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Projekt:Projekt:

znam moje prawa

Niezwykle istotnym zagadnieniem, z punktu widzenia konsumenta, zw³aszcza 
internetowego, s¹ postanowienia tzw. „wzorców umów”, w szczególnoœci ogólnych 
warunków umów, wzorów umów lub regulaminów. Znaczna czêœæ praw 
i obowi¹zków stron przy umowach z udzia³em konsumentów nie jest ustalana 
indywidulanie, lecz wynika z wzorców, których zadanie polega m. in. na 
przyspieszeniui u³atwieniu procedur zawierania umów.

Kwestia wzorców umów uregulowana zosta³a w Kodeksie cywilnym; art. 384 stanowi:

Ustalony przez jedn¹ ze stron wzorzec umowy, w szczególnoœci ogólne warunki 
umów, wzór umowy, regulamin, wi¹¿e drug¹ stronê, je¿eli zosta³ jej dorêczony przed 
zawarciem umowy. 

W razie gdy pos³ugiwanie siê wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo 
przyjête, wi¹¿e on tak¿e wtedy, gdy druga strona mog³a siê z ³atwoœci¹ dowiedzieæ 
o jego treœci. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udzia³em konsumentów, 
z wyj¹tkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bie¿¹cych sprawach ¿ycia 
codziennego.

Je¿eli jedna ze stron pos³uguje siê wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna 

Nale¿y pamiêtaæ o tym, aby przed zawarciem umowy bezwzglêdnie 
zapoznaæ siê z treœci¹ regulaminu oraz innych wzorców, które 

okreœlaj¹ prawa i obowi¹zki stron.

 



udostêpniæ go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mog³a ona wzorzec ten 
przechowywaæ i odtwarzaæ w zwyk³ym toku czynnoœci
Z przepisów powy¿szych wynika, ¿e w stosunkach z konsumentem istnieje obowi¹zek dorêczania 
wzorca przed zawarciem umów (nie mo¿na zatem odst¹piæ od tego, powo³uj¹c siê na fakt, ¿e 
pos³ugiwanie siê wzorcem jest zwyczajowo przyjête), chyba ¿e mamy do czynienia z umowami 
powszechnie zawieranymi w drobnych, bie¿¹cych sprawach ¿ycia codziennego. 

W przypadku pos³ugiwania siê wzorcem w postaci elektronicznej, wymogi z art. 384 § 3 KC musz¹ 
zostaæ spe³nione w ka¿dym przypadku. Oznacza to, ¿e wymóg udostêpnienia regulaminu w okreœlony 
sposób przed zawarciem umowy istnieje w obrocie konsumenckim tak¿e wtedy, gdy zawierana umowa 
mieœci siê w kategorii umów powszechnie zawieranych w drobnych, bie¿¹cych sprawach ¿ycia 
codziennego.

Je¿eli dany wzorzec umowy zostanie wydany w trakcie trwania stosunku prawnego o charakterze 
ci¹g³ym. Wówczas wi¹¿e konsumenta, je¿eli zosta³y zachowane wymagania okreœlone w art. 384 KC, 
a konsument nie wypowiedziaù umowy w najbliýszym terminie wypowiedzenia (art. 384¹ KC).

W razie wyst¹pienia sprzecznoœci treœci umowy z wzorcem umowy strony s¹ zwi¹zane umow¹ (art. 
385 § 1 KC). Regulamin  powinien byæ sformu³owany jednoznacznie i w sposób zrozumia³y. Je¿eli 
postanowienia regulaminu by³yby niezrozumia³e dla typowego adresata, nie bêdzie wi¹za³ konsumenta. 
Postanowienia niejednoznaczne t³umaczy siê na korzyœæ konsumenta (zasady tej nie stosuje siê 
w postêpowaniu w sprawach o uznanie postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone).

Poniewa¿ wykorzystywanie wzorców wi¹¿e siê z niebezpieczeñstwem narzucania postanowieñ 
niekorzystnych dla konsumentów, z zagadnieniem  wzorców umów zwi¹zane jest œciœle pojêcie tzw. 
„klauzul abuzywnych”, czyli niedozwolonych klauzul umownych.
 
Definicjê klauzul abuzywnych znajdziemy w art. 3851 KC:
Art. 385¹ § 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie 
wi¹¿¹ go, je¿eli kszta³tuj¹ jego prawa i obowi¹zki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra¿¹co 
naruszaj¹c jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowieñ 
okreœlaj¹cych g³ówne œwiadczenia stron, w tym cenê lub wynagrodzenie, je¿eli zosta³y sformu³owane 
w sposób jednoznaczny. 
§ 2. Je¿eli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wi¹¿e konsumenta, strony s¹ zwi¹zane umow¹ 
w pozosta³ym zakresie. 
§ 3. Nie uzgodnione indywidualnie s¹ te postanowienia umowy, na których treœæ konsument nie mia³ 
rzeczywistego wp³ywu. W szczególnoœci odnosi siê to do postanowieñ umowy przejêtych z wzorca 
umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. 
§ 4. Ciê¿ar dowodu, ¿e postanowienie zosta³o uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto siê na 
to powo³uje.   
Art. 385² Oceny zgodnoúci postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje siæ wedùug stanu 
z chwili zawarcia umowy, bioràc pod uwagæ jej treúã, okolicznoúci zawarcia oraz uwzglêdniaj¹c umowy 
pozostaj¹ce w zwi¹zku z umow¹ obejmuj¹c¹ postanowienie bêd¹ce przedmiotem oceny.   

Klauzule szare
Czym s¹ tzw. „klauzule szare”?
Klauzule szare to klauzule wymienione w art. 3853 KC
Kodeks cywilny  stanowi w art. 385³, ýe  w razie w¹tpliwoœci uwa¿a siê, ¿e niedozwolonymi 
postanowieniami umownymi s¹ te, które w szczególnoœci: 
1) wy³¹czaj¹ lub ograniczaj¹ odpowiedzialnoœæ wzglêdem konsumenta za szkody na osobie,
2) wy³¹czaj¹ lub istotnie ograniczaj¹ odpowiedzialnoœæ wzglêdem konsumenta za niewykonanie lub 
nienale¿yte wykonanie zobowi¹zania, 

 



3) wy³¹czaj¹ lub istotnie ograniczaj¹ potr¹cenie wierzytelnoœci konsumenta z wierzytelnoœci¹ drugiej 
strony, 
4) przewiduj¹ postanowienia, z którymi konsument nie mia³ mo¿liwoœci zapoznaæ siê przed zawarciem 
umowy,
5) zezwalaj¹ kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowi¹zków 
wynikaj¹cych z umowy bez zgody konsumenta, 
6) uzale¿niaj¹ zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przysz³oœci dalszych 
umów podobnego rodzaju, 
7) uzale¿niaj¹ zawarcie, treœæ lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie maj¹cej 
bezpoœredniego zwi¹zku z umow¹ zawieraj¹c¹ oceniane postanowienie, 
8) uzale¿niaj¹ spe³nienie œwiadczenia od okolicznoœci zale¿nych tylko od woli kontrahenta konsumenta, 
9) przyznaj¹ kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wi¹¿¹cej interpretacji umowy, 
10) uprawniaj¹ kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez wa¿nej przyczyny 
wskazanej w tej umowie, 
11) przyznaj¹ tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodnoœci œwiadczenia 
z umow¹, 
12) wy³¹czaj¹ obowi¹zek zwrotu konsumentowi uiszczonej zap³aty za œwiadczenie nie spe³nione 
w ca³oœci lub czêœci, je¿eli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania, 
13) przewiduj¹ utratê prawa ¿¹dania zwrotu œwiadczenia konsumenta spe³nionego wczeœniej ni¿ 
œwiadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadaj¹, rozwi¹zuj¹ lub odstêpuj¹ od umowy, 
14) pozbawiaj¹ wy³¹cznie konsumenta uprawnienia do rozwi¹zania umowy, od- st¹pienia od niej lub jej 
wypowiedzenia, 
15) zastrzegaj¹ dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas 
nieoznaczony, bez wskazania wa¿nych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia, 
16) nak³adaj¹ wy³¹cznie na konsumenta obowi¹zek zap³aty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji 
z zawarcia lub wykonania umowy, 
17) nak³adaj¹ na konsumenta, który nie wykona³ zobowi¹zania lub odst¹pi³ od umowy, obowi¹zek 
zap³aty ra¿¹co wygórowanej kary umownej lub odstêpnego, 
18) stanowi¹, ¿e umowa zawarta na czas oznaczony ulega przed³u¿eniu, o ile konsument, dla którego 
zastrze¿ono ra¿¹co krótki termin, nie z³o¿y przeciwnego oœwiadczenia, 
19) przewiduj¹ wy³¹cznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez 
wa¿nych przyczyn, istotnych cech œwiadczenia, 
20) przewiduj¹ uprawnienie kontrahenta konsumenta do okreœlenia lub podwy¿szenia ceny lub 
wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odst¹pienia od umowy,
 21) uzale¿niaj¹ odpowiedzialnoœæ kontrahenta konsumenta od wykonania zobowi¹zañ przez osoby, za 
poœrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowê lub przy których pomocy wykonuje 
swoje zobowi¹zanie, albo uzale¿niaj¹ tê odpowiedzialnoœæ od spe³nienia przez konsumenta nadmiernie 
uci¹¿liwych formalnoœci, 
22) przewiduj¹ obowi¹zek wykonania zobowi¹zania przez konsumenta mimo niewykonania lub 
nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania przez jego kontrahenta, 
23) wy³¹czaj¹ jurysdykcjê s¹dów polskich lub poddaj¹ sprawê pod rozstrzygniêcie s¹du polubownego 
polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a tak¿e narzucaj¹ rozpoznanie sprawy przez s¹d, 
który wedle ustawy nie jest miejscowo w³aœciwy.

Samo zaistnienie którejœ z klauzul szarych nie przes¹dza automatycznie o tym, ¿e jest to klauzula 
niedozwolona. Powy¿szej listy nie nale¿y traktowaæ jako przyk³adowej listy klauzul niedozwolonych.
 
Nie mo¿na klauzuli szarej uznaæ za abuzywnà jeúli nie speùnia ona wymogów przewidzianych dla 
zakwalifikowania jej do niedozwolonych. Stwierdzenie uýycia klauzuli szarej jest dopiero podstawà do 

Czy klauzule szare s¹ klauzulami niedozwolonymi?

 



Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”, 
ul. Wyspiañskiego 25 tel./fax: 14/635 11 17    
www.bochnia.kolping.pl   e-mail: bochnia@kolping.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w 
Starostwie Powiatowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 
pokój nr 219, godziny urzêdowania: poniedzia³ek od 8:00 do 16:00, 
wtorek-czwartek 7:30 – 15:30,  pi¹tek dzieñ wewnêtrzny, 
tel. 14 615 37 00 lub 14 615 37 58,
e- mail: konsumenci@powiat.bochnia.pl
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów – 
Plac Powstañców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,  www.uokik.gov.pl

Przydatne adresy:Przydatne adresy:

1) ustawê z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.) 
2)ustawê z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i 
   odpowiedzialnoœci za szkodæ wyrzàdzonà przez produkt 
   niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1225).
3)ustawê z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej  
   oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z póŸn. zm.) 
4)ustawê z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
   (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póŸn. zm.) 
5)ustawê z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdzia³aniu nieuczciwym 
   praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206). 
6)ustawê z dnia 12 maja 2011  r. o kredycie konsumenckim 
   (Dz. U. Nr 126, poz. 715 z póŸn. zm).

 Warto znaæ akty prawne, które dotycz¹ konsumentów, w szczególnoœci: Warto znaæ akty prawne, które dotycz¹ konsumentów, w szczególnoœci:

jej oceny w úwietle art. 385¹ KC i odpowiedzi na pytanie, czy klauzula szara speùnia wymogi okreúlone 
w art. 385¹ KC.
 
OdpowiedŸ negatywna oznacza, ¿e klauzula taka nie jest abuzywna.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr klauzul uznanych za 
niedozwolone przez s¹d ochrony konkurencji i konsumentów w ramach specjalnego postêpowania 
(tzw. abstrakcyjnej kontroli s¹dowej).  Rejestr jest dostêpny na stronie internetowej Urzêdu pod 
adresem: www.uokik.gov.pl (w zak³adce „konsumenci”). Obecnie w rejestrze jest zamieszczonych ok. 
5,5 tysi¹ca klauzul.

 

Organizator:                    Partnerzy:

                                                                                                                                
Biuro projektu
„Konsument-Obywatel-Sieæ”

ul. Wyspiañskiego 25, 
32-700 Bochnia

PROJEKT WSPÓÙFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIÆ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓÙPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZÙONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

tel./fax: 14/635 11 17
Forum z chatem: 
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