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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 

Kontroler Sławomir Sońta, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KBF/42/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz nr KBF/94/2017 z dnia 
26 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 570) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, od 19 listopada 2002 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 4 sierpnia 2017 r., Miejski Rzecznik 
Konsumentów w Krakowie (dalej: „MRK” lub „Rzecznik”) aktywnie wykonywał 
obowiązki ustawowe w zakresie ochrony praw konsumentów korzystających  
z kredytów objętych ryzykiem walutowym. Nie we wszystkich przypadkach dołożył 
jednak należytej staranności, aby informacje przekazywane konsumentom były 
kompletne.  

NIK odstąpiła od formułowania oceny działań Rzecznika w latach 2005-2013,  
tj. w pozostałej części okresu objętego kontrolą, gdyż z uwagi na brakowanie nie 
była dostępna dokumentacja spraw z tych lat. 

W 15 na 18 skontrolowanych spraw z lat 2014-2017 MRK podjął przewidziane 
przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów2 
działania na rzecz ochrony konsumentów. Dziewięć spraw zostało zakończonych 
udzieleniem porad konsumenckich, w tym jeden konsument w korespondencji  
do MRK wyraził zadowolenie ze sposobu załatwienia sprawy, stwierdzając,  
że uzyskane informacje wykorzysta w postępowaniu z bankiem. Spośród 
pozostałych sześciu spraw, w których MRK podjął działania, jedna zakończyła się 
prawomocnym wyrokiem sądu korzystnym dla konsumenta, w jednej sprawie zapadł 
korzystny dla konsumenta wyrok nieprawomocny, w jednej sprawie doszło  
do zawarcia ugody z bankiem. W trzech sprawach wystąpienia MRK do banków  
na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy o okik były nieskuteczne. Brak skuteczności 
nie wynikał jednak z przyczyn leżących po stronie Rzecznika. W trzech sprawach 
MRK odstąpił od podejmowania działań. W dwóch przypadkach postępowanie 
Rzecznika było uzasadnione, w jednym – wniosku o reprezentację grupy  
52 kredytobiorców w grupowym postępowaniu sądowym przeciwko bankowi –  

                                                           

1  Najwyższa Izba Kontroli w niniejszej kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, opisowa, negatywna. 
Ocena opisowa jest formułowana, gdy wystąpiły nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, ale ich skala  
i charakter nie uzasadniały sformułowania oceny negatywnej. 

2  Dz.U. z 2017 r. poz. 229, ze zm., dalej „ustawa o okik”. 
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z przyczyn nieleżących po stronie Rzecznika, brak było dokumentacji, który 
pozwoliłaby na ocenę zasadności odmowy podjęcia działań przez Rzecznika. 

NIK stwierdziła następujące nieprawidłowości w działaniach Rzecznika:  
‒ w pisemnych poradach przekazywanych konsumentom Rzecznik nie informował 

o ryzyku przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych ani o działaniach, 
których podjęcie pozwoliłoby na przerwanie biegu terminu przedawniania; było to 
szczególnie istotne w przypadkach, gdy termin przedawnienia roszczeń, jakie 
przysługiwałyby konsumentom, w związku ze stosowaniem przez banki 
niedozwolonych postanowień umownych, był bliski; 

‒ w trzech sprawach (o numerach 747/14, 130/15 i 174/15) Rzecznik nie udzielił 
wnioskodawcom pełnej informacji, pomijając aspekty związane ze stosowaniem 
przez banki postanowień wypełniających znamiona postanowień niedozwolonych 
na gruncie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny3;   

‒ w sześciu sprawach Rzecznik nieznacznie4 przekroczył 21-dniowy termin  
na podjęcie działań, liczony od wpływu wniosku konsumenta do Biura MRK, 
określony w § 2 ust. 6 zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2009 Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów w Krakowie z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie zasad 
funkcjonowania Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie; 
przekroczenie terminu nie skutkowało jednak pogorszeniem się sytuacji prawnej 
wnioskodawców. 

Ponadto NIK, zbieżnie z wynikami kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa, 
stwierdziła, że postanowienia regulaminów organizacyjnych Urzędu Miasta 
Krakowa, obowiązujące do dnia 30 września 2016 r. nie wymieniały bezpośrednio 
instytucji MRK i jego Biura w strukturze Urzędu oraz nie określały wynikającego  
z art. 40 ust. 3 ustawy o okik bezpośredniego podporządkowania MRK 
Prezydentowi  Miasta Krakowa. Brak wyodrębnienia organizacyjnego Rzecznika był 
niezgodny z art. 40 ust. 4 ustawy o okik. Nie miał on jednak istotnego wpływu  
na działalność MRK. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o okik5, w okresie objętym kontrolą, zadania 
samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonywał 
Miejski Rzecznik Konsumentów. 

Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Krakowie był od 17 stycznia 2011 r. 
Jerzy Gramatyka. Poprzednio rzecznikami byli: Tomasz Popiołek w okresie  
od 7 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., Michał Marszałek – od 26 września 
2005 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz Ryszard Bocian – od 1 sierpnia 1999 r.  
do 8 czerwca 2005 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

Według zarządzeń Nr 2611/2016 z dnia 30 września 2016 r. oraz Nr 3617/2016 
z dnia 23 grudnia 2016 r. Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie regulaminu 
organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, MRK podlegał bezpośrednio 
Prezydentowi Miasta. Wcześniej obowiązujące regulaminy organizacyjne Urzędu 
Miasta Krakowa nie wymieniały bezpośrednio MRK i jego Biura. Według 
zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie podziału na wewnętrzne 
komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw 

                                                           

3  Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm. 
4  W sześciu sprawach termin został przekroczony o od jednego do 13 dni. 
5  Do dnia 21 kwietnia 2007 r. – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080, ze zm.), zwanej dalej „uchyloną ustawą o okik z 2000 r."  
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faktycznego 



 

4 

Administracyjnych stanowisko MRK usytuowane było w Wydziale Spraw 
Administracyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-8, 443-467) 

W 2016 r. pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa 
przeprowadzili kontrolę wykonania przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
zadań z zakresu ochrony konsumentów w 2015 r. Ustalili, że postanowienia 
regulaminu organizacyjnego Miasta Krakowa, w tym schemat organizacyjny 
Urzędu Miasta Krakowa i zarządzania Miastem Krakowem, wprowadzony 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1406/2016 z dnia 1 czerwca  
2016 r. nie wymieniały bezpośrednio instytucji Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów w Krakowie i jego Biura, ograniczając się do ustanowienia,  
że w skład Magistratu wchodzi Wydział Spraw Administracyjnych, którego zakres 
działania i podział na wewnętrzne komórki organizacyjne określa Prezydent  
w drodze odrębnego zarządzenia. W zarządzeniu Nr 556/2015 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne 
komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw 
Administracyjnych, wprowadzono zapisy o umiejscowieniu MRK wraz  
z podległym mu bezpośrednio Referatem-Biurem Prawnym w strukturach 
Wydziału, z jednoczesnym wyłączeniem go z podległości Dyrektora Wydziału 
Spraw Administracyjnych. Schemat organizacyjny, stanowiący załącznik  
do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa nie wskazywał również, 
wynikającego z art. 40 ust. 3 ustawy o okik, faktu bezpośredniego 
podporządkowania MRK Prezydentowi Miasta Krakowa. W wystąpieniu 
pokontrolnym z dnia 4 października 2016 r., skierowanym do MRK, odstąpiono 
od wydawania zaleceń w przedmiotowym zakresie, w związku z wprowadzeniem 
zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, w tym  
do schematu organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa i zarządzania Miastem 
Krakowem (zarządzenie Nr 2611/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  
30 września 2016 r.) w zakresie postanowień dotyczących Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów w Krakowie i jego bezpośredniego podporządkowania 
Prezydentowi Miasta Krakowa. 

(dowód: akta kontroli str. 36-42) 

2. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Miasta Krakowa obowiązywały 
uregulowania wewnętrzne, określające zasady działania i funkcjonowania MRK, 
wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa6 oraz zarządzeniami 
wewnętrznymi MRK. 

W zarządzeniach Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie podziału  
na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania 
Wydziału Spraw Administracyjnych określony został zakres działań MRK. 

Zasady funkcjonowania Biura MRK, Rzecznik określił w piśmie okólnym zdnia  
1 marca 2006 r. w sprawie zasad obsługi prawnej spraw wnoszonych przez 
konsumentów do MRK oraz w zarządzeniu wewnętrznym Nr 1/2009 z dnia  
13 marca 2009 r. w sprawie zasad funkcjonowania MRK, zmienionym 
zarządzeniami Nr 1/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r. oraz Nr 2/2016 z dnia  
4 października 2016 r. Zarządzenia te regulowały w szczególności zasady 
udzielania porad prawnych, prowadzenia spraw konsumenckich oraz 
występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 
konsumentów. 

                                                           

6  Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz 
szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Administracyjnych. 
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Według zarządzeń obowiązujących do dnia 3 października 2016 r., na podjęcie 
działań w sprawie, tj. udzielenie odpowiedzi konsumentowi, sporządzenie opinii 
prawnej lub przygotowanie wystąpienia do przedsiębiorcy pracownik Biura 
Rzecznika miał 21 dni od dnia wpłynięcia sprawy do Biura Rzecznika. Od dnia  
4 października 2016 r. – na podjęcie działań w sprawie, pracownik Biura 
Prawnego MRK w Krakowie ma 30 dni od dnia wpłynięcia sprawy, a termin ten 
liczy się od momentu doręczenia przez konsumenta wszystkich informacji, 
wyjaśnień, dokumentów, dowodów niezbędnych dla przeprowadzenia 
prawidłowej analizy sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 4-35, 443-467) 

3. MRK podejmował czynności w ramach swoich kompetencji na podstawie 
pisemnego wniosku o zajęcie się sprawą i dostarczonych przez konsumentów 
materiałów. Sprawy przyjęte do prowadzenia były rejestrowane w księdze 
głównej. MRK zarejestrował 25 pisemnych spraw konsumentów korzystających  
z KORW, tj. 0,3% wszystkich spraw zarejestrowanych w Księdze Głównej oraz 
ujętych w rocznych sprawozdaniach MRK w okresie objętym kontrolą7. Spośród 
25 spraw w biurze zachowała się dokumentacja 18 spraw, które wpłynęły 
w latach 2014-2017. Dokumentacja siedmiu spraw z lat wcześniejszych została 
poddana brakowaniu.  

(dowód: akta kontroli str. 468-492, 494, 498) 

4. Skontrolowano udostępnioną dokumentację źródłową wszystkich 18 spraw 
dotyczących kredytów objętych ryzkiem walutowym, zarejestrowanych w Księdze 
Głównej. Według zawartych umów kredyty były kredytami hipotecznymi objętymi 
ryzykiem walutowym (denominowanymi/indeksowanymi kursem CHF i w dwóch 
przypadkach kursem EURO) oraz miały być przeznaczone głównie  
na sfinansowanie budownictwa mieszkaniowego (zakup lokali mieszkalnych, 
zakup lub budowę domów jednorodzinnych). 

 (dowód: akta kontroli str. 43-433) 

MRK, rozpatrując wnioski konsumenckie, każdorazowo udzielił odpowiedzi, 
porad konsumenckich lub podjął stosowne działania w terminie od jednego  
do 34 dni liczonym od dnia wpływu wniosku do Biura lub od dnia doręczenia 
przez konsumenta wszystkich dowodów niezbędnych do przeprowadzenia 
prawidłowej kwerendy sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 43-44) 

W dziewięciu sprawach (o numerach: 211/14, 747/14, 433/15, 174/15, 130/15, 
563/16, 158/17, 49/17 i 284/17) MRK udzielił pisemnych porad konsumenckich. 
W jednej sprawie (284/17) konsument wnosił o poradę/ o opinię dotyczącą 
reklamacji umowy kredytowej, zawartej z bankiem, pod kątem występowania  
w niej niedozwolonych zapisów, w szczególności dotyczących niejasnego 
określenia podstawy przyjęcia przez bank kursu wymiany waluty uruchamianego 
kredytu z CHF na PLN, niedoprecyzowania przez Bank średniego kursu wymiany 
waluty kredytu w dniu uruchamiania kredytu oraz nieprawidłowego uruchamiania 
transz kredytu. Po uzyskaniu od MRK opinii, konsument w korespondencji  
do MRK wyraził swoje zadowolenie ze sposobu załatwienia sprawy stwierdzając, 
że uzyskane informacje wykorzysta w postępowaniu z bankiem. 
W pozostałych ośmiu sprawach konsumenci wnioskowali także o pomoc/poradę 
w sprawie zawartych już przez nich umów kredytowych, w tym o opinie i ocenę 
umów kredytowych pod kątem niedozwolonych klauzul i ich skutków  
dla kredytobiorców. MRK w swoich poradach wskazał, że umowy mogą zawierać 

                                                           

7  W okresie objętym kontrolą do biura MRK wpłynęło 8.325 spraw. 
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klauzule abuzywne z uwagi na ich zbieżność z postanowieniami rejestru klauzul 
niedozwolonych, prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Nie mniej jednak o ich 
abuzywności, w drodze kontroli incydentalnej mógłby wypowiedzieć się sąd. 
Konsumenci nie informowali MRK o sposobie wykorzystania uzyskanych 
informacji i porad, a sprawy zostały zamknięte. 

(dowód: akta kontroli str. 54-71, 147-186, 252-303, 418-433) 

Dwie sprawy (nr 229/15 i 127/16) MRK dotyczyły zapisów umownych w zakresie 
ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, z których wynikało, że kredytobiorca 
był zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia, a ubezpieczonym był 
bank. W związku z tym, MRK na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy o okik, 
wystąpił do banków o zwrot konsumentom niesłusznie pobranych składek 
ubezpieczeniowych. Następnie w wyniku negatywnych stanowisk banków, 
przygotował konsumentom pozwy o zwrot niesłusznie pobranych kwot  
(12,7 tys. zł i 26,6 tys. zł) wraz z odsetkami oraz na podstawie art. 42 ust. 5 
ustawy o okik, w związku z art. 63 Kodeksu postępowania cywilnego przedłożył 
sądowi istotny pogląd w sprawie. 
Sprawa 229/15 została zakończona korzystnym dla konsumenta prawomocnym 
wyrokiem sądu z dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd zasądził na rzecz konsumenta 
26,6 tys. zł wraz z odsetkami należnymi od 1 stycznia 2016 r.  
W sprawie nr 127/16  – 2 czerwca 2017 r. sąd zgodnie z pozwem, zasądził  
na rzecz konsumenta kwotę 12,7 tys. zł wraz z odsetkami należnymi  
od 24 czerwca 2016 r. Bank wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroku.  
Na dzień 4 sierpnia 2017 r. MRK nie miał informacji, czy Bank złożył apelację, 
czy wyrok jest prawomocny.  

 (dowód: akta kontroli str. 304-417) 

W dwóch sprawach (nr 230/15 i 231/15) MRK zarzucił bankowi stosowanie przy 
zawieraniu umów nieuczciwych praktyk i niedozwolonych klauzul umownych. 
Zawarła ona z bankiem (w 2006 r. i 2008 r.) dwie umowy o kredyt hipoteczny 
indeksowany do CHF w celu sfinansowania zakupu trzech mieszkań. W celu 
spłaty jednego kredytu, dotyczącego jednego mieszkania, kredytobiorczyni 
zawarła z bankiem aneks do umowy kredytowej uznając, że jego treść będzie 
miała związek jedynie z zakończeniem umowy kredytu. Następnie 
kredytobiorczyni złożyła w banku oświadczenie o uchyleniu się od skutków 
prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, w którym, zarzuciła 
bankowi wprowadzenie do aneksu podstępem niekorzystnego dla niej 
przeliczania kursu walut. MRK, na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy o okik, 
wystąpił do banku o wskazanie powodów, dla których bank nie uznał 
skuteczności złożonego przez kredytobiorczynię oświadczenia woli  
w powyższym zakresie, nie dokonał modyfikacji treści umów dotyczących 
niedozwolonych klauzul oraz nie zakończył postępowania reklamacyjnego.  
W związku z negatywnym stanowiskiem banku, nieuwzględniającym roszczeń 
kredytobiorczyni, MRK przekazał jej projekt ugody z bankiem oraz projekt 
wniosku do Rzecznika Finansowego wraz z informacją o możliwości 
polubownego zakończenia sporu. MRK pomimo skierowanej do kredytobiorczyni 
korespondencji, nie otrzymał od niej odpowiedzi w sprawie sugerowanej ugody 
ani skierowania sprawy do Rzecznika Finansowego. Kredytobiorczyni również 
nie wyraziła swojej opinii, czy podjęte przez MRK działania spełniły jej 
oczekiwania. 

(dowód: akta kontroli str. 77-146) 

W jednej sprawie nr 358/16, na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy o okik, MRK 
wystąpił do dwóch banków o podanie powodów nie udzielenia konsumentowi 
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terminowej (w ciągu 30 dni) odpowiedzi na reklamację dotyczącą realizacji jego 
zobowiązań wynikających z warunków umów kredytowych. Odpowiadając banki 
stwierdziły, że odpowiedzi zostały udzielone wskazując jednocześnie, że złożone 
reklamacje były bezprzedmiotowe, ponieważ umowy kredytowe z winy 
konsumenta zostały rozwiązane. Konsument nie wywiązywał się z umownych 
zobowiązań i zawartych ugód. W związku z powyższym oraz brakiem możliwości 
skutecznego wyegzekwowania roszczeń konsumenta, MRK wskazał Arbitra 
Bankowego i Rzecznika Finansowego, którzy mogliby udzielić konsumentowi 
dalszej pomocy prawnej. W analizowanej sprawie konsument opieszale doręczał 
brakujące dokumenty oraz rozszerzał zakres swoich roszczeń, traktując 
wybiórczo prawa i obowiązki stron zawartych umów. 

(dowód: akta kontroli str. 187-222) 

W sprawie nr 221/17 MRK przekazał konsumentowi projekt skargi 
konsumenckiej w związku z nie udzieleniem przez bank terminowej odpowiedzi 
na reklamacje i korespondencję kierowaną do banku. Z tego samego powodu 
konsument mógł ponieść dodatkowe acz zbędne koszty związane 
z koniecznością uregulowania wyższej składki z tytułu ubezpieczenia 
majątkowego nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego. 
Konsument przedłożył bankowi dowód zawarcia umowy ubezpieczenia 
przedmiotowej nieruchomości z wybranym przez siebie ubezpieczycielem  
z dołączonym projektem umowy przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia 
nieruchomości na bank. Przez ponad rok bank nie udzielił jednoznacznej 
odpowiedzi w przedmiocie zawartej polisy ubezpieczenia majątkowego oraz nie 
przedstawił szczegółowych wyjaśnień, dla których nie zaakceptował treści 
przedłożonego projektu umowy cesji praw. Skutkowało to stanem niepewności 
odnośnie prawidłowości realizacji przez konsumenta obowiązków wynikających  
z zawartej umowy kredytowej. W wyniku złożonej przez konsumenta skargi 
konsumenckiej do banku (clas actio popularis) została zawarta umowa przelewu 
wierzytelności. Niezależnie od powyższego konsument wniósł również skargę do 
Rzecznika Finansowego w związku z brakiem terminowej odpowiedzi banku  
na złożoną reklamację. Potwierdzenie przez Rzecznika Finansowego 
nieprawidłowości dotyczących zainicjowanego przez konsumenta postępowania 
reklamacyjnego pozwoli na skierowanie do banku roszczenia, którego 
przedmiotem będzie zwrot kwoty nadpłaty ubezpieczenia majątkowego.  

(dowód: akta kontroli str. 223-251) 

MRK nie podjął działań w trzech sprawach: 
− w sprawie nr 655/15 – z braku podstaw do podejmowania działań, ponieważ 

wniosek do MRK w imieniu konsumenta złożyła spółka „L” świadcząca 
usługi prawnicze, która nie przedłożyła pełnomocnictwa do reprezentowania 
konsumenta przed MRK i jak wyjaśnił w piśmie skierowanym do „L”, Spółka 
była profesjonalistą na rynku świadczenia usług prawniczych i dlatego w tej 
sprawie MRK nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia 
polegającego na zapewnieniu bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego 
i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenckich, 

− w sprawie nr 251/15 – z powodu niedostarczenia i nieuzupełnienia przez 
konsumenta niezbędnych dokumentów do ustalenia stanu faktycznego 
w sprawie, o które trzykrotnie (24 kwietnia oraz 5 i 28 maja 2015 r.) 
w korespondencji elektronicznej prosił MRK, 

− w sprawie nr 713/15, dotyczącej reprezentowania interesów konsumentów 
w postępowaniu grupowym, z przyczyn nieleżących po stronie Rzecznika, 
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brak było dokumentacji, który pozwoliłaby na ocenę zasadności odmowy 
podjęcia działań przez Rzecznika. 

(dowód: akta kontroli str. 45-53, 72-76, 434-442) 

5. W pięciu przypadkach, na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy o okik, MRK 
występował do przedsiębiorców w sprawach konsumentów korzystających 
z KORW przedstawionych w pkt 4 wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 494) 

6. W kontrolowanym okresie MRK nie wytaczał powództwa na rzecz konsumentów 
oraz nie wstępował za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach  
o ochronę interesów konsumentów korzystających z KORW8, ponieważ w żadnej 
ze spraw (z wyjątkiem czterech spraw o nr 230/15, 231/15, 127/16 i 229/15) 
konsumenci nie przedłożyli dokumentów wskazujących, że postępowanie 
banków było niedozwolone, wskazujących o abuzywności postanowień 
zawartych w umowach kredytowych, co uniemożliwiało ocenę ryzyka  
z podjęciem akcji sądowej. Rzecznik wskazał także, że nie korzystał z tego 
środka, gdyż sądy z apelacji krakowskiej kilkakrotnie obciążały MRK w Krakowie 
kosztami procesu w sytuacji, w której wniesione powództwo zostało następnie 
oddalone. Koszty te ponosiła następnie Gmina Miejska Kraków. Przyznana  
na ten cel rezerwa ze środków uchwalonych w budżecie Miasta Krakowa była 
bardzo nieduża i praktycznie nie wystarczałaby nawet na pokrycie kosztów 
jednej tylko sprawy.  

(dowód: akta kontroli str. 511, 512) 

7. MRK nie wytaczał powództwa w postępowaniu grupowym (jako reprezentant 
grupy) dotyczącym roszczeń konsumentów w zakresie KORW. Rzecznik 
odmówił grupie 52 wnioskodawców, korzystających z kredytów udzielonych 
przez BGŻ BNP Paribas SA, pomocy w tym zakresie, wskazując między innymi 
na wątpliwości, dotyczące składu grupy i wysokości dochodzonych roszczeń,  
sformułowane na kanwie przypadku innego pozwu zbiorowego, oddalonego 
przez sąd. Rzecznik nie uzyskał od wnioskodawców dokumentacji, która 
pozwoliłaby NIK na ocenę zasadności tego argumentu. Wnioskodawcy nie 
przedstawili Rzecznikowi także innej dokumentacji, do której przekazania się 
zobowiązali. Ponadto Rzecznik w korespondencji z wnioskodawcami wskazał 
między innymi na kwestię braku środków na pokrycie kosztów w przypadku 
oddalenia powództwa. Czynnik ten był wymieniany jako bariera działania 
Rzecznika. 

(dowód: akta kontroli str. 439-442, 495) 

8. Spośród sześciu spraw, w których MRK podjął inne (niż porady prawne) 
działania, jedna (nr 229/15) zakończyła się prawomocnym wyrokiem sądu, 
korzystnym dla konsumenta. W jednej sprawie (nr 127/16) zapadł korzystny dla 
konsumenta wyrok, ale nie wiadomo, czy prawomocny. W jednej (nr 221/17) 
sprawie doszło do zawarcia ugody z bankiem. W trzech sprawach (230/15, 
231/15 oraz 358/16) wystąpienia MRK do banków w trybie art. 42 ust. 1 pkt 3 
ustawy o okik były nieskuteczne, a MRK nie posiada informacji o rozstrzygnięciu 
sporów z bankami. 

(dowód: akta kontroli str. 494, 72-92, 187-251, 304-417) 

                                                           

8  Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o okik (w okresie do 21 kwietnia 2007 r. –  art. 37 ust. 2 uchylonej ustawy  
o okik z 2000 r.) rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów 
oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postepowania w sprawach o ochronę interesów 
konsumentów. 
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9. Rzecznik wskazał, że działania MRK ograniczały bariery uniemożliwiające 
skuteczne wsparcie konsumentów w sporach z bankami, w tym ograniczenia 
formalnoprawne, finansowe, jak również zachowania i zaniechania samych 
konsumentów. 

Art. 104 i 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe9 nie wskazuje 
wprost instytucji rzecznika konsumentów jako podmiotu uprawnionego  
do żądania udzielania przez banki informacji objętych tajemnicą bankową.  
W ocenie MRK zapis ten, na gruncie praktyki rodził przypadki odmowy udzielenia 
informacji przez banki rzecznikom w sprawach konsumenckich. Co prawda  
w przypadku spraw objętych kontrolą nie zdarzyła się sytuacja, w której bank 
odmówił ewentualnej odpowiedzi na wystąpienie MRK, ale wynikało to z faktu, 
że konsumenci byli uprzednio informowani o konieczności dostarczenia 
stosownego upoważnienia, o którym mowa w art. 104 ust. 3 ustawy Prawo 
bankowe. Nie mniej jednak, w przypadku braku lub zwłoki w dostarczeniu 
upoważnienia, postępowanie przedłużało się bądź też MRK nie podejmował 
działań w sprawie (sprawy nr 230/15, 231/15, 433/15, 358/16). 
Jak wyjaśnił MRK w zakresie innych (niż kontrolowane) spraw związanych 
z umowami/usługami z lat poprzednich, nawet pomimo dostarczenia bankowi 
oryginału stosownego upoważnienia/pełnomocnictwa zdarzały się sytuacje, 
w których banki zasłaniały się zapisami prawa bakowego.  

Zdaniem MRK skuteczne wsparcie konsumentów ograniczały między innymi: 
‒ szczególnie uprzywilejowana pozycja banków na tle innych przedsiębiorców 

np. w zakresie dochodzonych przez banki roszczeń poprzez bankowy tytuł 
egzekucyjny (do 2015 r.) – sprawa 358/16; brak przepisu (do 2015 r.), który 
określałby termin udzielenia odpowiedzi na reklamację kierowaną przez 
konsumentów do banku (sprawy nr 221/17, 358/16); niewaloryzowanie przez 
okres ponad 15 lat progu kwotowego wartości przedmiotu sporu, która mogła 
być wniesiona do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego (BAK), dlatego BAK 
na ogół nie rozstrzygał tego typu spraw; 

‒ nieliczne i często niespójne orzecznictwo w zakresie tego typu spraw;  
‒ bardzo rygorystyczne sprawdzanie składu grupy, rodzaju kierowanych 

roszczeń (ich jednolitość) i innych przesłanek formalnoprawnych w zakresie 
dopuszczalności wniesienia pozwów zbiorowych; 

‒ zachowania oraz zaniechania samych konsumentów – zawarciu umów 
KORW towarzyszyła bardzo mała aktywność konsumentów, zarówno na 
etapie przedkontraktowym, zawierania umów oraz już podczas ich realizacji; 
w dużej mierze to wynik niskiej świadomość prawnej i wiedzy ekonomicznej, 
w tym zwłaszcza na temat skutków prawnych i finansowych związanych  
z podpisaniem umowy; przykładem może być powszechna praktyka 
nieczytania umowy a pomimo tego akceptacja jej zapisów; następny poważny 
problem to liczne braki w zakresie posiadanej dokumentacji niezbędnej  
do przeprowadzenia kwerendy sprawy, brak współpracy z Rzecznikiem  
i zainteresowania w zakresie wskazania kierunków, propozycji prowadzenia 
sprawy i to już na wstępnym jego etapie albo – przeciwnie – bardzo 
roszczeniowa, wręcz niemal agresywna postawa w zakresie egzekwowania 
roszczeń, które z punktu widzenia przepisów należałoby w świetle art. 5 
Kodeksu cywilnego uznać jako nadużycie prawa podmiotowego; częstą 
praktyką była również bardzo niesymetryczna, niewłaściwa postawa 
konsumenta jako kredytobiorcy, przejawiająca się poprzez wybiórcze 
traktowanie praw i obowiązków przynależnych stronom kontraktu; 

                                                           

9  Dz.U. z 2017 r. poz. 1876. 
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‒ postawa polityków, stowarzyszeń, fundacji, kancelarii prawnych i mediów.   

 (dowód: akta kontroli str. 495-497, 502) 

10. MRK nie stosował zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 12 maja 2010 r. 
w sprawie stosowania zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania 
skarg i zapytań konsumentów10. Zlecenia te nie mają mocy wiążącej. Jak 
wyjaśnił MRK pierwszym i głównym zadaniem rzecznika, wynikającym z ustawy 
o okik, jest udzielanie szeroko rozumianej pomocy prawnej w sporach 
cywilnoprawnych, dotyczących zawartych z przedsiębiorcami umów, w tym 
zapewnienie szeroko rozumianego poradnictwa prawnego. Skarga dotyczy nieco 
innego zakresu oraz sfery, chociaż bardzo często konsumenci taką właśnie 
niewłaściwą terminologią się posługują. W myśl rozumienia wskazanej przez 
Komisję Europejską podstawy prawnej, oznacza ona jeszcze co innego,  
tj. wyrażenie niezadowolenia z zachowania określonego podmiotu handlowego.  
Z tych względów MRK nie stosuje wyżej wymienionych zaleceń Komisji. 
Natomiast dla celów przyjętej sprawozdawczości stosuje wytyczne oraz 
zalecenia Prezesa UOKiK. W dużej mierze pokrywają się one z treścią  
dokumentu Komisji, a ponadto jeżeli chodzi o porady udzielane osobiście oraz 
drogą elektroniczną to podlegają one odrębnej rejestracji czego wyraz znajduje 
się również i w sprawozdaniach z działalności MRK w Krakowie. Dlatego takie 
działania będą kontynuowane, tym bardziej, że sprawdziły się one w praktyce. 

 (dowód: akta kontroli str. 509) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W sprawach, w których zidentyfikowane zostały klauzule niedozwolone  
w umowach KORW, mogące stanowić podstawę materialną do dochodzenia 
roszczeń majątkowych od banków, Rzecznik nie dołożył należytej staranności, 
aby w pismach przekazywanych konsumentom poinformować o ryzyku 
przedawnienia tych roszczeń. Było to szczególnie istotne w przypadkach, gdy 
termin przedawnienia ewentualnych roszczeń był bliski. Zdaniem NIK, informacja 
taka była istotna także w przypadkach, gdy Rzecznik informował o pojawiających 
się w debacie publicznej propozycjach systemowego rozwiązania problemu 
KORW. Z uwagi na to, że wynik tych propozycji był niepewny, Rzecznik działając 
z należytą starannością powinien poinformować konsumentów o terminie 
przedawnienia roszczeń, by uniknąć sytuacji, że konsument oczekując  
na rozwiązanie systemowe, które może nie nastąpić, utraci możliwość 
dochodzenia roszczeń.  

(dowód: akta kontroli str. 54-71, 147-186, 252-303, 418-433)  

MRK wyjaśnił, że kwestia przedawnienia ewentualnych roszczeń może być 
wyłącznie przedmiotem oceny sądu. Taki zarzut nie jest jednak uwzględniany  
z urzędu, ale w sytuacji gdy podniesie go strona pozwana. Poza kilkoma 
osobami żaden z pozostałych konsumentów nie deklarował/wyrażał woli 
odnośnie podjęcia/wszczęcia akcji sądowej. Ponadto osoby zainteresowane taką 
drogą dochodzenia roszczeń są o tej okoliczności zawsze informowania przez 
radcę prawnego Biura podczas osobistych konsultacji. W zdecydowanej 
większości konsumenci otrzymywali również informacje na temat 
wyspecjalizowanych organów/instytucji, takich jak Bankowy Arbitraż 
Konsumencki, Komisja Nadzoru Finansowego czy też stały polubowny sąd 

                                                           

10  Dz. Urz. UE L 136 z 02.06.2010, str. 1. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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działający przy Regulatorze. Złożenie do nich wniosku przerywało bieg 
przedawnienia.  

 (dowód: akta kontroli str. 574)  

Zdaniem NIK, brak zadeklarowania przez konsumenta wszczęcia postępowania 
sądowego nie może być uznany za przesłankę, która czyniłaby informację  
o zagrożeniu przedawnieniem roszczeń za zbędną. Nie oznacza bowiem,  
że konsument nieodwołalnie zrezygnował z dochodzenia roszczeń lub jest 
świadomy ryzyka przedawnienia. Informacja o możliwości zwrócenia się do 
Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego lub sądu polubownego nie była 
przedstawiana konsumentom w kontekście przerwania biegu terminu 
przedawnienia.  Natomiast wystąpienie konsumenta do Komisji Nadzoru 
Finansowego nie przerwałoby biegu terminu przedawnienia, gdyż takiej 
przesłanki nie przewidują przepisy.  

2. Udzielając wnioskodawczyniom porad w sprawach 747/14 (pismo z 7.11.2014 r.) 
i 174/15 (pismo z 9.04.2015 r.) Rzecznik nie wskazał odpowiednio,  
że postanowienia § 3 ust. 2 umowy kredytowej nr H/05/10295/CC (sprawa 
747/14) i § 4 ust. 1 i 2 umowy kredytowej nr H/06/00209/CC (sprawa 174/15) 
zawierają treści zbieżne z postanowieniami wpisanymi do rejestru klauzul 
niedozwolonych, prowadzonego przez Prezesa UOKiK, odpowiednio pod 
numerami 3178 i 4704.  

Z wyjaśnień MRK wynika, że Rzecznik miał wątpliwości, co do kwalifikacji osób 
występujących o pomoc jako konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu 
cywilnego. Przepis ten zawiera definicję konsumenta, z której zakresu wyłączona 
jest czynność prawna związana z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 
zawodową. Z dokumentacji przedłożonej przez wnioskodawczynie wynikało,  
że osoby te nabyły drugie mieszkania, co mogłoby wskazywać, że nie wypełniają 
tej definicji. 

(dowód: akta kontroli str. 574-575) 

Zdaniem NIK, przesłanka ta nie może stanowić uzasadnienia udzielenia tylko 
częściowej odpowiedzi. Jeśli bowiem Rzecznik uznał, że wnioskodawczynie nie 
wypełniają definicji konsumenta powinien odmówić udzielenia porady, nie 
podejmując działań bez podstawy prawnej i angażowania w nie zasobów,  
w sytuacji dużej liczby innych spraw. Jeśli natomiast, zdaniem Rzecznika, nie 
istniały dostateczne podstawy, by odmówić wnioskodawczyniom udzielenia 
porady, czynność ta powinna być dokonana rzetelnie, tj. jej efektem powinno być 
pełne poinformowanie o znamionach naruszeń interesów kredytobiorców.  

MRK w wyjaśnieniach podał, że wnioskodawczyni w sprawie 747/14 nie zwracała 
się o ocenę zapisów treści całej umowy, a jedynie wskazanych przez nią 
postanowień w zakresie abuzywności. Wyjaśnieniom tym przeczy treści wniosku 
z 7 października 2014 r., w którym wnioskodawczyni zwróciła się z prośbą  
o analizę zapisów umowy kredytu hipotecznego nr H/05/10296/CC w zakresie 
stosowania przez bank klauzul niedozwolonych. W kolejnych zdaniach wniosku 
podała tylko przykładowe kwestie, które powinny być przedmiotem 
zainteresowania, o czym świadczy rozpoczęcie wyliczenia od słów  
„w szczególności”. Należy przy tym zauważyć, że w wyliczeniu wnioskodawczyni 
wskazała wprost na klauzule, dotyczące przeliczania walut po kursie ustalonym 
wyłącznie przez bank. Tej kwestii dotyczyło właśnie postanowienie § 3 ust. 2 
umowy kredytowej nr H/05/10295/CC, do którego Rzecznik nie odniósł się  
w udzielonej poradzie.   

(dowód: akta kontroli str. 426-433, 574-575)  
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W wyjaśnieniach odnoszących się do sprawy 174/15 Rzecznik podał  
w szczególności, że MRK w Krakowie udzielając odpowiedzi wnioskodawczyni 
ograniczył się do wskazania w umowie treści zapisów uznanych przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie – SOKiK za niedozwolone, ale tylko tych dotyczących 
kredytodawcy wybranego przez samą wnioskodawczynię (Bank Millennium). 
Udzielając wyjaśnień Rzecznik nie odniósł się do sprawy 174/15, lecz do spraw 
230/15 i 231/15. W sprawie 174/15 kredytodawcą był PTF Bank, przejęty później 
przez Santander Consumer Bank, a nie Bank Millennium. Wniosek nie miał zaś 
charakteru zawężonego wyłącznie do prośby o omówienie wyroków SOKiK 
wobec tego banku. 

(dowód: akta kontroli str. 149-161, 575-576)  

3. W sprawie 130/15 Rzecznik nie odniósł się do podniesionej we wniosku przez 
konsumenta kwestii braku możliwości zrezygnowania z konta w banku 
kredytodawcy kredytu hipotecznego. Rzecznik potwierdził nieudzielenie 
informacji w tym zakresie. Wskazał przy tym, że wniosek o udzielnie porady był 
obszerny. Była to jedna z wielu kwestii przedstawionych we wniosku. 

(dowód: akta kontroli str. 162-174, 576)  

4. Postanowienia regulaminów organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa 
obowiązujące do dnia 30 września 2016 r. nie wyodrębniały bezpośrednio 
instytucji MRK i jego Biura  w strukturze Urzędu Miasta Krakowa, co było 
niezgodne z art. 40 ust. 4 ustawy o okik. Schemat organizacyjny, stanowiący 
załącznik do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa nie pokazywał 
również, wynikającego z art. 40 ust. 3 ustawy o okik, faktu bezpośredniego 
podporządkowania MRK Prezydentowi Miasta Krakowa. W wyniku zmian 
wprowadzonych do regulaminu organizacyjnego Urzędu nieprawidłowość ta 
została wyeliminowana. Od 1 października 2016 r. Miejski Rzecznik 
Konsumentów w Krakowie podlega bezpośredni Prezydentowi Miasta Krakowa. 

(dowód: akta kontroli str. 36-42) 

5. W przypadku 33,3%, tj. sześciu spraw dotyczących KORW (nr: 211/14, 251/15, 
130/15, 747/14, 358/16 oraz 174/15) Rzecznik nieznacznie (odpowiednio o 1, 3, 
5, 7, 7 i 13 dni) przekroczył 21-dniowy – od wpływu wniosku konsumenta  
do Biura – termin na podjęcie działań, określony w § 2 ust. 6 zarządzenia 
wewnętrznego Nr 1/2009 MRK w sprawie zasad funkcjonowania Biura MRK  
w Krakowie. 

MRK wyjaśnił, że niedotrzymanie 21-dniowego terminu wynikało z wpływu 
większej niż zazwyczaj ilości wniosków konsumenckich wymagających 
większego nakładu czasu pracy. NIK zgadza się z MRK, że przekroczenie 
wymaganego limitu czasu nie było duże i nie skutkowało pogorszeniem się 
sytuacji prawnej wnioskodawców.  

(dowód: akta kontroli str. 43-433, 510-512) 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli11, wnosi o: 

 

                                                           

11  Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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1) pełne informowanie konsumentów o istotnych aspektach, związanych  
z realizacją ich praw w związku z korzystaniem z kredytów objętych ryzykiem 
walutowym, w tym o zagrożeniu przedawnieniem roszczeń i o działaniach, jakie 
pozwalają na przerwanie terminu przedawnienia,  

2) wprowadzenie rozwiązań zapobiegających przekraczaniu terminów 
podejmowania działań w sprawach konsumenckich, określonych w przepisach 
wewnętrznych. 

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          listopada 2017 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Budżetu i Finansów 

Kontroler Dyrektor 
Stanisław Jarosz Sławomir Sońta 

Główny specjalista kontroli państwowej 
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Podpis Podpis 
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