidziane w polskim kodeksie 

postępowania cywilnego, nie jest sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają 

zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, o którym mowa w art. 267 akapit 3 TFUE, 

przyjąwszy że Sąd Najwyższy, orzekając w sprawie kasacyjnej, w której podniesiony jest 

zarzut niewłaściwej interpretacji lub ważności prawa Unii, obowiązany jest, na 

podstawie art. 267 akapit 3 TFUE, zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z 

wnioskiem o wydanie w tej sprawie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. 

Gaëtane Deyan 

ROUSSANOV 

Anna

GODDIN SZMYTKOWSKA 

Pełnomocnicy Komisji 

przekazanych przez władze szwedzkie wskazanych w pkt 7 opinii rzecznika generalnego Tizzano z dnia 21 
lutego 2002 r. w owej sprawie wynosił on 3%, przynajmniej jeśli chodzi o ówczesną sytuację.) 
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DO PREZESA I CZŁONKÓW 

TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 

SPROSTOWANIE 

Do uwag na piśmie z 30 czerwca 2015 r. przedstawionych przez Komisję 

w sprawie C-l 19/15 

1. Podczas sprawdzania wersji francuskiej uwag przedstawionych przez Komisję 

Europejską w niniejszej sprawie, zidentyfikowano następujące błędy w oryginale wersji 

polskiej. 

Niżej wymienione błędy zostały bezpośrednio poprawione w wersji francuskiej uwag. 

2. Na stronie 14 uwag, w pkt 30, zamiast: 

"(•••) procedura zmierzająca do ochrony zbiorowych interesów konsumentów 

przewidziana w dyrektywie 93/13/EWG (...)" należy czytać: 

"(•..) taka procedura zmierzająca do ochrony zbiorowych interesów konsumentów 

przewidzianych w dyrektywie 93/13/EWG 

Gaëtane Deyan 

GODDIN ROUSSANOV SZMYTKOWSKA 

Pełnomocnicy Komisji 
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