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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Dorobek orzeczniczy zgromadzony w rejestrze klauzul niedozwolonych stanowi cenne źródło wiedzy dla 
konsumentów, stanowi on także bazę referencyjną dla samych przedsiębiorców, którzy, konstruując posta-
nowienia umów bądź regulaminów, mogą – przynajmniej w teorii – zweryfikować, czy postanowienia te nie 
naruszają interesów konsumenta. 

W styczniu 2012 r. w rejestrze umieszczonych było już 2800 klauzul (ponad 700 stron). Jednak tak znacz-
na liczba wpisów w praktyce skutecznie utrudnia możliwość zapoznania się z całym dorobkiem. Przedsię-
biorcy skarżą się, że coraz częściej, aby napisać nawet najprostszy wzór umowy, muszą korzystać  
z pomocy prawników specjalizujących się w dziedzinie ochrony praw konsumenta. Może to generować za-
uważalne obciążenie finansowe szczególnie dla niewielkich firm. 

Zasady prowadzenia rejestru określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r.  
w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Wzór ten zakłada ujaw-
nienie jedynie podstawowych informacji o wyroku (data wydania wyroku, sygnatura akt, nazwa  
i siedziba sądu orzekającego, oznaczenie stron, data dokonania wpisu, przytoczenie postanowienia wzorca 
umowy uznanego za niedozwolony, uwagi) i nie przewiduje obowiązku opatrzenia wpisu dodatkowymi in-
formacjami ułatwiającymi klasyfikację i wyszukiwanie danych. Nadto, jak wynika z przepisów procedury 
cywilnej regulującej zasady postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy  
za niedozwolony, w rejestrze należy publikować każde orzeczenie sądu, nawet jeśli co do istoty dubluje ono 
stanowisko zajęte we wcześniejszych wyrokach. W efekcie w rejestrze umieszczanych jest bardzo wiele wpi-
sów odnoszących się do klauzul abuzywnych o podobnej, jeśli nawet nie identycznej treści. 

Wypada w tym miejscu wskazać na pewne działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pole-
gające na umożliwieniu wyszukiwania orzeczeń wedle zadanych kryteriów (na przykład według branży). 
Niemniej jednak wobec znacznego przyrostu liczby spraw nawet to narzędzie często okazuje się niewystar-
czające. 

Dlatego też zwracam się do Pana Premiera jako organu, który na podstawie art. 29 ustawy z dnia 16 lutego 
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, z prośbą o rozważenie celowości zainicjowania stosownych zmian legisla-
cyjnych. Wydaje się, że priorytetem w tym względzie powinno być przywrócenie przejrzystości informacji o 
klauzulach niedozwolonych. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 




