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WprowadzenieWprowadzeniePrzedmiotem niniejszej pracy bêdzie próba bli¿szego przyjrzenia siê re-
gulacji dotycz¹cej niedozwolonych postanowieñ umownych. Omówienie
tego zagadnienia nie nale¿y do zadañ ³atwych. Wynika to z faktu, i¿ jest ono
obecne w obrocie prawnym zaledwie od kilku lat, przez co brak szerszych
wypowiedzi orzecznictwa i doktryny na ten temat. Ta okolicznoœæ stanowi
pewne zaskoczenie, je¿eli zwa¿yæ, ¿e niedozwolone postanowienia umowne
to zagadnienie interesuj¹ce i to co najmniej z kilku wzglêdów.
Skupiaj¹ siê tu pewne problemy, które maj¹ wymiar ogólny. Stanowi¹ wy-

zwania z jakimi musi siê zmierzyæ ca³e wspó³czesne prawo cywilne. Pierw-
szym z nich jest kwestia ochrony konsumenta. Pojawienie siê tej kategorii
podmiotów naruszy³o dotychczasowy sposób pojmowania prawa zobo-
wi¹zañ. Zmienia siê ustawowa regulacja stosunków umownych, coraz bar-
dziej nakierowana na koniecznoœæ zapewnienia konsumentowi szerszej
ochrony. Rodzi siê w zwi¹zku z nim potrzeba pewnej weryfikacji dotychcza-
sowego rozumienia fundamentalnych regu³ rz¹dz¹cych prawem zobo-
wi¹zañ, w szczególnoœci zaœ mowa o zasadzie swobody umów.
Doceniaj¹c koniecznoœæ ochrony konsumenta nale¿y jednak zaznaczyæ,

i¿ niniejsza monografia jest pisana zmyœl¹ o utrzymaniu odpowiednich regu-
lacji realizuj¹cych ten cel w ramach wyznaczonych przez prawo cywilne.
Funkcjonowanie tej kategorii podmiotów w kontekœcie instytucji umowy
wymaga wprawdzie przyjêcia pewnych odmiennoœci, co jednak nie oznacza
dopuszczalnoœci wyodrêbniania tu jakiejœ odrêbnej dyscypliny prawa.
Ten pogl¹d rodzi potrzebê zastanowienia siê nad form¹ i sposobem reali-

zacji postulatów zwi¹zanych z ochron¹ konsumenta, tak aby by³a efektywna,
ale jednoczeœnie nie niweczy³a celów i zalet prawa cywilnego. To ostatnie bo-
wiem, jako dyscyplina usytuowana najbli¿ej codziennej ludzkiej aktywnoœci,
musi byæ podatne na wynikaj¹ce st¹d impulsy, co rodzi koniecznoœæ zapew-
nienia mu odpowiedniej elastycznoœci1. Oznacza to na³o¿enie na ustawodaw-
cê dodatkowych obowi¹zków zwi¹zanych z procesemwprowadzania do sys-
temu prawa nowych regulacji, wyra¿aj¹cych siê w uwzglêdnianiu pewnego
œcierania siê ró¿nych wartoœci i ich umiejêtnym pogodzeniu.
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1M. Safjan, Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), PiP
1990, Nr 11, s. 51–52.



Kolejnym czynnikiem wzmacniaj¹cym atrakcyjnoœæ niedozwolonych po-
stanowieñ umownych jako przedmiotu rozwa¿añ prawniczych jest fakt, i¿
wprowadzenie ich do Kodeksu cywilnego stanowi nastêpstwo dostosowy-
wania polskiego prawa do wymagañ prawa wspólnotowego. Wst¹pienie
Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej stworzy³o dla ustawodawcy
ca³kowicie nowe obowi¹zki zwi¹zane z dziedzin¹ prawid³owej legislacji.
Ustawodawcamusi staraæ siê pogodziæ koniecznoœæ zapewnienia aktom pra-
wa wspólnotowego jak najwiêkszej efektywnoœci z potrzeb¹ zachowania
spójnego i zrozumia³ego systemu prawa krajowego. Jest to szczególnie wi-
doczne w przypadku klauzul abuzywnych, gdy¿ dyrektywa odnosz¹ca siê do
nich ma charakter poziomy. Nie mo¿na jej odnieœæ do jednego typu stosun-
ków obligacyjnych, przenika w poprzek potencjalnie ca³oœæ norm prawa zo-
bowi¹zañ, co zwiêksza ciê¿ar obowi¹zków na³o¿onych na ustawodawcê.
Wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej stwarza ca³kowicie nowy stan praw-
ny równie¿ dla organów stosuj¹cych prawo. W procesie pos³ugiwania siê
klauzulami abuzywnymi staje siê konieczne uwzglêdnienie dotychczasowe-
go dorobku Wspólnoty, chocia¿by w postaci odpowiedniej wyk³adni prawa
krajowego.
Zarówno ochrona konsumenta, jak i wdra¿anie aktów prawa wspólnoto-

wego do porz¹dku krajowego, s¹ czynnikami, których zakres i intensywnoœæ
bêdzie przypuszczalnie wzrastaæ. Przyjrzenie siê wiêc jak to wszystko funk-
cjonuje w ramach niedozwolonych postanowieñ umownych daje pewien za-
sób obserwacji, pozwalaj¹cy na wyci¹gniêcie wniosków, które mog¹ siê oka-
zaæ przydatne równie¿ na innych p³aszczyznach prawa cywilnego.
Ze wzglêdu na ramy niniejszej monografii jestem zmuszony ograniczyæ

zakres swoich rozwa¿añ do kilkuwybranych kwestii. W szczególnoœci nale¿y
zaznaczyæ, i¿ skoncentrowa³em siê na ochronie w oparciu o niedozwolone
postanowienia umowne realizowanej w ramach kontroli indywidualnej, po-
mijaj¹c kontrolê abstrakcyjn¹. Wydaje siê bowiem, i¿ te dwie p³aszczyzny
kontroli wykazuj¹ doœæ du¿e odrêbnoœci, co uniemo¿liwia ich syntetyczne
ujêcie, a na oddzielne opracowania zabrak³oby miejsca. Ponadto kontrola
indywidualna wydaje siê bardziej interesuj¹cym obiektem rozwa¿añ w kon-
tekœcie prawa cywilnego materialnego, gdy¿ w³aœnie tutaj wystêpuje prze-
s³anka indywidualnego uzgodnienia, pojêcie konsumenta, koncepcja nie-
dozwolonych postanowieñ umownych jako instrumentu ochrony s³abszej
strony. W przypadku kontroli abstrakcyjnej, zagadnienia te nie odgrywaj¹
istotnej roli. Tym niemniej trzeba pamiêtaæ, ¿e to w³aœnie mo¿liwoœæ weryfi-
kacji treœci umowy w drodze kontroli abstrakcyjnej by³a czynnikiem umo¿li-
wiaj¹cym realne zaistnienie regulacji dotycz¹cych klauzul abuzywnychwob-
rocie gospodarczym i œwiadomoœci prawnej ich uczestników. Na tej p³aszczy-
Ÿnie rola kontroli abstrakcyjnej jest trudna do przecenienia.
Kolejnym zagadnieniem nieporuszanym w niniejszej monografii jest

sankcja zwi¹zana ze stwierdzeniem abuzywnoœci klauzul umownych. Usta-
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wodawca przewidzia³ tu bezskutecznoœæ klauzuli, wystêpuj¹c¹ z mocy pra-
wa. Rozwi¹zanie to, znane Kodeksowi cywilnemu, stanowi bardzo wyraŸne
nawi¹zanie to sformu³owañ wykorzystanych w prawie wspólnotowym. Wy-
daje siê jednak, i¿ nie u³atwi wyjaœnienia jednego z najs³abiej zbadanych na
p³aszczyŸnie prawa cywilnego problemów, a wiêc sankcji zwi¹zanej z wadli-
woœci¹ czynnoœci cywilnoprawnych. Jest to jednak materia zbyt obszerna by
odnieœæ siê do niej w sposób wyczerpuj¹cy. Warto jedynie zwróciæ uwagê, i¿
sankcja w przypadku niedozwolonych postanowieñ umownych mo¿e byæ
potencjalnie realizowana zarówno na p³aszczyŸnie prawa cywilnego mate-
rialnego, procesowego, jak i prawa publicznego.
Bêdê rozpatrywa³ niedozwolone postanowienia umowne jako œrodek

maj¹cy na celu ochronê s³abszej strony umowy,w drodze odpowiedniego ko-
rygowania rozk³adu obowi¹zków umownych. W rozdziale pierwszym omó-
wiê zakres podmiotowy regulacji, który wydaje siê stwarzaæ najwiêksze kon-
trowersje. Rozwa¿ê równie¿ przedmiot kontroli dokonywanej przez s¹d,
w szczególnoœci w zwi¹zku z pojêciemwzorca umownego oraz postanowieñ
okreœlaj¹cych g³ówne œwiadczenia stron (rozdzia³ drugi). Wreszcie, w roz-
dziale trzecim odniosê siê do trybu przeprowadzania przez s¹d merytorycz-
nej kontroli treœci umowy, ze szczególnym uwzglêdnieniem centralnego
punktu ca³ego mechanizmu, jakim jest klauzula dobrych obyczajów. Na ko-
niec omówiê pokrótce zagadnienia ochrony konsumentawprawiewspólno-
towym oraz proces wdro¿enia do polskiego porz¹dku prawnego postano-
wieñ Dyrektywy 93/13 (rozdzia³ czwarty).
Wszystko to bêdzie przedstawiane w kontekœcie wskazanych wy¿ej, nie-

zwykle istotnych czynników wp³ywaj¹cych na proces oceny, a wiêc postula-
tu ochrony konsumenta i koniecznoœci dostosowywania prawa krajowego
do wymagañ prawa wspólnotowego.
Niniejsze opracowanie stanowi nieco zmienion¹ wersjê pracy magister-

skiej, obronionej w 2005 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Zosta³a napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab.
Krzysztofa Pietrzykowskiego, Recenzentem zaœ by³ prof. dr hab. Adam
Brzozowski. Pragnê im podziêkowaæ za udzielone wskazówki, które oka-
za³y siê niezwykle cenne przy pisaniu pracy. Podziêkowania kierujê równie¿
do prof. dr hab. El¿biety Skowroñskiej-Bocian, dr. Zbigniewa Bana-
szczyka oraz mgr. Zygmunta Wiernikowskiego, za okazan¹ pomoc
i ¿yczliwoœæ. Prezentowane opracowanie nie powsta³oby bez pomocy
mgr Anny Garbuli, której równie¿ nale¿¹ siê podziêkowania.
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