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Streszczenie. Opracowanie omawia funkcjonowanie pozwów grupowych – ze szczególnym 
uwzględnieniem sporów z udziałem klientów instytucji finansowych – zarówno na świecie, 
jak i w Polsce. W odniesieniu do sporów zbiorowych w Polsce podstawą prawną analizy jest 
ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (dwukrotnie nowelizowana). 
Celem artykułu nie jest przy tym przedstawienie szczegółowych rozwiązań proceduralnych 
w obecnie obowiązującym modelu postępowania grupowego w Polsce, ale raczej zaryso-
wanie znaczenia we współczesnym obrocie prawnym instytucji rozwiązywania sporów 
z udziałem dużych grup osób. W ocenie autora opracowania przede wszystkim należy zwrócić 
uwagę na fakt, że rozwiązywanie sporów grupowych jest niezbędnym elementem ochrony 
konsumentów i innych klientów w warunkach nowoczesnego, masowego obrotu, w którym 
indywidualne dochodzenie roszczeń z wykorzystaniem tradycyjnych środków prawnych jest 
niemożliwe – przynajmniej na poziomie zapewniającym efektywną ochronę odpowiedniej 
części uczestników obrotu prawnego. W artykule wskazano też na problemy funkcjonowania 
pozwów grupowych w Polsce oraz zasygnalizowano potrzebne zmiany. Przedstawione dane 
i wnioski zostały sformułowane zarówno na bazie dostępnych raportów i publikacji, jak i na 
podstawie własnych doświadczeń praktycznych autora jako pełnomocnika procesowego 
w postępowaniach grupowych prowadzonych przez konsumentów przeciwko instytucjom 
finansowym.

Słowa kluczowe: pozwy zbiorowe, postępowanie grupowe, zbiorowe dochodzenie roszczeń, 
ochrona konsumenta, ochrona klientów instytucji finansowych.
Kody JEL: D14, D18, G20, K41.

1. Wstęp

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przybliżenie, w jaki sposób pozwy 
grupowe – ze szczególnym uwzględnieniem sporów z udziałem klientów instytucji 
finansowych – funkcjonują na świecie oraz jaki jest aktualny stan tych postępowań 

1 Kontakt z autorem: Krzysztof Woronowicz, Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.k., 
ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa, e-mail: woronowicz@dt.com.pl.



4

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 32 (2/2019)

w Polsce. Celem opracowania nie jest przy tym przedstawienie szczegółowych 
rozwiązań obowiązującej obecnie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 
grupowym, ale raczej zarysowanie znaczenia we współczesnym obrocie prawnym 
instytucji rozwiązywania sporów z udziałem dużych grup osób. W ocenie autora 
opracowania przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że rozwiązywanie 
sporów grupowych jest niezbędnym elementem ochrony konsumentów i innych 
klientów w warunkach nowoczesnego, masowego obrotu, w którym indywidu-
alne dochodzenie roszczeń z wykorzystaniem tradycyjnych środków prawnych jest 
niemożliwe – przynajmniej na poziomie zapewniającym efektywną ochronę odpo-
wiedniej części uczestników obrotu prawnego. W dalszej części artykułu wskazano 
na problemy funkcjonowania pozwów grupowych w Polsce oraz zasygnalizowano 
potrzebne zmiany. Przedstawione dane i wnioski zostały sformułowane na podstawie 
zarówno dostępnych raportów i publikacji, jak i doświadczeń praktycznych autora 
jako pełnomocnika procesowego w licznych postępowaniach grupowych przeciwko 
instytucjom finansowym.

2. Spory grupowe na świecie

Zbiorowe dochodzenie roszczeń funkcjonuje na terenie innych państw znacznie 
dłużej niż w Polsce. Na podstawie dostępnych opracowań można stwierdzić, że 
najdłuższą historię instytucja pozwów zbiorowych ma w systemach prawa anglosa-
skiego (Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, gdzie pozwy zbiorowe występują jako 
class actions / collective actions). Wywodzące się z tych właśnie systemów prawnych 
zbiorowe dochodzenie roszczeń wywiera wpływ na pozostałe ustawodawstwa.

Pewne formy zbiorowych skarg i sporów znane były w systemach anglosaskich 
już od odległych czasów [Karlsgodt 2012], jednak współczesny kształt powództw 
zbiorowych został ukształtowany w Stanach Zjednoczonych na podstawie zmian 
w federalnym kodeksie postępowania cywilnego (Federal Rules of Civil Procedure), 
wprowadzonych w 1966 r. Na mocy tych zmian w systemie prawnym Stanów Zjed-
noczonych utwierdził się model postępowania grupowego określany jako opt-out. 
Model ten polega na tym, że w przypadku pozytywnego zakwalifikowania danej 
sprawy jako sporu zbiorowego postępowanie i końcowy wyrok odnoszą skutek 
w stosunku do wszystkich osób mieszczących się w podanej charakterystyce grupy 
– niezależnie od tego, czy osoby te wyraziły wolę udziału w pozwie. Rozstrzy-
gnięcie sądu nie dotyczy jedynie tych osób, które w sposób aktywny oświadczyły, 
że występują z grupy. Pozew grupowy w modelu opt-out może zatem odnosić skutek 
nawet do wszystkich konsumentów w kraju, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji 
– niezależnie od tego, czy aktywnie wyrazili oni wolę udziału w danym postępo-
waniu. Jak zwraca się uwagę, rozwój pozwów grupowych w tym czasie wynikał 
przede wszystkim z rosnącej od drugiej połowy XX wieku popularności ruchów 
obywatelskich, a także ekologicznych i właśnie konsumenckich [Yeazell 1987].

Od kilku lat zbyt łatwa dostępność i wykorzystanie pozwów grupowych w Stanach 
Zjednoczonych podlegały jednak krytyce, po której nastąpił szereg zmian usta-
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wodawczych, w tym uchwalenie w 2005 r. ustawy o uczciwości pozwów zbioro-
wych (Class Action Fairness Act) oraz kolejnej nowelizacji – ustawy o uczciwości 
w dochodzeniu roszczeń grupowych w 2017 r. (Fairness in Class Action Litigation
Act) [Kliebard i in. 2019]. Przyczyną krytyki wydają się być przede wszystkim częste 
przypadki przygotowywania sporów zbiorowych przez wyspecjalizowane kancelarie 
w celu wymuszenia ugody na pozwanym przedsiębiorstwie – niekiedy niezależnie od 
słuszności podnoszonych racji i niezależnie od tego, czy pozew zbiorowy w danym 
przypadku rzeczywiście realizował interes konsumentów (np. zjawisko tak zwanych 
pozwów kuponowych, w których indywidualne roszczenia członków grupy cecho-
wały się symboliczną wartością, ale łączna wartość roszczeń była znacząca). Wydaje 
się jednak, że wobec rosnących potrzeb związanych z coraz większą obecnością 
masowego obrotu i masowych zjawisk wprowadzane ograniczenia nie powodują 
spadku popularności pozwów grupowych za oceanem.

W Stanach Zjednoczonych nie są udostępniane oficjalne zbiorcze statystyki doty-
czące postępowań grupowych, jednak cenne informacje można znaleźć w raportach 
niezależnych instytucji. W raporcie nowojorskiej organizacji National Economic 
Research Associates z 2014 r. na temat ugód zawartych w postępowaniach grupo-
wych dotyczących ochrony konsumentów w latach 2010–2013 [Plancich, Auguston, 
Magoronga 2014] podano, że w badanym okresie niemal 500 postępowań grupowych 
zostało zakończonych ugodą, przy czym dla 321 postępowań, dla których dostępne są 
dane dotyczące warunków porozumienia, łączna wartość uzgodnionych polubownie 
świadczeń wyniosła około 18 mld USD. W okresie tym wyróżniono zwłaszcza dwie 
ugody o szczególnie znacznej wartości: ugodę z Visa Inc. oraz MasterCard Inc. 
w sprawie niezasadnie naliczanych opłat przy płatnościach dokonywanych kartami 
płatniczymi (ugoda na kwotę ponad 7 mld USD) oraz ugodę z Toyota Motor Corp. 
na kwotę ponad ok. 1,6 mld USD. Druga z wymienionych spraw dotyczyła zakoń-
czenia sporu obejmującego roszczenia ok. 23 mln konsumentów związane z wadą 
nabytych pojazdów. Ponadto raport przedstawia dane na temat udziału poszczegól-
nych sektorów w liczbie zawartych ugód w związku z postępowaniami grupowymi. 
Z zestawienia wynika, że sektor bankowości i finansów był najczęściej (w porów-
naniu z innymi sektorami rynku) stroną zawartych ugód w tych sprawach, w których 
konsumenci zarzucali przedsiębiorcy oszustwo (fraud) – tego sektora dotyczyła 
ponad połowa ugód w sprawach dotyczących oszustw [Plancich, Auguston, Mago-
ronga 2014, s. 15]. 

Pod względem statystyk warto również przywołać raport firmy Cornerstone 
Research z 2018 r. na temat pozwów zbiorowych związanych z naruszeniami dotyczą-
cymi papierów wartościowych [Aganin, Gould 2018]. Kategoria ta obejmuje przede 
wszystkim roszczenia uczestników rynku kapitałowego (nabywców akcji, obligacji, 
jednostek funduszy inwestycyjnych lub innych instrumentów finansowych), którzy 
ponieśli szkodę na skutek podjęcia niekorzystnych decyzji inwestycyjnych (na 
przykład zbycie akcji w niekorzystnym momencie), kierując się wprowadzającymi 
w błąd raportami, prospektami emisyjnymi lub informacjami bieżącymi kierowanymi 
do inwestorów. W raporcie podano, że tylko w 2018 r. złożono w Stanach Zjednoczo-
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nych do sądów federalnych ponad 400 tego rodzaju pozwów zbiorowych, w tym 17 
pozwów o wartości roszczeń przekraczającej 5 mld USD dla każdej ze spraw.

Mechanizm dochodzenia roszczeń w postępowaniach grupowych w ciągu 
ostatnich lat jest wprowadzany w kolejnych krajach na świecie, w tym zarówno 
w Polsce, jak i przykładowo w Hiszpanii, Japonii, Kanadzie lub Chile. Są jednak 
również państwa, w których ustawodawstwo w tym zakresie jest ograniczone – na 
przykład w Szwajcarii w ogóle nie umożliwiono dochodzenia roszczeń grupowych 
w procedurze cywilnej, we Francji dopuszcza się dochodzenie grupowe roszczeń 
przez niektóre instytucje społeczne, a niemieckie ustawodawstwo pozwala jedynie 
na dochodzenie roszczeń grupowych właśnie w odniesieniu do instrumentów finan-
sowych i tylko w ograniczonym zakresie podmiotowym.

W kontekście rozwoju koncepcji grupowego dochodzenia roszczeń poza Stanami 
Zjednoczonymi należy również wskazać na podejmowane prace legislacyjne 
w ramach Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że na arenie europejskiej obowią-
zuje inny niż amerykański model dochodzenia roszczeń w pozwach grupowych, to 
jest model opt-in2, w którym pozew grupowy nie obejmuje automatycznie wszystkich 
osób spełniających określone kryteria (jak ma to miejsce w amerykańskim systemie 
opt-out), ale tylko te osoby, które indywidualnie wyraziły wolę udziału w postępo-
waniu grupowym. Warto przy tym podkreślić, że grupowe dochodzenie roszczeń 
jest istotnym elementem zaprezentowanego w kwietniu 2018 r. przez Komisję Euro-
pejską pakietu zmian legislacyjnych znanego pod nazwą New Deal for Consumers 
[Komisja Europejska 2018].

3. Spory grupowe w Polsce

W Polsce historia dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym jako wyodręb-
nionej instytucji prawnej rozpoczyna się w 2009 r. Wtedy właśnie uchwalono ustawę 
o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym3, która weszła w życie w dniu 
19 lipca 2010 r. i dotychczas była przedmiotem dwóch nowelizacji4. Od początku 
zwracano uwagę na precedensowy i w istocie pilotażowy charakter tej regulacji 
w polskim porządku prawnym [Jaworski, Radzimierski 2010; Romanowski 2011]. 

W ustawie przyjęto model postępowania grupowego typu opt-in, a więc zakłada-
jący, że udział w postępowaniu grupowym dotyczy jedynie tych osób, które złożyły 
oświadczenie o udziale w grupie (zgodnie zatem z opisanym wcześniej modelem 

2 Porównanie modeli opt-in oraz opt-out w polskiej literaturze por. [Katner, Krakowiak 2011; Asłano-
wicz 2019, s. 1 i nast.; Kulski 2017, s. 151 i nast.].
3 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 7, poz. 44).
4 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzy-
telności (Dz. U. z 2017 r. poz. 933) oraz ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469). Ostatni jednolity tekst 
ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym znajduje się w Dz. U. z 2018 r. poz. 573, 
jednak nie uwzględnia ostatniej z wymienionych nowelizacji.
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europejskim zbiorowego dochodzenia roszczeń i odmiennie niż w systemie opt-out, 
właściwym dla prawa amerykańskiego). 

Co więcej, w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym ograni-
czono zakres stosowania tego postępowania do określonych rodzajów spraw – pozew 
zbiorowy może być wytoczony jedynie w sprawach o roszczenia o ochronę konsu-
mentów z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebez-
pieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr 
osobistych. Po nowelizacji z 2017 r. poszerzono ten katalog, wskazując, że ustawa 
ma zastosowanie w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z tytułu czynów niedozwolonych, z tytułu 
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 
umownego lub z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, a w odniesieniu do roszczeń 
o ochronę konsumentów także w innych sprawach. Włączono też możliwość docho-
dzenia roszczeń w sprawach o ochronę dóbr osobistych w zakresie roszczeń pienięż-
nych wynikających z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

Postępowanie grupowe w polskiej regulacji zostało zatem już w swoim zakresie 
przedmiotowym ukształtowane przede wszystkim w kierunku ochrony konsu-
mentów (choć nie ogranicza się do tej kategorii). Potwierdzają to również inne 
przepisy obowiązującego aktu – na przykład możliwość występowania miejskiego 
lub powiatowego rzecznika konsumentów w roli powoda reprezentującego grupę.

W powyższym kontekście ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 
grupowym – z pewnymi zastrzeżeniami – należy traktować jako element szerszej 
fali zmian ustawodawczych w Polsce i za granicą, których celem jest skonstruowanie 
systemu narzędzi prawnych służących zagwarantowaniu realnej ochrony konsu-
menta w nowoczesnym obrocie prawnym. Narzędzia te z jednej strony odchodzą 
od tradycyjnych zasad prawa cywilnego i procedury cywilnej opartych na zagwa-
rantowaniu formalnej równości uczestników obrotu prawnego, ochronie zasady 
swobody umów i indywidualnej ocenie okoliczności sprawy. Jednak z drugiej 
strony rozwiązania te zmierzają do zastąpienia wymienionych powyżej wartości 
ochroną realnej (a nie formalnej) równości stron, zapewnieniem standardu zgod-
ności umów z takimi kryteriami, jak dobre obyczaje lub dobre praktyki rynkowe 
(co niejednokrotnie wpływa na ograniczenie swobody umów), czy wreszcie zapew-
nieniem instrumentów prawnych umożliwiających skuteczne dochodzenie praw 
w warunkach obrotu masowego. Opisane zmiany prawne służą nie tylko ochronie 
wąsko rozumianej grupy konsumentów – jako osób fizycznych działających poza 
zakresem ich działalności zawodowej lub gospodarczej, ale także ochronie szerszej 
grupy klientów i kontrahentów – we wszystkich tych przypadkach, gdy w nowocze-
snych warunkach obrotu dochodzi do dysproporcji w pozycji stron. Przykładowo 
bowiem na słabszej pozycji wobec dużej instytucji finansowej znajdować się może 
tak konsument, jak i przeciętny przedsiębiorca – zarówno pod względem poten-
cjału ekonomicznego, jak i poziomu specjalistycznej wiedzy oraz braku realnego 
wpływu na treść konkretnej umowy. Cel tych wszystkich regulacji to uzyskanie 
pewnego standardu rynkowego poprzez „zapewnienie niezakłóconego funkcjono-
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wania konkurencji przez rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo jakością, 
ceną i innymi pożądanymi przez klientów cechami oferowanych towarów i usług” 
[Trzciński 1997; za: Szwaja, Jasińska 2019].

Wśród przywoływanych aktów prawnych należy w ocenie autora wskazać nie 
tylko ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, ale przykładowo 
również takie akty prawne, jak ustawę o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji5, 
ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym6, ustawę o kredycie 
konsumenckim7, ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich8, 
ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej 
w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi9, ustawę o rozpatrywaniu reklamacji 
przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym10 czy wreszcie ustawę 
o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konku-
rencji11. Dodatkowo można wskazać na szereg zmian w większych aktach prawnych, 
wśród których nie można pominąć przede wszystkim przepisów kodeksu cywilnego 
o wzorcach umownych oraz klauzulach abuzywnych: art. 3831–3854 k.c. 

Warto zaznaczyć, że znaczna część wprowadzanych rozwiązań stanowi imple-
mentację wzorców unijnych – przede wszystkim należy wymienić tu dyrektywę 
w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich12, która jest 
podstawą krajowych rozwiązań dotyczących ochrony konsumentów przed klauzu-
lami abuzywnymi. W szerszym kontekście można również zauważyć, że wszystkie te 
rozwiązania – akcentujące potrzebę zapewnienia skutecznej, a nie jedynie formalnej 
ochrony prawnej – są również wyrazem generalnej zasady prawa europejskiego effet 
utile, a więc zasady, zgodnie z którą kluczowe jest uzyskanie praktycznej skutecz-
ności unijnych regulacji w krajowych porządkach prawnych.

4. Regulacja i doświadczenia pierwszych lat

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym obecnie obowiązuje 
już niemal od 10 lat, co z punktu widzenia pełnomocnika reprezentantów dużych 
grup konsumentów w sporach przeciwko instytucjom finansowym pozwala wycią-

5 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 419).
6 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 2070).
7 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 993).
8 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1823).
9 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kon-
traktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 517).
10 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 
i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1348).
11 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez narusze-
nie prawa konkurencji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1132).
12 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umo-
wach konsumenckich (Dz. Urz. UE L 95 z dnia 21 kwietnia 1993 r., s. 29).
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gnąć przede wszystkim dwa wnioski: po pierwsze, obecny model postępowania 
grupowego nie jest wystarczająco efektywny, po drugie zaś, grupowe formy docho-
dzenia roszczeń są bardzo potrzebne.

Obecnie brakuje publicznie dostępnych danych zbiorczych o postępowaniach 
grupowych prowadzonych przez konsumentów przeciwko instytucjom finansowym, 
powstają jednak różnego rodzaju sprawozdania prezentujące dane fragmentaryczne. 
Z pewnością do największych postępowań grupowych w tym zakresie należą 
obecnie postępowania dotyczące roszczeń konsumentów kredytobiorców prze-
ciwko bankom z tytułu stosowania niedozwolonych klauzul umownych w umowach 
kredytu (co do zasady kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej – franka szwaj-
carskiego). Według dostępnych autorowi informacji w największym tego rodzaju 
pozwie na etapie zamknięcia składu grupy uczestniczy ok. 5000 kredytobiorców 
(sprawa o sygn. I C 1281/15 tocząca się przed Sądem Okręgowym w Warszawie 
z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie przeciwko Bankowi 
Millennium S.A.), ale prowadzone są również postępowania, w których uczestniczą 
grupy liczące po ok. 1000 członków (sprawa o sygn. I C 976/17 przed Sądem Okrę-
gowym we Wrocławiu z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w m.st. 
Warszawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.; sprawa o sygn. III C 1089/15 
przed Sądem Okręgowym w Warszawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsu-
mentów w Olsztynie przeciwko Bankowi Millennium S.A.; sprawa przed Sądem 
Okręgowym w Łodzi z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w m.st. 
Warszawie przeciwko mBank S.A. – obecnie przekazana do ponownego rozpo-
znania przez Sąd Apelacyjny w Łodzi po wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 
2015 r., sygn. akt II CSK 768/14)13. 

Wskazać można też szereg postępowań grupowych związanych nie tylko ze stoso-
waniem niedozwolonych postanowień umownych, ale także z grupy tak zwanych 
securities class actions, czyli roszczeń związanych z papierami wartościowymi 
(roszczenia wprowadzonych w błąd akcjonariuszy, obligatariuszy itp.). W tej grupie 
wśród toczących się spraw wymienić można postępowanie grupowe przeciwko Alior 
Bank (sprawa o sygn. IV C 281/18 przed Sądem Okręgowym w Warszawie), pozew 
przeciwko Skarbowi Państwa w związku z piramidą finansową Amber Gold (sprawa 
o sygn. XXV C 1614/16 przed Sądem Okręgowym w Warszawie), ale także pozew 
ponad 2000 akcjonariuszy przeciwko Stoczni Szczecińskiej Porta Holding (zakoń-
czony wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu Wydział I Cywilny z dnia 11 sierpnia 
2016 r., sygn. I C 123/14, następnie uchylonym przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie 
do ponownego rozpoznania).

Według danych przekazanych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości w czerwcu 2014 r., w latach 2010–2013 do sądów wpłynęło 
łącznie 115 pozwów zawierających wniosek o rozpatrzenie sprawy w postępowaniu 
grupowym [Niedużak, Szwast 2014, s. 5]. Jednocześnie do dnia dzisiejszego brak 

13 Por. również inne postępowania grupowe prowadzone z udziałem Miejskiego Rzecznika Konsumen-
tów w m.st. Warszawie, http://konsument.um.warszawa.pl/pozwy-grupowe. 
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jest publicznie dostępnych danych o choćby jednym postępowaniu grupowym, które 
zakończyłoby się prawomocnie uwzględnieniem powództwa lub zawarciem ugody.

Z dostępnych raportów – i doświadczenia procesowego samego autora niniejszego 
artykułu – wynika również znaczna długotrwałość prowadzonych postępowań grupo-
wych. Dotyczy to w szczególności wstępnych etapów formalnych (kwalifikacja 
sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym i ustalanie składu grupy), które 
potrafią trwać wiele lat przed rozpoczęciem merytorycznego rozpoznania sprawy. 
Przytoczyć można tu przykład przywołany powyżej – postępowanie z udziałem 
ok. 5000 kredytobiorców (sprawa o sygn. I C 1281/15 przed Sądem Okręgowym 
w Warszawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie prze-
ciwko Bankowi Millennium S.A.), w którym wstępny formalny etap postępowania 
trwał 5 lat14. Spostrzeżenia te potwierdza również raport Najwyższej Izby Kontroli 
pod tytułem Informacja o wynikach kontroli. Ochrona praw konsumentów korzysta-
jących z kredytów objętych ryzykiem walutowym, w którym wskazano, że „czterech 
miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów w Polsce, w tym dwóch objętych 
kontrolą NIK, reprezentowało grupy konsumentów KORW w dochodzeniu roszczeń 
w ośmiu postępowaniach grupowych. W 2017 r. postępowaniami tymi objęte były 
roszczenia 8853 kredytobiorców. Charakterystyczną cechą postępowań grupowych 
była ich długotrwałość. Według stanu na koniec 2017 r. żadne z postępowań grupo-
wych dotyczących KORW [tj. postępowań dotyczących kredytów waloryzowanych 
kursem waluty obcej] nie zostało zakończone. Najdłuższe trwało już dziewięć lat” 
[NIK 2018, s. 24].

5. Postulaty de lege ferenda

Przedstawione dane pozwalają stwierdzić, że współczesny obrót prawny wymaga 
dostępności środków prawnych umożliwiających efektywne dochodzenie roszczeń 
z udziałem dużych grup osób. Potrzeba taka jest nieunikniona w warunkach obrotu 
masowego, a tym bardziej w warunkach powszechnego opierania usług finansowych 
na standardowych i nienegocjowanych wzorcach umownych, masowej powtarzalności 
transakcji, jak również istotnej dysproporcji w potencjale ekonomicznym poszczegól-
nych uczestników obrotu. Brak efektywnych narzędzi prawnych, które pozwalają na 
wykonywanie wymiaru sprawiedliwości w stosunku do zjawisk obrotu masowego, 
powoduje, że wymiar sprawiedliwości nie może w ogóle realizować swoich zadań. 
Z drugiej strony sytuacja taka skutkuje tym, że konsumenci i inni uczestnicy obrotu 
rezygnują z dochodzenia swoich praw, co jest zjawiskiem negatywnym, ponieważ 
w efekcie sprzyja przede wszystkim podmiotom stosującym nieuczciwe praktyki. 

Konieczność wypracowania skutecznych mechanizmów rozwiązywania sporów 
z udziałem znacznych grup osób pokazują nie tylko wcześniej przywołane dane 
dotyczące liczby osób uczestniczących w pozwach grupowych w sprawach 

14 Etap formalny – dopuszczenie sprawy do rozpoznania w postępowania grupowym i ostateczne usta-
lenie składu grupy – zakończony został w tej sprawie postanowieniem SA w Warszawie z dnia 27 sierp-
nia 2019 r. (I ACz 618/19).
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kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego, ale również zestawienie 
tych danych z liczbą podobnych spraw prowadzonych w postępowaniach indywi-
dualnych. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Sąd Okręgowy w Warszawie 
w 2018 r. wpłynęło do tego Sądu ponad 2500 takich spraw, a w roku 2017 r. niemal 
1000 spraw15. Choć liczba tego rodzaju spraw jest znacząco mniejsza niż liczba 
indywidualnych roszczeń w jednym tylko, największym przywołanym wcześniej 
pozwie grupowym prowadzonym w tym samym Sądzie (ok. 5000 członków grupy), 
z wypowiedzi przedstawicieli Sądu wynika, że liczba postępowań indywidualnych 
znacząco przekracza możliwości organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie 
[TOK FM 2019]. Z doświadczenia procesowego autora niniejszego opracowania 
wynika, że obecnie przeciętny czas oczekiwania na termin rozprawy w Sądzie Okrę-
gowym w Warszawie w tego rodzaju sprawach może wynosić nawet rok.

Można obecnie stwierdzić, że wśród osób w praktyce zajmujących się postępowa-
niami grupowymi, które reprezentują konsumentów, panuje konsensus co do potrzeby 
zmian ustawodawczych w obecnym modelu postępowania grupowego, a nawet 
szerzej – w całym modelu dochodzenia roszczeń związanych z obrotem masowym. 
W ocenie autora należy przy tym wyróżnić następujące obszary, w których wypra-
cowanie nowych rozwiązań jest konieczne celem zapewnienia skutecznego docho-
dzenia roszczeń grupowych:

Po pierwsze, niezbędne są zmiany organizacyjne dotyczące zasad urzędowania  –
sądów powszechnych. Rozpoznawanie w tych samych wydziałach spraw 
indywidualnych i grupowych może istotnie utrudniać sprawne zarządzanie 
zarówno jednymi, jak i drugimi. Rozwiązaniem, które przyczyniłoby się do 
usprawnienia rozpoznawania tego rodzaju spraw, mogłoby być stworzenie 
wyspecjalizowanych sądów, jak ma to miejsce w przypadku Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów – ewentualnie kierowanie do takich sądów spraw, 
w których liczba członków grupy przekracza określoną granicę i które należą do 
określonej kategorii (na przykład roszczenia związane ze stosowaniem klauzul 
niedozwolonych we wzorcach umów).
Po drugie, niezbędne jest uproszczenie procedury cywilnej w zakresie  –
kwalifikacji postępowania do rozpoznania w postępowaniu grupowym i ustalenia 
składu grupy. Obecnie wydawane są na tym etapie osobno co najmniej trzy 
rozstrzygnięcia, z których na każde przysługuje zażalenie do sądu wyższej 
instancji (postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym; 
postanowienie o zobowiązaniu powoda do złożenia kaucji na zabezpieczenie 
kosztów procesu; postanowienie o ustaleniu składu grupy). Wydaje się, że nie 
ma obiektywnych przeszkód, aby kwestie te były rozpoznawane w jednym 
orzeczeniu i następnie weryfikowane w jednym postępowaniu odwoławczym.

15 „Jeśli pominąć sprawy rozwodowe, to ponad 30 procent wszystkich pozwów cywilnych, które 
wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczy spraw frankowiczów. Od początku stycznia do 
27 grudnia 2018 r. do warszawskiej okręgówki takich spraw wpłynęło aż 2549. Rok wcześniej było ich 
999, a to oznacza 2,5-krotny wzrost liczby spraw dotyczących kredytów frankowych. Zajmuje się nimi 
61 sędziów, a trzeba zaznaczyć, że wiele spośród przypadków, z którymi kredytobiorcy zgłaszają się do 
sądów, to sprawy bardzo skomplikowane, nierzadko precedensowe” [TOK FM 2019].
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Po trzecie, niezbędne jest wypracowanie nowych narzędzi służących  –
merytorycznej ocenie roszczeń. Mowa tu przede wszystkim o potrzebie 
wprowadzenia nowych środków lub sposobów przeprowadzania dowodów 
i ustalania okoliczności faktycznych. Należy uznać, że w odniesieniu do 
postępowań z udziałem znacznych grup osób nie jest skutecznie możliwe 
w rozsądnym czasie i według klasycznych zasad procesowych przeprowadzenie 
przesłuchania na rozprawie wszystkich członków grupy. W tym zakresie warte 
rozważenia jest umożliwienie sądom powszechnym wykorzystania instytucji 
znanej z arbitrażu i sądownictwa polubownego – zeznań pisemnych [Dudzińska 
2012, s. 78].
Po czwarte wreszcie, skuteczne dochodzenie roszczeń w sporach z udziałem  –
znacznych grup konsumentów wymaga przyjęcia bardziej elastycznych metod 
ustalania wysokości należnego odszkodowania. Obecnie w ograniczonym 
zakresie podstaw takich dostarcza art. 322 k.p.c., który daje możliwość ustalenia 
odszkodowania według uznania sędziowskiego, jednak przepis ten stosowany 
jest rzadko i brak regulacji, która uzasadniałaby szersze jego zastosowanie 
w postępowaniu grupowym. Z drugiej strony trudności dowodowe podmiotów 
poszkodowanych naruszaniem prawa ochrony konkurencji i konsumentów już 
teraz są dostrzegane przez ustawodawcę – przykładem tego jest wspomniana 
wcześniej ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez 
naruszenie prawa konkurencji. Ustawa ta nie tylko wprowadza szereg nowych 
rozwiązań z zakresu postępowania dowodowego, lecz także uprawnia sądy do 
posiłkowania się różnymi metodami szacunkowymi w celu ustalenia wysokości 
szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji – por. artykuł 31 
przywołanej ustawy: „Przy ustalaniu wysokości szkody wyrządzonej przez 
naruszenie prawa konkurencji sąd może posiłkować się wytycznymi zawartymi 
w komunikacie Komisji 2013/C 167/07 w sprawie ustalania wysokości szkody 
w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia art. 101 lub 
art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 167 
z 13.06.2013, s. 19) oraz wytycznymi Komisji Europejskiej, o których mowa 
w art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 
listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie 
roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw 
członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz. 
Urz. UE L 349 z 05.12.2014, s. 1)”. Ścisłe wykazanie wysokości szkody jest 
często w tego rodzaju przypadkach niemożliwe lub utrudnione, jednak może być 
ona w sposób możliwie obiektywny oszacowana przez biegłych. Mechanizm 
uznaniowego przyznawania odszkodowania znany jest również z regulacji 
z zakresu naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym 
terminie – art. 12 ust. 4 ustawy o skardze na przewlekłość16 wprowadza zasadę, 

16 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w po-
stępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu 
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 75).
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że w przypadku stwierdzenia przewlekłości przyznaje się skarżącemu kwotę 
od 2000 do 20000 zł. Takie szacunkowe ustalanie wysokości rekompensaty 
w odniesieniu do kwestii przewlekłości potwierdza również orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka17. Nie ma zatem aksjologicznych ani 
systemowych przeszkód, aby tego rodzaju rozwiązania służące zapewnieniu 
większej efektywności ochrony przed naruszeniami nie zostały wprowadzone 
również do postępowań grupowych.

Skuteczne mechanizmy grupowego dochodzenia roszczeń muszą być rozpatry-
wane jako jeden z kluczowych elementów systemu ochrony konsumenta i słabszych 
kontrahentów we współczesnym obrocie prawnym. Obecnie wprowadzanych jest 
wiele aktów prawnych dostarczających więcej narzędzi polubownego rozwiązy-
wania sporów, jak również precyzujących uprawnienia konsumentów i kontrahentów 
w różnych sytuacjach rynkowych. Regulacje te nie mają szansy skutecznego funk-
cjonowania bez mechanizmów pozwalających na rzeczywiste egzekwowanie tych 
praw na drodze sądowej. Bez takich mechanizmów nie będzie również szansy na 
rozwiązywanie sporów w sposób polubowny, ponieważ obecnie dla instytucji finan-
sowych naruszających prawa konsumentów prowadzenie sporu wydaje się rozwią-
zaniem bardziej pragmatycznym niż jakiekolwiek rozmowy ugodowe. W rezultacie 
dostosowanie postępowania grupowego do obecnych wyzwań rynku powinno być 
traktowane jako jeden z kluczowych elementów gwarantujących skuteczną ochronę 
konsumenta i innych podmiotów zagrożonych nadużywaniem przewagi kontrak-
towej przez silniejszych kontrahentów.
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Collective claims by clients of financial institutions
– current state, experiences and necessary changes

Abstract. Subject of the paper is to provide a general view of how class actions – with 
particular consideration of disputes involving clients of financial institutions – work all 
over the world and what is the current status of this type of cases in Poland. The purpose 
of the paper is to show the significance that measures designed for resolution of disputes 
with large number of plaintiffs have for the modern legal relations, rather than presentation 
of detailed procedural solutions of the Polish class action procedure. According to author’s 
opinion it is important to point out that resolution of mass disputes is a necessary element 
of consumers’ and other clients’ protection in the modern, mass market where individual 
claims litigated on the basis of traditional legal measures is impossible – at least at the level 
which needed to protect appropriate number of participants of the modern market. In the latter 
part of the study the author shows main problems of how class action is functioning 
in Poland and what solutions could be proposed for improvement. The presented data and 
conclusions have been prepared on the basis of available publications, but also on the basis 
of author’s practice and experience as an attorney in numerous class actions against financial 
institutions.

Keywords: class actions, group litigation, collective claims, consumer protection, financial 
institutions’ customer protection.
JEL Codes: D14, D18, G20, K41.

Zbiorowe dochodzenie roszczeń przez klientów instytucji finansowych...


