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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/111 - Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych 
ryzykiem walutowym  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Joanna Haus, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KBF/49/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.; 

2. Jan Werenowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KBF/48/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.; 

3. Adam Durski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KBF/50/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. 

     (dowód: akta kontroli str. 1-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd miasta stołecznego Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent miasta stołecznego Warszawy od 2 grudnia 
2006 r., wcześniej kierownikiem jednostki kontrolowanej byli:  
− Kazimierz Marcinkiewicz od 20 lipca 2006 r. do 1 grudnia 2006 r., 
− Mirosław Kochalski od 23 grudnia 2005 r. do 19 lipca 2006 r., 
− Lech Kaczyński do 22 grudnia 2005 r.  

(dowód: akta kontroli str. 6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W okresie objętym kontrolą2 Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie (dalej: 
„MRK” lub „Rzecznik”) aktywnie realizował zadania na rzecz ochrony konsumentów 
korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym (dalej: KORW). Rzecznik w 
szczególności: 
− pełnił rolę reprezentanta 3.262 konsumentów w trzech postępowaniach 

grupowych3, w których dochodzono roszczeń od banków;  
− wytoczył trzy powództwa indywidualne przeciwko bankom na rzecz 

konsumentów korzystających z KORW; 
− wystąpił do banków w 167 sprawach dotyczących KORW. Na 33 sprawy objęte 

badaniem, w których MRK wystąpił do banków, kredytodawcy uwzględnili 
roszczenia konsumentów w całości lub częściowo w 18 sprawach. Ten wskaźnik 
skuteczności wynikał między innymi z wystąpień Rzecznika do banków, opartych 
na rzetelnej analizie spraw, oraz z ponawianych interwencji w kwestiach 
spornych.  

Niemniej NIK stwierdziła nieprawidłowości w realizacji zadań przez Rzecznika, 
polegające na długotrwałym podejmowaniu działań na rzecz ochrony konsumentów. 

                                                           

1  Najwyższa Izba Kontroli w przedmiotowej kontroli stosuje ocenę pozytywną, gdy nie wystąpiły 
nieprawidłowości, negatywną, gdy przekroczona została określona skala nieprawidłowości, bądź 
opisową, gdy nie zostały spełnione kryteria dla oceny pozytywnej ani negatywnej. 

2  Od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 13 października 2017 r. 
3  Postępowania na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w 

postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44, ze zm.)  

Ocena ogólna 
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W 26 na 39 spraw objętych badaniem Rzecznik udzielił konsumentom wyjaśnień, 
wystąpił do banku lub skierował do konsumenta pismo o uzupełnienie dokumentów 
w terminie od ponad jednego do blisko 8,5 miesiąca od daty złożenia wniosku przez 
konsumenta.  
Rzecznik zaniechał także informowania konsumentów o ryzyku przedawnienia 
roszczeń majątkowych ani o działaniach, których podjęcie pozwoliłoby na 
przerwanie biegu terminu przedawniania. Było to szczególnie istotne w 
przypadkach, gdy termin przedawnienia roszczeń, jakie przysługiwały konsumentom 
w związku ze stosowaniem przez banki niedozwolonych postanowień umownych, 
był bliski.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 

 

1. Udzielanie porad konsumentom i występowanie do 
banków w sprawach KORW 
 

W okresie od 1 stycznia 2005 r. do  13 października  2017 r. MRK udzielił 283.556 
porad, w tym 24.600 porad dotyczyło usług finansowych innych niż 
ubezpieczeniowe. Rzecznik nie podał liczby porad udzielonych w ww. okresie w 
zakresie kredytów objętych ryzykiem walutowym, ponieważ w prowadzonych 
rejestrach nie wyodrębniał tej tematyki z grupy usług finansowych innych niż 
ubezpieczeniowe.  

W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 13 października 2017 r. MRK występował do 
banków w 167 sprawach dotyczących KORW. Liczba ta stanowiła 0,7 % wszystkich 
wystąpień Rzecznika, skierowanych do przedsiębiorców w tym okresie4 Najwięcej 
wystąpień odnotowano w 2015 r. (62, w tym 17  zakończonych pozytywnie, a 45 - 
negatywnie). 

(dowód: akta kontroli str. 69-70, 90-91, 94-100, 107-121) 

 
MRK poinformował, że nie dokonywał klasyfikacji spraw według zalecenia Komisji 
Europejskiej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie stosowania zharmonizowanej 
metodologii klasyfikacji i zgłaszania spraw i zapytań konsumentów5, ponieważ 
„dokument ten nie jest obowiązującą normą prawną”. 

Zgodnie z ww. zaleceniem sprawy dotyczące kredytów hipotecznych i pożyczek 
mieszkaniowych rejestruje się jako odrębną pozycję (sekcja B pkt 3.3 Usługi 
finansowe - kredyty hipoteczne i pożyczki mieszkaniowe, która dotyczy usług 
związanych z przeniesieniem przez konsumenta udziału w nieruchomości lub 
gruncie w zamian za pożyczenie pieniędzy).        

 (dowód: akta kontroli str. 91, 94) 

 

 

                                                           

4 Według danych MRK, ze 167 wystąpień skierowanych do przedsiębiorców w okresie: 01.01.2005 r. 
– 13.10.2017 r. w sprawie KORW, 91 spraw zakończyło się negatywnie dla konsumentów, 39 
pozytywnie, 6 spraw było w toku. Rzecznik nie podał formy zakończenia 31 spraw w latach 2005 – 
2011 z powodu braku szczegółowej ewidencji. 

5 Dz. Urz. UE L 136 z 02.06.2010, str. 1 
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MRK opracował i zatwierdził w formie pisemnej procedury określającej sposób 
udzielania porad i pomocy konsumentom.6 Opisano w nich między innymi zadania 
Rzecznika, pracowników WMRK oraz przebieg postępowania przy udzielaniu porad 
i pomocy konsumentom. W regulacjach tych nie określono terminu podjęcia działań 
w sprawie, w tym wystąpienia do przedsiębiorcy, czy udzielenia konsumentowi 
wyjaśnień.  

(dowód: akta kontroli str. 36-67, 104-106) 

Udzielanie pomocy kredytobiorcom korzystającym z KORW zbadano na podstawie 
39 spośród 215 spraw rozpatrzonych przez MRK w okresie od 2005 r. do I połowy 
2017 r.7 W wyniku badania stwierdzono, co następuje. 

1. Przedmiotem spraw było między innymi stosowanie przez banki w umowach 
klauzul wypełniających znamiona klauzul niedozwolonych, dotyczących: 
pobierania ubezpieczenia pomostowego lub podwyższonego oprocentowania 
pomimo wpisu hipoteki do księgi wieczystej, ubezpieczenia niskiego wkładu 
własnego, uruchamiania kredytu oraz przeliczania wartości zobowiązania według 
kursu z tabeli banku, uzależniania zawarcia umowy kredytu hipotecznego od 
podpisania dodatkowej umowy, np. rachunku bankowego. Niektóre ze spraw 
dotyczyły sporów związanych z wcześniejszą spłatą kredytów.  

2. Rzecznik w 6 przypadkach udzielił klientom wyjaśnień bez występowania do 
banków, a w 33 przypadkach występował w imieniu klienta do banku. W wyniku 
podjętej przez MRK interwencji w bankach, w 18 sprawach8 (tj. 55 % objętych 
badaniem spraw, w których występował do banku) banki uwzględniły roszczenia 
klientów, w tym: w 5 sprawach w całości, a w 13 sprawach w części. 

 (dowód: akta kontroli str. 226-245 b, 246-1237) 

3. Rzecznik podejmował działania w różnym terminie:  
− w 13 sprawach podjął działania w przedziale czasowym od jednego dnia do  

miesiąca od daty złożenia przez klienta wniosku9 lub uzupełnienia dokumentacji 
w sprawie10, w tym w 2 sprawach udzielił klientowi wyjaśnień11, a w 11 sprawach 
wystąpił do banku12;  

− w 14 sprawach podjął działania w terminie od ponad miesiąca do trzech miesięcy 
od daty złożenia przez klienta wniosku, w tym w 2 sprawach udzielił klientowi 

                                                           

6 Procedura ochrony konsumentów - udzielanie porad i pomocy konsumentom z dnia 3.11.2005 r., 
zaktualizowana 12.07.2010 r., 28.02.2013 r. oraz 4.01.2016 r.  

7 W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2017 r. Rzecznik zarejestrował 26.510 spraw od 
konsumentów, w tym 215 spraw dotyczących KORW (0,8 % ogółu). 

8 Dotyczy spraw o nr sygnatury: RK/MBA-6341/29/07, RK/AMB-6341/90/07, RK-ABA-64620-23-08, 
RK-JWY-64620-67-09, RK-MKA-64620-61-10, RK-JWY-741-71-11, RK-JWY-741-74-11, 
RK.741.955.2012, RK.741.172.2013, RK.741.747.2013, RK.741.871.2013, RK.741.1050.2014, 
RK.741.1507.2014, RK.741.1083.2015, RK.741.1253.2015, RK.741.878.2016, RK.741.963.2016, 
RK.742.7.43.2017. 

9 Dotyczy spraw o nr sygnatury: RK/ABF-6341/161/06, RK/MBA-6341/29/07, RK-JWY-64620-14-09, 
RK-JWY-64620-67-09, RK-MKA-64620-61-10, RK-JWY-741-74-11.  

10 Dotyczy spraw o nr sygnatury: RK/AMB-6341/84/07, RK-741-194-2012, RK.741.878.2016, 
741.172.2013, RK-JWY-64620-108-10. 

11 Dotyczy spraw o nr sygnatury: RK.743.34.2012, RK.741.1455.2014. 
12 Dotyczy spraw o nr sygnatury: RK/ABF-6341/161/06, RK/MBA-6341/29/07, RK/AMB-6341/84/07, 

RK-JWY-64620-14-09, RK-JWY-64620-67-09, RK-MKA-64620-61-10, RK-JWY-741-74-11, 
RK.741.194.2012, RK.741.878.2016, 741.172.2013, RK-JWY-64620-108-10 
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wyjaśnień13, a w 12 sprawach wystąpił do banku lub skierował do klienta pismo w 
sprawie uzupełnienia dokumentacji14;   

− w 12 sprawach podjął działania po upływie od 3 miesięcy do 8,5 miesiąca od 
daty złożenia przez klienta wniosku, w tym w 2 sprawach udzielił klientowi 
wyjaśnień15, a w 10 sprawach wystąpił do banku lub skierował do klienta pismo w 
sprawie uzupełnienia dokumentacji16.  

Na termin podjęcia przez Rzecznika działań miały głównie wpływ duża liczba 
spraw wpływających do MRK, mały zasób pracowników rozpatrujących sprawy, 
podlegający rotacjom, oraz termin dostarczenia przez konsumentów 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kwerendy sprawy17.  

(dowód: akta kontroli str. 129-131, 171-180, 199-219, 226-240) 

4. Z 13 spraw, w których konsumenci nie złożyli pełnej dokumentacji, Rzecznik:  
− w 5 sprawach18 wystąpił do banku w przedziale czasowym: od 1 do 25 dni od 

daty dostarczenia dokumentów,  
− w 4 sprawach19 skierował do konsumentów pisma po upływie od ponad 2 do 4 

miesięcy od daty złożenia wniosku, w których między innymi poinformował o 
konieczności: uzupełnienia dokumentów, złożenia reklamacji do banku oraz 
udzielił wskazówek, jakie informacje powinny znaleźć się w piśmie 
reklamacyjnym i czego konsumenci mogą od banku żądać. Do banku wystąpił w 
przedziale czasowym od 10 do 14 dni od daty dostarczenia przez klientów 
dokumentów;   

− w 3 sprawach20 wystąpił do banku po upływie od 2 do 4 miesięcy od daty 
doręczenia przez klientów dokumentów;  

− w sprawie (nr sygnatury RK-JWY-64620-0976-09) wystąpił do banku po upływie 
niespełna 4 miesięcy od daty doręczenia reklamacji, ponieważ oczekiwał na 
zapowiadane przez konsumentkę uzupełnienie dokumentacji (uwagi do 
odpowiedzi na reklamację). 

(dowód: akta kontroli str.: 173-174,199, 241-243, 299, 303-305, 357-368, 378-
387, 397-398, 402-409, 463-464, 474-494, 528-529, 536-537, 540-541, 566-574, 
581-582, 605-609, 623, 631-632, 721-722, 742-757, 785-786, 803, 822-832) 

 

5. Z 6 spraw, w których MRK nie występował do banku, najdłuższy okres - pięć i pół 
miesiąca na uzyskanie od Rzecznika odpowiedzi odnotowano w sprawie o nr 
sygnatury RK-JWY-64620-17-08, która została rozpatrzona według kolejności 
wpływu. Konsumentka w piśmie z dnia 23 maja 2008 r. skierowała szereg pytań 
w kwestiach dotyczących prawidłowości rozliczenia przez bank spłaty 

                                                           

13 Dotyczy spraw o nr sygnatury: RK-6341/26/06/ABF, RK.743.404.2016. 
14 Dotyczy spraw o nr sygnatury: RK/AMB-6341/90/07, RK-ABA-64620-23-08, RK-MKA-64620-59-10, 

RK-JWY-741-71-11,  RK.741.955.2012, RK.741.747.2013, RK.741.871.2013, RK.741.228.2016, 
RK.741.963.2016, RK.742.7.43.2017, RK.742.7.139.2017, RK.742.7.265.2017. 

15 Dotyczy spraw o nr sygnatury: RK-JWY-64620-17-08, RK-MKA-64620-7-10. 
16 Dotyczy spraw o nr sygnatury: RK/ABF-6341/63/06, RK-JWY-64620-76-09, RK-JWY-741-118-11, 

RK.741.1298.2012,  RK.741.235.2014, RK.741.1050.2014, RK.741.1507.2014, RK.741.985.2015, 
RK.741.1083.2015, RK.741.1253.2015.  

17 Dotyczy spraw o nr sygnatury: RK/AMB-6341/84/07, RK-JWY-64620-108-10, RK.741.194.2012, 
RK.741.172.2013, RK.741.878.2016. 

18 Dotyczy spraw o nr sygnatury: RK/AMB-6341/84/07, RK-741-194-2012, RK.741.878.2016,  
741.172.2013, RK-JWY-64620-108-10.  

19 Dotyczy spraw o nr sygnatury: RK-MKA-64620-5910, RK.741.1083.2015, RK.741.1253.2015, 
RK.741.985.2015. 

20 Dotyczy spraw o nr sygnatury RK.741.235.2014, RK.741.228.2016, RK.741.1050.2014.  
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udzielonego kredytu. MRK w piśmie z dnia 7 listopada 2008 r. między innymi 
poinformował, że klientka w pierwszej kolejności powinna wyczerpać tryb 
reklamacyjny.     (dowód: akta kontroli str. 226-227, 239-240,1188-1214) 
 

6. Błędne zakwalifikowanie przez pracownika wniosku (nr sygnatury: 
RK.741.1298.2012) spowodowało, że został on rozpatrzony po 8,5 miesiąca. 
Nastąpiło to po przesłaniu przez klientkę zapytania, na jakim etapie przebiega 
rozpatrzenie wniosku.  

 Klientka złożyła dnia 29.02.2012 r. wniosek, w którym wystąpiła o zwrot 
nienależnie pobranej opłaty za aneks w wysokości 400,00 zł, następnie dnia 
18.10.2012 r. (przesłała w formie elektronicznej) zapytanie, czy wniosek  został 
już rozpatrzony. Rzecznik pismem z dnia 12.11.2012 r. wystąpił do banku o 
przesłanie wyjaśnień w sprawie zgłoszonej przez ww. we wniosku, „bowiem na 
podstawie jednostronnego przedstawienia problemu przez konsumenta nie może 
zająć merytorycznego stanowiska”. Przesyłając dnia 17.12.2012 r. do 
konsumentki negatywną odpowiedź banku, zaproponował, aby zwróciła się ze 
sprawą do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Departamentu Ochrony 
Klientów. 

(dowód: akta kontroli str. 125-126, 132, 452-462) 
 
Rzecznik wyjaśnił, że w całym okresie objętym kontrolą stan zatrudnienia 
uniemożliwiał sprostanie wszystkim bieżącym zadaniom w pożądanym dla spraw 
terminie, krótszym niż miesiąc. Rzecznik wykonywał zadania przy zasobie 
kadrowym, który ulegał rotacji. W 2009 r. wzrosła ilości wpływających wniosków 
a terminy rozpatrywania spraw znacząco się wydłużyły. W 2010 r. nastąpiło 
zredukowanie Wydziału MRK na skutek przejścia 2 osób do wyodrębnionego w 
Centrum Komunikacji Społecznej zespołu radców prawnych. Czas rozpatrywania 
spraw uległ wydłużeniu do 2,5 miesiąca, zaś w 2011 r. nawet do ok. 3 miesięcy. 
Zmniejszenie liczby pracowników WMRK przy utrzymującym się poziomie ilości 
wpływających wniosków spowodowało, że w latach 2013 i 2014 czas 
rozpatrywania spraw nadal był długi a w 2015 r. jeszcze uległ wydłużeniu z uwagi 
na znaczącą ilość wpływających wniosków. W wyniku podjętych przez MRK 
działań w sprawie zwiększenia stanu kadrowego WMRK, sukcesywnie 
zwiększono obsadę personalną WMRK w 2015 r. o 3 nowe etaty. W 2016 r. MRK 
wykonywał zadania przy pomocy zespołu liczącego już 18 pracowników. Dzięki 
temu czas rozpatrywania spraw zaczął się istotnie skracać. W 2014 r. 
wprowadzono istotną zmianę organizacyjną polegającą na stworzeniu Punktu 
Obsługi Konsumentów. Nowy system pracy pozwalał na podzielenie czasu pracy 
pracowników na czas przeznaczony na obsługę interesantów, udzielanie porad 
konsumentom umówionym w sprawach niestandardowych i rozpatrywanie 
pisemnych wniosków konsumentów.  

(dowód: akta kontroli str. 125-126, 129-131, 140-170) 
 
W okresie od 1 stycznia 2016 r do 30 czerwca 2017 r. MRK podjął działania w 67 
sprawach dotyczących KORW. W terminie od jednego do ośmiu miesięcy od 
daty złożenia przez konsumenta wniosku rozpatrzył 61 spraw, pozostałe 6 spraw 
rozpatrzył w terminie do jednego miesiąca.   

(dowód: akta kontroli str. 80-83, 88-89) 
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7. MRK na ogół nie informował konsumentów o przyczynach długiego czasu 
oczekiwania na rozpatrzenie wniosku21, w tym o terminie wystąpienia do banku.  
MRK wyjaśnił, że nie informował klientów na piśmie o wydłużonym czasie 
podjęcia działań, ponieważ informacja, że wnioski były rozpatrywane według 
kolejności wpływu była podana na stronie www.konsument.um.warszawa.pl oraz 
na formularzu wniosku. Konsumenci składający wnioski osobiście w siedzibie 
Wydziału MRK byli informowani o przybliżonym terminie rozpatrzenia wniosku. 
Wysyłanie do konsumentów informacji o czasie podjęcia działań przez Rzecznika 
wydłużałoby dodatkowo czas rozpatrywania wniosków. 

 Zdaniem NIK dobrą praktyką byłoby informowanie konsumentów o terminie 
rozpatrzenia wniosku w sprawie i o ewentualnych przyczynach zwłoki. Informacja 
zamieszczona na wzorze wniosku, udostępnionym przez MRK na stronie 
internetowej Urzędu, dotycząca rozpatrywania wniosków według kolejności 
wpływu nie określa terminu rozpatrzenia wniosku. W ocenie NIK 
niewystarczające jest także informowanie tylko niektórych konsumentów,  którzy 
składają wnioski osobiście w siedzibie Wydziału MRK, o przybliżonym  terminie 
załatwienia sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 182-183) 
 

8. MRK w dwóch na 33 sprawy nie uzyskał z banku (z uwagi na obowiązek banku 
zachowania tajemnicy bankowej) wnioskowanych informacji, dotyczących 
kredytu w związku z nieprzedłożeniem upoważnienia, o którym mowa w art. 104 
ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe22: 
− bank nie udzielił wyjaśnień w sprawie (nr sygnatury: RK-JWY-64620-14-09), 

dotyczącej nienależnego wykonania przez bank zobowiązania. Z informacji 
zamieszczonej w aktach sprawy wynika, że konsument poinformował 
pracownika WMRK, że dostarczy upoważnienie jeśli nie rozwiąże sam 
sprawy. 

         (dowód: akta kontroli str. 230, 333-356) 
 

− w sprawie (nr sygnatury: RK-741.871.2013) bank poinformował MRK o 
ograniczonej możliwości przedstawienia okoliczności związanych z 
przedmiotową sprawą pomimo że rzecznik w piśmie prosił o „przesłanie 
szczegółowych wyjaśnień, ponieważ na podstawie jednostronnego  
przedstawienia problemu przez klienta nie mógł zająć stanowiska. Bank  
ograniczył wyjaśnienia do podania ogólnych informacji, dotyczących 
oprocentowania kredytu. MRK nie wystąpił do klienta o złożenie 
upoważnienia, o którym mowa w art. 104 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, gdyż 
podane informacje były wystarczające do oceny działań banku.  

 (dowód: akta kontroli str. 230, 514-527) 
 

9. Trzy sprawy, które wpłynęły do MRK od 2 do 10 miesięcy przed upływem 10 lat23 
oraz po upływie 14 lat24 od daty zawarcia umów KORW z bankami, rozpatrzono 
według kolejności wpływu, tj. w terminie od ponad 1 miesiąca do 4 miesięcy od 
daty ich wpływu: 

                                                           

21 MRK poinformował klientów o przyczynach rozpatrzenia po czterech miesiącach spraw nr  
sygnatury: RK.741.1083.2015, RK.741.1253.2015, RK.741.985.2015.   

22
 Dz.U. z 2017 r. poz.1876 

23 Dotyczy spraw o nr sygnatury: RK.742.7.265.2017, RK.741.1083.2015. 
24

 Dotyczy sprawy o nr sygnatury: RK. 742.7.139.2017. 
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− sprawa (o nr sygnatury RK.741.1083.2015) dotycząca umowy zawartej w dniu 
25.01.2006 r. wpłynęła dnia 2.03.2015 r. tj. na ponad 10 miesięcy przed 
upływem okresu 10 lat od dnia zawarcia umowy. MRK w piśmie z dnia 
3.07.2015 r., (skierowanym po upływie 4 miesięcy od daty wpływu sprawy), 
między innymi poinformował konsumentów, że powinni jak najszybciej złożyć 
do banku reklamację, w której mieli powołać się na stosowanie przez bank 
postanowień abuzywnych z wnioskiem o zawarcie porozumienia znoszącego 
negatywne skutki z tym związane, ponieważ biorąc pod uwagę art. 118 
kodeksu cywilnego25 (dalej k.c.) termin przedawnienia roszczeń majątkowych 
wynosi 10 lat. MRK wskazał konsumentom ponadto, iż przerwanie biegu 
przedawnienia powoduje  czynność dokonana przed sądem tj. np. złożenie 
pozwu do sądu przed upływem 10 letniego okresu przedawnienia. MRK, 
działając na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów26 (zwanej dalej „ustawą o okik”), wystąpił 
do banku w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów, w tym w piśmie 
z dnia 4 sierpnia 2015 r. wskazał między innymi na zawarcie w umowie i 
regulaminie udzielenia kredytu klauzul noszących znamiona postanowień 
niedozwolonych. Bank uwzględnił częściowo roszczenia konsumentów, 
dokonał zwrotu części pobranej składki z tytułu ubezpieczenia pomostowego 
po dniu ustania ryzyka braku zabezpieczenia hipotecznego (bank uwzględnił 
miesiąc, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o wpisie 
hipoteki do księgi wieczystej i dokonał zwrotu składki w kwocie 420,02 zł). 
Bank nie umożliwił przewalutowania kredytu po wnioskowanym przez 
konsumentów kursie i rozliczenia wpłaconych rat zgodnie z ich 
oczekiwaniami. MRK pismem z dnia 17.11.2015 r., przekazując stanowisko 
banku jednocześnie poinformował konsumentów, że swój udział w sprawie 
uznaje za zakończony oraz wskazał, że rozstrzygniecie sporu byłoby możliwe 
jedynie na drodze sądowej.  

(dowód: akta kontroli str. 229, 644-720)  
 

Rzecznik w dwóch niżej wymienionych sprawach27 nie poinformował 
konsumentów o terminie/ryzyku przedawnienia roszczeń majątkowych, 
wynikających z umowy KORW, ani jednoznacznie nie wskazał działań, których 
podjęcie pozwoliłoby na przerwanie biegu przedawnienia: 
− sprawa (o nr sygnatury RK.742.7.265.2017) dotycząca umowy zawartej w 

dniu 19.04.2007 r. wpłynęła 6.02.2017 r. Konsumenci wnioskowali o zawarcie  
porozumienia znoszącego negatywne skutki stosowania w umowie KORW 
postanowień niedozwolonych oraz naruszenia  art. 69 Prawa bankowego.  

 MRK w piśmie z dnia 9.03.2017 r. skierowanym do banku (tj. po upływie 
ponad jednego miesiąca od daty wpływu skargi) wskazał między innymi na 
zarzuty podnoszone przez konsumentów i przytoczył orzeczenia sądów 
uznających postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, które to 
postanowienia były normatywnie tożsame bądź podobne do postanowień 
zawartych w umowie KORW skarżących. Bank, pomimo ponownego wniosku 
MRK o przeanalizowanie sprawy, nie uznał roszczeń konsumentów. MRK 
pismem z dnia 15.05.2017 r. poinformował konsumentów, że swój udział w 
sprawie uznaje za zakończony oraz wskazał, że rozstrzygniecie sporu byłoby 
możliwe jedynie na drodze sądowej lub w trybie  pozasądowego 
postępowania prowadzonego przez Rzecznika Finansowego. Rzecznik nie 

                                                           

25 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.) 
26

 Dz.U. z 2017 r. poz.229,ze zm. 
27

 Dotyczy spraw o nr sygnatury: RK.742.7.265.2017, RK.742.7.139.2017. 
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poinformował konsumentów o terminie przedawnienia roszczeń majątkowych 
ani o ewentualnym ryzyku przedawnienia niektórych roszczeń, wynikających 
nieprawidłowego działania banku, oraz nie wskazał jednoznacznie, że 
skierowanie sprawy do sądu lub wszczęcie postępowania w sprawie 
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przerywa bieg 
przedawnienia.  

  (dowód: akta kontroli str. 229, 1134 - 1183)  
− sprawa (o nr sygnatury RK.742.7.139.2017) dotycząca umowy z dnia 

29.10.2002 r. wpłynęła do MRK dnia 28.12.2016 r., tj. po upływie ponad 14 lat 
od daty zawarcia umowy. Konsument wnioskował o zawarcie porozumienia 
znoszącego negatywne skutki związane ze stosowaniem niedozwolonych 
postanowień umownych oraz przewalutowanie kredytu po kursie z dnia 
29.10.2016 r. Rzecznik do banku wystąpił pismem z dnia 6 lutego 2017 r., tj. 
po upływie ponad 1 miesiąca od daty wpływu skargi. Bank, pomimo 
dwukrotnego wystąpienia MRK w sprawie ochrony praw i interesów 
wnoszącego skargę, nie uznał roszczeń konsumenta. MRK pismem z dnia 5 
kwietnia 2017 r., przekazując stanowisko banku, jednocześnie poinformował 
konsumenta, że swój udział uznaje za zakończony oraz wskazał, że 
rozstrzygniecie sporu byłoby możliwe jedynie na drodze sądowej. Rzecznik 
nie poinformował konsumenta na piśmie o terminie przedawnienia roszczeń 
majątkowych ani o ewentualnym ryzyku przedawnienia części roszczeń, 
wynikających z nieprawidłowego działania banku oraz nie wskazał 
jednoznacznie, że skierowanie sprawy do sądu przerywa bieg przedawnienia.  

 (dowód: akta kontroli str. 229, 1042-1182) 
 
W ocenie NIK, w przypadku ryzyka przedawnienia roszczeń majątkowych 
konsumentów ich skargi powinny być rozpatrywane w trybie przyspieszonym. 
MRK nie określił w procedurach wewnętrznych okoliczności, które z uwagi na 
interes klienta wymagałyby podjęcia działań niezwłocznie. Nieokreślenie tych 
warunków oraz sposobu postępowania w takich sprawach może powodować 
sytuacje, że będą one rozpatrywane według kolejności wpływu, ponieważ nie 
zostały uznane za pilne.  
Konsumenci powinni być informowani na piśmie o ewentualnym zagrożeniu 
wynikającym z możliwości przedawnienia roszczeń powstałych tytułem 
zawartych umów, Rzecznik powinien wskazać możliwości przerwania biegu 
przedawnienia.  
Upływ czasu nie jest bez znaczenia dla roszczeń, które mają majątkowy 
charakter, albowiem zgodnie z art. 117 § 1 i 2 kodeksu cywilnego roszczenia te 
ulegają przedawnieniu, po upływie terminu przedawnienia. Ten, przeciwko komu 
przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka 
się korzystania z zarzutu przedawnienia. Termin przedawnienia wynosi co do 
zasady lat dziesięć i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 
Skierowanie skargi do MRK, interwencja MRK w banku (wystąpienie do banku 
na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy o okik) nie przerywa biegu 
przedawnienia. Bieg przedawnienia przerywa m.in. czynność przed sądem lub 
innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania 
roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym. Rzecznik w sytuacji 
możliwości dochodzenia roszczeń powinien informować klientów na piśmie o 
terminie/ryzyku przedawnienia roszczeń majątkowych i o działaniach, których 
podjęcie pozwoliłoby na przerwanie biegu przedawnienia.  
   
W ocenie Rzecznika ewentualne roszczenia, jakie przysługują w sytuacji klientów 
w sprawie (o nr sygnatury RK.741.1083.2015) to roszczenia o zwrot kwot 
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naliczonych i pobranych przez bank w oparciu o niedozwolone postanowienia 
umowne. Kwoty te stały się wymagalne dopiero po ich uiszczeniu.  Klienci w 
sprawie (o nr sygnatury RK.741.1083.2015) zwrócili do MRK pismem z dnia 24 
lutego 2015 r., tj. w trakcie realizacji umowy zawartej w dniu 25 stycznia 2006 r. 
na okres 30 lat. MRK dokonał analizy umowy i wskazał konsumentom, że 
zawiera ona postanowienia, noszące, w jego ocenie, znamiona niedozwolonych 
postanowień umownych. W ocenie Rzecznika te roszczenia powstały w 
momencie uiszczenia na rzecz banku należności naliczonych w oparciu o 
postanowienia niedozwolone („nadpłaty”). Roszczenia te przedawnią się dopiero 
z upływem 10 lat od uiszczenia każdej „nadpłaconej” kwoty oddzielnie. Klienci w 
sprawie (nr sygnatury RK.742.7.265.2017) złożyli do MRK wniosek w dniu 6 
lutego 2017 r., tj. w trakcie realizacji  umowy zawartej 19 kwietnia 2007 r. na 
okres 30 lat. W ocenie Rzecznika kwoty stały się wymagalne dopiero po ich 
uiszczeniu. W odniesieniu do kwoty zapłaconej tytułem ubezpieczenia niskiego 
wkładu istnieją podstawy do zakwestionowania opłaty pobranej od konsumentów 
w 2010 r. (termin przedawnienia tego roszczenia upłynie w roku 2020). W 
odniesieniu do kwot nadpłaconych w związku z zawyżeniem poszczególnych rat 
spłaty kredytu – raty są uiszczane sukcesywnie w kolejnych miesiącach (przy 
czym największe nadpłaty powstały na skutek gwałtownego wzrostu kursu franka 
szwajcarskiego względem innych walut w 2015 r.) i dopiero od czasu ich 
uiszczenia należy liczyć 10 letni okres przedawnienia. W ocenie MRK w zakresie 
ww. spraw termin przedawnienia roszczeń, przynajmniej wynikających z 
istotnych nadpłat powstałych w 2015 r., w dniu wniesienia skargi był odległy. 
Natomiast w kwestii niepoinformowania klientki w sprawie (o nr sygnatury 
RK.742.7.139.2017), Rzecznik wyjaśnił, że złożyła ona do MRK wniosek w 
sprawie umowy zawartej 29 października 2002 r. na okres 28 lat, będącej w 
trakcie realizacji. Ewentualne roszczenia, jakie jej przysługują, to roszczenia o 
zwrot kwot naliczonych i pobranych przez bank w oparciu o niedozwolone 
postanowienia umowne. Kwoty te stały się wymagalne dopiero po ich uiszczeniu, 
i w odniesieniu do kwoty nadpłaconych w związku z zawyżeniem 
poszczególnych rat spłaty kredytu były uiszczane sukcesywnie w kolejnych 
miesiącach (przy czym największe nadpłaty powstały na skutek gwałtownego 
wzrostu kursu franka szwajcarskiego względem innych walut w 2015 r.). O tym, 
że część roszczeń z pierwszych lat trwania umowy uległa przedawnieniu  
klientka została poinformowana przez pracownika WMRK w trakcie 
bezpośredniego spotkania. Ponieważ jednak na początku trwania umowy kurs 
franka szwajcarskiego był stabilny, w praktyce nie powstały w tym okresie 
nadpłaty, skutkujące roszczeniami o ich zwrot, a więc kwestia ewentualnego 
przedawnienia roszczeń z okresu pierwszych lat umowy nie ma praktycznego 
znaczenia. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że mimo, że od 
zawarcia umowy minęło 14 lat roszczenia, w sprawie (o nr sygnatury 
RK.742.7.139.2017) dotyczące roszczeń o zwrot istotnych nadpłat nie były 
zagrożone ryzykiem przedawnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 171-173, 184-186, 188-189) 

NIK stoi na stanowisku, iż część roszczeń majątkowych konsumentów 
wynikających z umów, o których mowa w skargach: RK.742.7.265.2017, 
RK.741.1083.2015, RK.742.139.2017 była (w chwili wpływu wniosku w sprawie 
do MRK bądź w niedługim terminie po jego wpływie) zagrożona przedawnieniem. 
Roszczenia konsumentów, które dotyczą zwrotu naliczonych i pobranych przez 
banki kwot (w szczególności kwot rat kapitałowo-odsetkowych) w oparciu o 
niedozwolone postanowienia umowne przedawniają się z upływem 10-letniego 
terminu. Należy mieć na uwadze, iż niedozwolone postanowienia umowne nie 
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wiążą konsumenta od chwili zawarcia umowy, a roszczenia majątkowe związane 
z klauzulami abuzywnymi są dochodzone tytułem świadczenia nienależnego. 
Zgodnie z art. 120 § 1 k.c. bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym 
roszczenie stało się wymagalne, a jeżeli wymagalność roszczenia zależy od 
podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się 
od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął 
czynność w najwcześniej możliwym terminie. Sąd Najwyższy w jednym ze 
swoich wyroków (wyrok z dnia z dnia 22 marca 2001 r., sygn. akt V CKN 769/00) 
wskazał, iż roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia, mającego taki 
charakter już w chwili spełnienia, staje się wymagalne od tej chwili. Ponadto 
niektóre sądy28 wskazują, iż dni w których nastąpiło pobranie z rachunku 
poszczególnych rat z tytułu umowy kredytu, były jednocześnie najwcześniej 
możliwymi terminami, w których kredytobiorcy mogli wezwać dany bank do 
zapłaty. Zatem jak słusznie wskazuje w swych wyjaśnieniach MRK roszczenia 
konsumentów dotyczące wyliczonych i pobranych przez bank kwot (w 
szczególności rat kapitałowo-odsetkowych) na podstawie niedozwolonych 
postanowień umownych stają się wymagalne w dniu ich uiszczenia i od tych dni 
rozpoczyna się bieg przedawnienia poszczególnych roszczeń o zwrot 
świadczenia nienależnego. KORW były spłacane w ratach miesięcznych, a 
pierwsze raty były płatne w niedługim okresie po zawarciu umów KORW. Stąd 
też w ocenie NIK istniało ryzyko przedawnienia części roszczeń, w szczególności 
dotyczących kwot uiszczonych przez konsumentów w niedługim okresie po 
zawarciu umów KORW. 

10. W sytuacji, kiedy banki odmówiły uznania roszczeń klientów lub uwzględniły je 
częściowo, Rzecznik, przekazując konsumentom odpowiedzi banków, w różny 
sposób informował o zakończeniu sprawy, między innymi w: 13 sprawach 
wyjaśnił, że uznał sprawę za zakończoną z powodu braku środków, za pomocą 
których mógłby zobowiązać bank do spełnienia roszczeń klientów29, w 9 
sprawach ponadto udzielił informacji o możliwości dochodzenia roszczeń na 
drodze sądowej.30 Wskazując możliwość rozstrzygnięcia sporu przez sąd, 
jednocześnie pouczył konsumentów o skutkach, wynikających z art. 6 kodeksu 
cywilnego oraz art. 232 kodeksu postępowania cywilnego31 (dalej k.p.c.). 
Stanowią one, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu 
tego wywodzi skutki prawne oraz strony postępowania zobowiązane są wskazać 
sądowi dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. MRK 
nie dysponował informacją, czy któraś ze spraw znalazła swój finał w 
postępowaniu sądowym oraz jak została rozstrzygnięta, ponieważ żaden z 
klientów nie poinformował rzecznika o dalszych działaniach i ich efektach.  

(dowód: akta kontroli str. 228, 245a-245b, 359, 380, 429, 576, 586, 646, 
723, 787, 804, 866, 954,1044,1136-1137) 

Z wyjaśnień złożonych przez Rzecznika wynika między innymi, że od połowy 
2015 r. przyjęto, że klient będzie poinformowany na piśmie o zakończeniu 

                                                           

28 Patrz uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 29   
lipca 2016 r., sygn. akt VI C 2850/15. 

29 Dotyczy spraw o nr sygnatury: RK-JWY-64620-76-09, RK-MKA-64620-59-10, RK-JWY-741- 
118-11, RK.741.1507.2014, RK.741.985.2015, RK.741.1083.2015, RK.741.1253.2015, 
RK.741.228.2016, RK.741.878.2016, RK.741.963.2016, RK.742.7.43.2017, RK.742.7.139.2017, 
RK.742.7.265.2017. 

30 Dotyczy spraw o nr sygnatury: RK-MKA-64620-59-10,  RK.741.985.2015, RK.741.1083.2015, 
RK.741.1253.2015, RK.741. 878.2016, RK.741. 963.2016, RK.742.7.43.2017, RK.742.7.139.2017, 
RK.742.7.265.2017.  

31 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, ze 
zm.) 
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działań przez rzecznika, ponieważ MRK nie mógł zobowiązać przedsiębiorcy do 
spełnienia roszczeń konsumenta i że spór mógł być rozstrzygnięty jedynie na 
drodze sądowej. Taka informacja nie oznacza, że zachęcał on do wniesienia 
sprawy do sądu. Konsumenci zainteresowani skierowaniem sprawy do sądu 
zwracali się niekiedy do rzecznika z wnioskiem o pomoc w sporządzeniu pozwu 
bądź udział w postępowaniu sądowym.   

   (dowód: akta kontroli str. 175, 181, 194-196, 220-221) 

Rzecznik na stronie internetowej MRK, wskazał, że do jego zadań należy w 
szczególności udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na 
drodze sądowej.  

Zgodnie z pkt. 10.3 Procedury ochrona konsumentów - udzielanie porad i 
pomocy konsumentom, obowiązującej od dnia 4.01.2016 r., udzielenie przez 
MRK pomocy sądowej poprzedza złożenie przez interesanta wniosku o 
udzielenie przez MRK pomocy na drodze sądowej. Na stronie internetowej MRK 
nie udostępniono konsumentom wniosku o udzielenie przez MRK pomocy na 
drodze sądowej”.  

 (dowód: akta kontroli str. 44-45, 223) 

     Rzecznik wyjaśnił między innymi, że konsumenci mogą składać pisemne wnioski 
nie tylko na formularzu, lecz w dowolnej formie i zwracać się o udzielenie im 
różnorodnej pomocy. Rzecznik nie widział potrzeby zamieszczania na stronie 
dodatkowych formularzy. 

(dowód: akta kontroli str. 224 - 225 ) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie rozpatrywania spraw  
kredytobiorców korzystających z KORW stwierdzono następujące nieprawidłowości. 
polegające na: 

1. Rzecznik w sposób długotrwały podejmował działania w celu rozpatrzenia 
wniosków, zgłoszonych przez kredytobiorców w sprawach KORW. Pomimo 
starań Rzecznika, w efekcie których zwiększono liczbę pracowników WMRK, 
rozpatrujących sprawy i utworzono Punkt Obsługi Konsumentów, nie udało się 
zmniejszyć czasu rozpatrzenia większości wniosków w sprawach KORW do 
terminu krótszego niż miesiąc. Rzecznik w 39 badanych sprawach 
zaewidencjonowanych w okresie 2006 r. - I połowa 2017 r. podjął działania w 
przedziale czasowym od jednego dnia do 8,5 miesiąca od daty złożenia wniosku 
lub uzupełnienia przez konsumenta dokumentów, z czego zaledwie w 13 
sprawach w terminie do miesiąca. NIK zwraca uwagę, że w procedurach 
określających sposób udzielania porad i pomocy konsumentom nie został 
wskazany termin rozpatrzenia sprawy, który miałby charakter dyscyplinujący dla 
Rzecznika, pracowników WMRK i zmniejszałby ryzyko, że sprawy będą 
prowadzone w sposób przewlekły.  

2. Rzecznik nie informował konsumentów o terminie/ryzyku przedawnienia ich 
roszczeń wynikających z umów KORW (roszczeń majątkowych 
nieuwzględnionych przez bank w wyniku interwencji MRK), ani nie wskazał 
jednoznacznie działań, których podjęcie przerywa bieg przedawnienia. W ocenie 
NIK, zaniechanie to stanowi niedołożenie należytej staranności w działaniu 
Rzecznika.  
Ponadto NIK zwraca uwagę na nieokreślenie przez MRK w procedurach 
wewnętrznych, okoliczności które z uwagi na interes klienta wymagałyby 
podjęcia działań niezwłocznie. Niewskazanie tych warunków oraz sposobu 

Ustalone 
nieprawidłowości i 

uwagi 
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postępowania w takich sprawach może powodować sytuacje, że będą one 
rozpatrywane według kolejności wpływu, ponieważ nie zostały uznane za pilne.  

 
 
 

2. Realizacja uprawnień procesowych w sprawach 
KORW 

 
W okresie objętym kontrolą Rzecznik wytoczył trzy powództwa w postępowaniach 
indywidualnych oraz trzy powództwa w postępowaniach grupowych na rzecz 
konsumentów w sprawach związanych z KORW. MRK realizował w ten sposób 
uprawnienia procesowe, wynikające z art. 42 ust. 2 ustawy o okik32 oraz art. 4 ust. 2 
ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Na dzień zakończenia 
czynności kontrolnych sprawy te były w toku.  

− W dniu 4 grudnia 2015 r. MRK wniósł pozew w sprawie o nr sygnatury: 
RK.742.54.13.2015 przeciwko bankowi o ustalenie nieistnienia stosunku 
prawnego z umowy mieszkaniowego kredytu refinansowego „Własny Kąt” w 
walucie wymienialnej, zawartej w 2005 r. na jednorazową spłatę zaległych 
należności z umowy kredytu mieszkaniowego „Alicja”, zawartej w 1999 r. Kwota 
kredytu wyniosła 228.400 CHF i została wypłacona w złotych. W dniu 23 maja 
2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo. W dniu 1 sierpnia 
2017 r. MRK złożył apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. 

(dowód: akta kontroli str. 1624 - 1693) 

− W dniu 18 stycznia 2017 r. MRK wniósł pozew w sprawie o nr sygnatury: 
RK.742.2.2.2017 przeciwko bankowi o zapłatę, ewentualnie unieważnienie 
umowy kredytu. W 2008 r. konsumentka zawarła umowę kredytu, w której 
wskazano rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO) oraz całkowity 
koszt kredytu (CKK). W toku wykonywania umowy okazało się, że zarówno 
RRSO, jak i CKK mają znacznie wyższą wartość, co w ocenie MRK oznacza, że 
bank wprowadził konsumentkę w błąd, stosując wobec niej nieuczciwą praktykę 
rynkową. Pierwsze posiedzenie Sądu w tej sprawie zostało wyznaczone na 27 
października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1694 - 1775) 

− W dniu 22 czerwca 2017 r. MRK wniósł pozew w sprawie o nr sygnatury: 
RK.742.2.4.2017 przeciwko bankowi o zasądzenie kwot: 58.500,75 złotych oraz 
8.295,48 franków szwajcarskich. W 2009 r. konsumenci zawarli umowę kredytu, 
w której zawarte jest postanowienie dotyczące zmienności oprocentowania. W 
postanowieniu tym nie określono, jakie konkretne parametry finansowe są 
odpowiednie dla wysokości oprocentowania oraz jaki wpływ na oprocentowanie 
mają poszczególne parametry. W podobnej sprawie od 2010 r. toczy się 
postępowanie grupowe, w którym Miejski Rzecznik Konsumentów jest 
reprezentantem grupy. Konsumenci nie przystąpili do grupy, zdecydowali się 
dochodzić swych roszczeń indywidualnie, zwracając się do Rzecznika o 
wytoczenie na ich rzecz powództwa. Do dnia zakończenia kontroli sprawa nie 
została rozstrzygnięta. 

(dowód: akta kontroli str. 1776-1796) 

                                                           
32

 W okresie do 21 kwietnia 2007 r. - zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz.2080, ze zm.) 
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W okresie od 19 lipca 2010 r. do zakończenia kontroli MRK występował w trzech 
postępowaniach grupowych, w których pełnił funkcje reprezentanta grupy. Liczba 
konsumentów, która przystąpiła do grup liczyła łącznie 3.262 osoby: 

− W dniu 20 grudnia 2010 r. Miejski Rzecznik Konsumentów, jako reprezentant 
grupy wniósł do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew przeciwko BRE Bank SA 
(obecnie mBank SA). Powód wniósł o ustalenie odpowiedzialności banku za 
nienależyte wykonywanie umów o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem 
franka szwajcarskiego, zawartych z konsumentami – członkami grupy. 
Nienależyte wykonywanie umów polegało na obliczaniu wysokości miesięcznych 
rat kredytu na podstawie klauzuli zmiana wysokości oprocentowania kredytu 
może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej 
waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w 
kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą 
waloryzacji.  

Takie postanowienie w umowie z konsumentami jest – w ocenie Rzecznika – 
niedozwolone, bowiem jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i w sposób rażący 
narusza interesy konsumentów. Postanowienie uznane za niedozwolone nie 
wiąże konsumentów, wobec czego bank nie miał prawa do zmiany 
oprocentowania w stosunku do poziomu pierwotnie określonego w treści 
umów.     

− Wyrokiem z dnia 3 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił, że BRE Bank SA 
ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec członków grupy, wynikającą z 
nienależytego wykonywania zawartych z nimi umów, polegającą na pobieraniu w 
okresie objętym pozwem wyższych kwot tytułem oprocentowania kredytu niż 
pobierałby, gdyby wykonywał swoje zobowiązanie w sposób należyty. 
Doprowadziło to do powstania szkody u każdego członka grupy. W dniu 30 
kwietnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację pozwanego mBanku. 
Sąd Apelacyjny podkreślił, że prawidłowa była ocena Sądu Okręgowego, iż 
sporne postanowienie umowne jest abuzywne i jako takie nie wiąże 
konsumentów. Po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej pozwanego mBanku, wyrokiem 
z dnia 14 maja 2015 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sąd Apelacyjnego i 
przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy za abuzywną 
uznał tylko część spornej klauzuli, odnoszącą się do elementu decyzyjnego o 
zmianie wysokości oprocentowania. Natomiast za wiążącą uznał element 
parametryczny, odsyłający do kryteriów ustalania stopy procentowej. 

We wrześniu 2015 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi postanowił dopuścić z urzędu 
dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu ekonomii i finansów ze znajomością 
rynku bankowego i zlecić mu wydanie pisemnej opinii na okoliczność m.in. 
wskazania, jakie są obiektywne kryteria ustalania stopy procentowej w czasie 
trwania stosunku kredytowego w walucie obcej, a w szczególności, jakie 
parametry finansowe rynku pieniężnego i kapitałowego wpływają na jej 
wysokość. Do dnia zakończenia kontroli powołany przez Sąd Apelacyjny biegły 
opracował trzy opinie uzupełniające. Liczba konsumentów, którzy przystąpili do 
grupy według stanu na dzień 18 sierpnia 2017 r. liczyła 1247 członków. 

(dowód: akta kontroli str. 1238-1371) 

− W dniu 4 kwietnia 2016 r. Miejski Rzecznik Konsumentów, jako reprezentant 
grupy, wniósł do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew przeciwko mBank SA. 
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Członkowie grupy, której reprezentantem jest Rzecznik zawarli z mBank 
(poprzednio BRE Bank) umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem 
franka szwajcarskiego. Powód wniósł o ustalenie nieważności lub częściowej 
nieważności umów, w związku z dokonywaniem przez mBank waloryzacji 
świadczenia w oparciu o abuzywną klauzulę waloryzacyjną oraz w związku z 
nierównym rozłożeniem ryzyka walutowego między stronami. Postanowieniem z 
dnia 19 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Łodzi postanowił rozpoznać sprawę w 
postępowaniu grupowym. 15 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił 
zażalenie pozwanego mBanku na powyższe postanowienie, potwierdzając 
dopuszczalność postępowania grupowego.  
W dniu 22 maja 2017 r. w dodatku Komunikaty do ogólnopolskiego wydania 
Gazety Wyborczej Sąd zamieścił ogłoszenie o wszczęciu postępowania 
grupowego oraz możliwości przystąpienia do grupy w terminie do dnia 22 
sierpnia 2017 r.  
Do 28 lipca 2017 r. liczba konsumentów, którzy przystąpili do grupy liczyła 1.417 
członków. Wartość przedmiotu sporu to 306.251.382 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 1372-1447) 
 

− W dniu 9 czerwca 2017 r. Miejski Rzecznik Konsumentów, jako reprezentant 
grupy, wniósł do Sądu Okręgowego we Wrocławiu pozew przeciwko Bankowi 
Zachodniemu WBK SA. Członkowie grupy, której reprezentantem jest Rzecznik 
zawarli z BZ WBK SA umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka 
szwajcarskiego. Powód wniósł o ustalenie odpowiedzialności Banku z tytułu 
stosowania w umowach kredytowych, zawartych z członkami grupy, 
niedozwolonych postanowień umownych, dotyczących waloryzacji kwoty kredytu 
oraz rat spłaty kredytu. Liczba konsumentów, którzy przystąpili do grupy liczyła 
598 członków.  

 
W przypadku wszystkich trzech pozwów zbiorowych, MRK zawarł umowy z 
kancelarią prawną, powierzając radcom prawnym/adwokatom33 wykonywanie 
zastępstwa prawnego przed sądami, jak również podejmowanie działań, mających 
na celu powiększenie składu grupy. W powyższych umowach określono m.in., że 
wszystkie zobowiązania finansowe względem kancelarii pokrywają członkowie 
grupy. Wyboru kancelarii reprezentującej konsumentów w pozwach zbiorowych 
dokonywali członkowie grupy. W każdej ze spraw MRK udzielił pełnomocnictwa 
adwokatom wskazanym przez kancelarię, z którą została zawarta umowa. Rzecznik 
był informowany na bieżąco o stanie spraw, otrzymywał do akceptacji każde pismo 
procesowe kierowane do sądu i wspólnie z pełnomocnikami podejmował decyzje co 
do strategii procesowej.  

(dowód: akta kontroli str.1448-1554, 1867) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

3. Inne działania podejmowane przez MRK w zakresie 
pomocy konsumentom korzystającym z KORW 

 

                                                           

33 Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, w  
postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo powoda (tj. reprezentanta grupy) przez adwokata 
lub radcę prawnego, chyba że powód jest adwokatem lub radcą prawnym.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1. Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, jako wnioskodawca, działający na 
rzecz 416 konsumentów, w dniu 28 lutego 2013 r. zawezwał BRE Bank SA do 
próby ugodowej w sprawie o zwrot kwot bezprawnie pobranych przez bank od 
konsumentów. Kwoty, jakie bank powinien zwrócić konsumentom to różnice w 
wysokości rat obliczonych na podstawie klauzuli zmiana wysokości 
oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej 
określonej dla danej waluty oraz zmianie parametrów finansowych rynku 
pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajach zrzeszonych w Unii 
Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji a wysokością rat, 
obliczoną według oprocentowania pierwotnie określonego w treści 
poszczególnych umów. Do zawarcia ugody nie doszło.  

(dowód: akta kontroli str. 1555-1584) 
2. Rzecznik, jako wnioskodawca, działający na rzecz konsumentki, skierował w 

dniu 30 czerwca 2014 r. do Sądu Okręgowego w Łodzi wniosek o udzielenie 
zabezpieczenia roszczenia przeciwko mBank SA o zaniechanie nieuczciwej 
praktyki rynkowej, polegającej na obliczaniu wysokości oprocentowania na 
podstawie niedozwolonej klauzuli, poprzez nakazanie mBankowi wykonywania 
umowy kredytu z uwzględnieniem oprocentowania pierwotnie określonego w 
treści umowy. Wniosek został złożony po wydaniu wyroku Sądu Apelacyjnego w 
Łodzi, oddającego apelację mBanku SA i uznającego kwestionowaną klauzulę za 
abuzywną. Wniosek został oddalony.   

(dowód: akta kontroli str. 1585-1620) 

Miejski Rzecznik Konsumentów na podstawie art. 63 k.p.c., w związku z art. 42 ust. 
5 ustawy o okik, w badanym okresie dwukrotnie skorzystał z możliwości 
przedstawienia sądowi istotnego poglądu w sprawie.  
− W dniu 30 kwietnia 2013 r. MRK przedstawił Sądowi Okręgowemu w Łodzi 

istotny pogląd w sprawie (sądowi II instancji rozpatrującemu apelację od wyroku 
Sądu Rejonowego dla Łodzi). Sprawa dotyczyła wykonywania umów zawartych z 
konsumentami, zawierających postanowienie zacytowane w pkt 1. Sąd I instancji 
uznał za zasadne roszczenie konsumentów wobec BRE Bank SA o zapłatę kwot, 
o jakie bank zawyżał raty kredytu obliczając, oprocentowanie w oparciu o tę 
klauzulę. Bank wniósł apelację od tego wyroku. MRK wyraził pogląd, w którym 
poparł odpowiedź na apelację udzieloną przez pełnomocnika konsumentów oraz 
w pełni zgodził się ze stanowiskiem Sądu Rejonowego. Sprawa zakończyła się 
wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 6 czerwca 2013 r. oddalającym apelację 
banku.  

(dowód: akta kontroli str. 1792-1817) 
− W dniu 25 listopada 2015 r. MRK przedstawił Sądowi Okręgowemu w Łodzi 

istotny pogląd w sprawie na etapie apelacji od wyroku Sądu Rejonowego dla 
Łodzi. Sprawa dotyczyła wykonywania umów zawartych z konsumentami, 
zawierającej postanowienie zacytowane w pkt 1. Sąd I instancji uznał za 
zasadne roszczenie konsumentów wobec mBank SA  o zapłatę kwot, o jakie 
bank zawyżał raty kredytu, obliczając oprocentowanie w oparciu o tę klauzulę, 
która zdaniem Sądu I instancji jest niedozwolona i nie wiąże konsumentów. Bank 
złożył apelację od tego wyroku. Przedstawiając swój pogląd Rzecznik poparł 
odpowiedź na apelację udzieloną przez pełnomocnika konsumentów oraz w pełni 
zgodził się ze stanowiskiem Sądu Rejonowego. Sprawa zakończyła się wyrokiem 
Sądu Okręgowego z dnia 17 października 2016 r. oddalającym apelację banku. 

(dowód: akta kontroli str. 1818-1857) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

4. Bariery ograniczające skuteczne wsparcie 
konsumentów  

Rzecznik zwrócił uwagę na ograniczenia formalnoprawne wynikające z 
niewskazania w art. 104 i 105 ustawy Prawo bankowe wprost instytucji rzecznika 
konsumentów, jako podmiotu uprawnionego do żądania udzielania przez banki 
informacji objętych tajemnicą bankową. W okresie objętym kontrolą, a więc na 
przestrzeni ponad 12 lat, praktyka występowania MRK do banków była różna. 
Podstawę prawną wystąpienia MRK do banku stanowi art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 42 ust. 4 ustawy o okik, 
zobowiązujący przedsiębiorcę, a więc także banki, do udzielenia rzecznikowi 
wyjaśnień i informacji, będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkowania się 
do uwag i opinii rzecznika. Przez pewien czas banki, do których MRK występował w 
tym trybie, udzielały rzecznikowi odpowiedzi i przedstawiały wyjaśnienia w sprawie. 
Z czasem, coraz częściej zdarzało się, że bank odmawiał udzielenia wyjaśnień, 
zasłaniając się tajemnicą bankową. W takich przypadkach MRK zwracał się do 
konsumenta, aby ten upoważnił bank do udzielenia rzecznikowi wyjaśnień objętych 
tajemnicą bankową. Stosowne upoważnienie konsument składał bezpośrednio w 
banku. Po otrzymaniu upoważnienia bank udzielał rzecznikowi odpowiedzi na 
wystąpienie. Kilka banków nadal jednak odmawiało udzielenia informacji objętych 
tajemnicą bankową, powołując się na brak możliwości zweryfikowania podpisu 
konsumenta. Banki żądały więc upoważnienia z podpisem notarialnie 
poświadczonym, upoważnienia sporządzonego w formie aktu notarialnego albo aby 
podpis na upoważnieniu był złożony na formularzu banku i w obecności pracownika 
Banku. Takie dodatkowe wymagania, w ocenie MRK, nie znajdują uzasadnienia w 
obowiązujących przepisach, a ponadto praktyka taka naraża konsumentów na 
dodatkowe utrudnienia i koszty. Swoje wątpliwości w tej sprawie MRK przedstawiał 
Komisji Nadzoru Finansowego, Związkowi Banków Polskich. Problem ten był 
również omawiany na posiedzeniach Rady Arbitra Bankowego. 

(dowód: akta kontroli str. 133-134) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli34, wnosi o:  

1. kontynuowanie działań mających na celu skrócenie terminu rozpatrywania spraw 
konsumentów przez MRK, w tym określenie w procedurze wewnętrznej terminu 
rozpatrzenia spraw,  
 

2. informowanie konsumentów na piśmie o terminie/ryzyku przedawnienia roszczeń 
majątkowych i o działaniach, których podjęcie pozwoliłoby na przerwanie biegu 
przedawnienia. 
 

3. rozważenie określenia w procedurze wewnętrznej okoliczności, które z uwagi na 
interes klienta wymagałyby rozpatrzenia sprawy niezwłocznie, np. zwiększone 
ryzyko przedawnienia roszczeń powstałych tytułem zawartych przez 
konsumentów umów kredytu objętego ryzykiem walutowym. 

                                                           

34 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Wnioski  
pokontrolne 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia     grudnia  2017 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  

    Kontrolerzy: Departament Budżetu i Finansów 

   Joanna Haus  
Specjalista kontroli państwowej 
 
……………………………………   

   Podpis 

 

Dyrektor 
Stanisław Jarosz 

 
 

      ……………………………………… 
             Podpis 

 
   Jan Werenowski  

Główny specjalista kontroli państwowej  

 

…………………………………..…… 
       Podpis 

 

 

 

        Adam Durski 
Główny specjalista kontroli państwowej 
 
 

……………………………………… 
                          Podpis 
 

 

  
 

  

  

  

 
 

  

Prawo zgłoszenia 
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NIK o sposobie 

wykonania wniosków 
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