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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo-
wania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

k.p.s.w. – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postę-
powania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

k.w. – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykro-
czeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 
z późn. zm.)

u.k.s. – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 
z późn. zm.)

u.o.k.k. – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-
kurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 
z późn. zm.)

u.p.n.p.r. – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, 
poz. 1206)

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. 
Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) 
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Wykaz skrótów 

ustawa – ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu rosz-
o dochodzeniu  czeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 r.
roszczeń  Nr 7, poz. 44)
lub ustawa
u.z.n.k. – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nie-

uczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne

CMLR – Common Market Law Review
ECLR – European Competition Law Review
ELR – European Law Review
EPS – Europejski Przegląd Sądowy
KPP – Kwartalnik Prawa Publicznego
M. Praw. – Monitor Prawniczy
NP – Nowe Prawo
OSA – Orzecznictwo Sadów Apelacyjnych
OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administra-

cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
PS – Przegląd Sądowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RP – Radca Prawny
TWE – Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską

Inne

ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości
SN – Sąd Najwyższy
SOKiK – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
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WPROWADZENIE

1. Charakterystyka regulacji

Wprowadzenie instytucji pozwu zbiorowego do prawa polskiego na-
stąpiło w wyniku uchwalenia ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o docho-
dzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Wprowadza ona do prawa 
polskiego model ochrony interesów wielu podmiotów w jednym postę-
powaniu sądowym. 

W czasie prac nad ustawą rozważano włączenie postępowania grupo-
wego do przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo-
wania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Jednak ostatecznie 
zdecydowano się na uchwalenie autonomicznego aktu prawnego – nowej 
ustawy regulującej postępowanie grupowe (postępowanie grupowe ure-
gulowane jako postępowanie pozakodeksowe funkcjonuje także w innych 
państwach Europy, np. w Niemczech oraz Szwecji; zob. M. Sieradzka, 
Pozwy grupowe – możliwości i ograniczenia, Kancelaria 2001, nr 3).

Mimo że nowy akt prawny nie stanowi całościowej regulacji po-
stępowania grupowego, w pełni reguluje wszystkie nowe zagadnienia 
dotyczące problematyki powództw grupowych. W sprawach nieure-
gulowanych w ustawie na zasadzie odesłania zastosowanie znajdują na-
tomiast przepisy ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Wobec powyższego należy zastanowić się nad motywami, które prze-
sądziły, że polski ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie insty-
tucji postępowania grupowego do przepisów kodeksu postępowania cywil-
nego. Decyzja o przyznaniu ustawie charakteru odrębnej regulacji została 
podyktowana przede wszystkim koniecznością sprawdzenia funkcjonowa-
nia nowej regulacji prawnej. Jeśli sprawdzi się ona w praktyce, ustawodaw-
ca nie wyklucza włączenia jej postanowień do postępowania cywilnego.
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Z uzasadnienia projektu ustawy wyraźnie wynika więc, że ustawo-
dawca celowo nie włączył jej regulacji do kodeksu postępowania cywil-
nego, zakładając, że nowa instytucja wymaga gruntownego sprawdzenia 
w praktyce, które pokaże prawidłowość uchwalonej regulacji prawnej 
i pozwoli ocenić jej skuteczność. Zdobyte w ten sposób doświadczenia 
mogą zaś doprowadzić do zmian regulacji, co w sytuacji obowiązywania 
postępowania grupowego w kodeksie postępowania cywilnego oznacza-
łoby konieczność jego nowelizacji, kodeks zawiera bowiem już kilka-
naście postępowań, a wprowadzenie w jego zakres nowego postępowa-
nia mogłoby zachwiać dotychczasowy porządek regulacji.

Ustawodawca uznał, że ze względu na potrzebę zapewnienia stabi-
lizacji kodeksu postępowania cywilnego, który i tak zbyt często jest 
poddawany zmianom, korzystniejszym rozwiązaniem będzie obowią-
zywanie nowej ustawy o postępowaniu grupowym jako samodzielnej 
regulacji prawnej. Intencją ustawodawcy wprowadzającego do prawa 
polskiego instytucję powództw grupowych nie było bowiem sztuczne 
włączenie regulacji w ramy postępowania cywilnego. Wydaje się, że 
w związku z tym, iż jest to nowa regulacja prawna, decyzje dotyczące 
jej ewentualnej inkorporacji do postępowania cywilnego powinny zapaść 
dopiero po pewnym okresie jej obowiązywania. Postępowanie grupowe 
jest bowiem nową regulacją prawną, która w czasie swojego funkcjono-
wania powinna zbudować określoną praktykę.

Zamierzeniem ustawodawcy wprowadzającego do prawa polskiego 
postępowanie grupowe stało się stworzenie regulacji prawnej, która 
obejmie protekcją interesy wielu podmiotów, które zostały poszkodo-
wane w wyniku jednego zdarzenia. W uzasadnieniu projektu ustawy 
czytamy, że celem postępowania grupowego jest stworzenie możliwości 
rozstrzygnięcia wielu podobnych spraw różnych podmiotów w jednym 
postępowaniu. Postępowanie grupowe ma być procedurą, dzięki której 
ułatwiony zostanie dostęp do sądu w sytuacjach, w których dochodzenie 
roszczenia w takim postępowaniu jest korzystniejsze dla zaintere-
sowanego niż indywidualne występowanie z własnym roszczeniem 
(np. w przypadku dochodzenia bardzo małych kwotowo roszczeń od 
jednego sprawcy szkody). Dzięki wprowadzonym ułatwieniom zwiększa 
się efektywność ochrony sądowej. Stosowanie ustawy usprawni postę-
powania sądowe zwłaszcza w sprawach o dużym znaczeniu społecznym.
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Należy więc uznać, że celem postępowania grupowego jest uła-
twienie dostępu do sądu oraz przyśpieszenie postępowania przy 
znacznym obniżeniu jego kosztów.

Wprowadzenie do prawa polskiego instytucji pozwu zbiorowego, 
która od dawna funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych oraz w wielu 
krajach Europy Zachodniej, ma ułatwić dochodzenie roszczeń przez gru-
pę osób poszkodowanych w wyniku jednego zdarzenia. Polski ustawo-
dawca przy pracach nad tą ustawą korzystał z wzorów regulacji powództw 
grupowych, która obowiązuje w wielu krajach (np. w Danii, Hiszpanii, 
Szwecji, Holandii, Niemczech, Grecji czy też Wielkiej Brytanii).

W państwach członkowskich UE pojawiły się propozycje wprowa-
dzenia do prawa wspólnotowego instytucji pozwów zbiorowych. Nale-
ży zauważyć, że wprowadzenie w tym przedmiocie jednego aktu regu-
lującego dochodzenie roszczeń grupowych wpłynęłoby na ujednolicenie 
postępowań grupowych w obrębie Unii, zwłaszcza że regulacje prawne 
dotyczące powództw grupowych, które obowiązują w państwach człon-
kowskich UE, różnią się pomiędzy sobą. Ujednolicenie przepisów do-
tyczących pozwów zbiorowych w obrębie Wspólnoty ułatwiłoby docho-
dzenie roszczeń wynikających z naruszeń o charakterze transgranicznym. 
Powszechnie wyrażane są poglądy, iż korzyści płynące z wprowadzenia 
instytucji postępowania grupowego obejmują poprawienie funkcjono-
wania wspólnego rynku przez podniesienie bezpieczeństwa prawnego 
nabywcy (konsumenta) oraz rozszerzenie zakresu dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości. Ponad 70% ankietowanych obywateli państw człon-
kowskich UE deklaruje, że skorzystałoby z ochrony sądowej w drobnych 
sprawach, jeżeli mogłyby być one wytaczane wspólnie z innymi osoba-
mi (tak uzasadnienie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postę-
powaniu grupowym dostępne na stronie www.ms.gov.pl//kkpc/proj 
080611_uzas.rtf, dalej powoływane jako uzasadnienie).

Z uwagi na to, że podmiotem chronionym w postępowaniu grupowym 
jest pewna zbiorowość, dla jej określenia używam pojęcia ,,grupa” lub 
,,zbiorowość”. Dotyczy to również pozwu grupowego (zbiorowego) jako 
instrumentu ochrony interesów tej grupy (zbiorowości). 

W świetle powyższego zapewnienie (umożliwienie) wielu podmiotom 
możliwości dochodzenia roszczeń w jednym postępowaniu grupowym 
niesie za sobą wiele korzyści.
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Pozew grupowy ma stać się instrumentem pozwalającym na szyb-
kie i efektywne dochodzenie roszczeń zarówno przez konsumentów, 
jak i przez przedsiębiorców.

Podstawową grupą podmiotów, która będzie korzystać z instytucji 
powództw grupowych będą konsumenci. Będą oni mogli dochodzić 
roszczeń, nie obawiając się wysokich kosztów postępowania, które 
rozłożą się stosownie do ilości osób w grupie. Ustawodawca w celu 
zapewnienia konkurencyjności postępowania grupowego w stosunku do 
zwykłego postępowania cywilnego wprowadził niższą stawkę opłaty 
sądowej w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu 
grupowym. Ponieważ prowadzone będzie jedno postępowanie, znacznie 
łatwiej będzie można udowodnić poniesienie szkody, bowiem w ramach 
jednego postępowania przeprowadzi się wspólne postępowanie dowo-
dowe. Należy w tym miejscu wskazać, iż główną przyczyną rezygnacji 
z dochodzenia roszczeń przez konsumentów są właśnie wysokie koszty 
postępowania. Można tym samym przypuszczać, że obniżenie opłaty 
sądowej w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym ułatwi 
korzystanie z nowej instytucji (wejście w życie ustawy o dochodzeniu 
roszczeń w postępowaniu grupowym umożliwi m.in. wniesienie pozwu 
grupowego przeciwko firmie Amplico, której klienci zostali poszkodo-
wani w ten sam sposób: kupili polisę inwestycyjną z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym, a po zakończeniu umowy Amplico zatrzyma-
ło składkę tzw. nieinwestycyjną na pokrycie kosztów działalności; na 
ten temat zob. www. parkiet.com.pl). 

W Zielonej księdze z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie docho-
dzenia zbiorowych roszczeń przez konsumentów (KOM(2008) 794 
wersja ostateczna) wskazuje się, że obecnie poszkodowani w wyniku 
nieuczciwych praktyk konsumenci, którzy pragną wyegzekwować swo-
je prawa, napotykają wiele przeszkód w zakresie dostępu, skuteczności 
i kosztów, zwłaszcza w odniesieniu do roszczeń dotyczących małych 
kwot (zob. badanie tego problemu dostępne na stronie http://ec.europa.
eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm). Do sektorów, 
w których konsumenci mają najwięcej trudności w dochodzeniu roszczeń 
zbiorowych, należą: usługi finansowe (39% udokumentowanych przy-
padków), telekomunikacja (12%), transport (8%) oraz imprezy tury-
styczne i turystyka (7%). W Zielonej księdze akcentuje się również, że 
konsumenci nie są świadomi zarówno istnienia, jak i różnych rodzajów 
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dostępnych im narzędzi egzekwowania i dochodzenia roszczeń. Zwraca 
się także uwagę na ich brak zaufania konsumentom do istniejących sy-
stemów, który zniechęca ich do składania skarg, co uniemożliwia do-
chodzenie roszczeń. 

Wprowadzenie postępowania grupowego ma zwiększyć efektywność 
ochrony sądowej. Poprzez wprowadzenie możliwości rozstrzygnięcia 
wielu podobnych spraw różnych podmiotów w jednym postępowaniu 
grupowym dochodzenie w nim roszczenia będzie korzystniejsze, zwłasz-
cza w porównaniu z indywidualnym dochodzeniem roszczeń oraz w od-
niesieniu do małych kwotowo roszczeń od jednego sprawcy szkody 
(uzasadnienie, s. 1).

Natomiast wykorzystanie pozwu zbiorowego przez przedsiębior-
ców pozwoli im dochodzić w postępowaniu grupowym przede wszyst-
kim roszczeń wynikających z naruszeń prawa konkurencji.

Grupa przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku nieuczciwego 
zachowania rynkowego określonego podmiotu, które stanowi przejaw 
naruszenia reguł konkurencji, może skutecznie podjąć walkę, korzysta-
jąc z instytucji pozwu zbiorowego. Ustawodawca liczy, że zastosowanie 
tej instytucji w walce z naruszeniami prawa konkurencji znajdzie 
swoje odbicie we wzroście zainteresowania przedsiębiorców docho-
dzeniem odszkodowań na drodze prywatnoprawnej (tzw. prywatno-
prawne stosowania prawa konkurencji; private enforcement). Należy 
wskazać, że obecnie korzystanie przez przedsiębiorców z takiej drogi 
dochodzenia roszczeń jest znikome. Decydują o tym przede wszystkim 
trudności dowodowe oraz wysokie koszty postępowania. Wskazane 
trudności sprawiają, że przedsiębiorcy rzadko korzystają z prywatno-
prawnej drogi ochrony swoich interesów przed naruszeniami reguł kon-
kurencji przez innych uczestników gry rynkowej.

W związku z tym, że w innych krajach pozew zbiorowy z powodze-
niem służy dochodzeniu odszkodowań za naruszenia reguł konkurencji, 
wprowadzenie tej instytucji w Polsce na pewno przyczyni się do zwięk-
szenia efektywności stosowania prywatnoprawnego prawa konkurencji. 
Ustawa umożliwia bowiem przedsiębiorcom, którzy ponieśli szkodę 
wskutek złamania reguł konkurencji, wytoczenie powództwa grupowe-
go przeciwko naruszycielowi.

Reasumując, postępowanie grupowe ma stać się przede wszystkim 
alternatywą dla istniejących w prawie polskim postępowań służących 
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ochronie interesów konsumentów, gwarantowaną przez regulacje prawa 
prywatnego i publicznego. Na płaszczyźnie prawa publicznego ochro-
nie poddane zostały interesy zbiorowe konsumentów. W ich interesie 
może występować Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
lub rzecznicy praw konsumentów czy organizacje społeczne. Natomiast 
indywidualne interesy konsumentów są chronione w prawie prywatnym. 
Konsumenci sami mogą dochodzić swoich praw, wytaczając powództwo 
indywidualne przed sądem. W postępowaniu cywilnym na rzecz ochro-
ny interesów konsumentów mogą w szczególności interweniować or-
ganizacje społeczne (art. 61 k.p.c.). Od niedawna konsumentom przy-
sługuje również actio popularis, która może być wniesiona do sądu 
w razie stosowania przez przedsiębiorcę nieuczciwej praktyki rynkowej 
(na temat skargi powszechnej zob. M. Sieradzka, Ustawa o przeciw-
działaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 
2008, s. 237 i n.).

Należy jednak podkreślić, że żadna ze wskazanych form prywat-
noprawnej ochrony interesów konsumentów nie zapewnia ochrony 
interesów wielu podmiotów, które zostały poszkodowane w wyniku 
jednego zdarzenia. Oczywiście w postępowaniu cywilnym obowiązu-
je instytucja interwencji, ale ma ona ograniczony podmiotowo zasięg. 
Wszystkie omówione przypadki stanowią zatem tylko cząstkowe regu-
lacje niedające możliwości zgrupowania wysiłków procesowych przez 
większa liczbę osób (zob. E. Marszałkowska-Krześ, M. Kępiński, Opi-
nia o projekcie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupo-
wym, RL-0303-2/09, dostępna na www.radalegislacyjna.gov.pl, s. 2). 
Z uwagi na zakres przedmiotowy ustawy (art. 1 ust. 2) nie należy zapo-
minać, że może ona z powodzeniem służyć także innym, oprócz konsu-
mentów, podmiotom prawa.

2. Cechy charakterystyczne postępowania grupowego

W zależności od charakterystycznych cech postępowania grupowego, 
jego model może przybierać różne formy. Wyznacznikami pozwalają-
cymi na wyróżnienie postępowania grupowego są:

1) podstawa prawna,
2) skład grupy,
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3) legitymacja czynna,
4) sposób zakończenia postępowania.

Jeśli chodzi o pierwszy z wyznaczników, którym jest podstawa praw-
na regulująca materię powództw grupowych, należy stwierdzić, że 
może ona przybrać różne formy. Może stanowić odrębny akt prawny, 
wydany w celu całościowego unormowania problematyki powództw 
grupowych, lub zostać włączona do obowiązującej procedury. Polski 
ustawodawca wybrał pierwszą ze wskazanych opcji. Zdecydował się na 
stworzenie nowej regulacji prawnej, która w sposób całościowy normu-
je postępowanie grupowe. Funkcjonowanie nowej regulacji prawnej 
w postaci odrębnej ustawy ma przyczynić się do wykształcenia prak-
tyki stosowania przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postę-
powaniu grupowym. Dopiero stosowanie ustawy w praktyce pokaże, 
czy konieczne jest włączenie jej do przepisów kodeksu postępowania 
cywilnego. 

W uzasadnieniu projektu ustawy ustawodawca wskazał, że: „Anali-
za porządków prawnych, w których występuje postępowanie grupowe, 
prowadzi do wniosku, że postępowanie mające na celu «załatwienie» 
spraw wielu podmiotów w ramach jednego procesu jest regulowane 
bardzo różnorodnie, biorąc pod uwagę kryterium formalne – aktu praw-
nego normującego wskazane zagadnienia, regulacje dotyczące postępo-
wania grupowego mogą być zawarte w kodeksie postępowania cywil-
nego (np. Hiszpania, Dania), kodeksie cywilnym (np. Holandia), czy też 
oddzielnej ustawie (np. Szwecja, Niemcy)”.

Drugim wyznacznikiem wyróżniającym postępowanie grupowe jest 
sposób kształtowania składu grupy. W postępowaniu grupowym wy-
różniamy dwa modele ustalania składu grupy: opt-in oraz opt-out.

Pierwszy z modeli kształtowania grupy w postępowaniu grupo-
wym (opt-in) zakłada formowanie grupy w drodze przystąpienia. 
Osoby spełniające określone kryteria ustawowe, które pozwalają na 
udział w postępowaniu grupowym, mogą do niego przystąpić po złoże-
niu oświadczenia o przystąpieniu do grupy. Złożenie takiego oświadcze-
nia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez członków grupy na 
objęcie wszystkimi skutkami prowadzonego postępowania. Taki model 
występuje m.in. w prawodawstwie Wielkiej Brytanii, Szwecji i Brazylii 
(tak uzasadnienie, s. 2).
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Drugi model kształtowania grupy w postępowaniu grupowym 
(opt-out) zakłada tworzenie grupy na podstawie oświadczenia pod-
miotu o niezaliczaniu go do postępowania (nieobjęcia jego skutkami), 
mimo posiadania przez ten podmiot właściwości (np. uczestniczenia 
w jednym zdarzeniu), które „formalnie” umożliwiają zaliczenie go do 
tej grupy (klasy). Niezłożenie takiego oświadczenie sprawia, że skutki 
orzeczenia wydanego w postępowaniu grupowym rozciągają się (obej-
mują) taki abstrakcyjnie zdefiniowany podmiot – taki system funkcjo-
nuje w USA, Holandii czy Izraelu (zob. uzasadnienie, s. 2).

Trzecim wyznacznikiem różniącym model postępowania grupowego 
od innych postępowań sądowych jest określenie podmiotu, któremu 
przyznano legitymację czynną. Legitymacja czynna do wytoczenia 
powództwa grupowego może być przyznana:
– każdemu zainteresowanemu podmiotowi,
– uprawnionemu organowi ochrony prawnej,
– innym podmiotom państwowym.

Przyznanie legitymacji czynnej w postępowaniu grupowym każdemu 
zainteresowanemu podmiotowi oznacza przyznanie uprawnienia do 
wniesienia pozwu wraz z określeniem pozwanego (pozwanych), rosz-
czenia (żądania) oraz cech podmiotów, które mogą być (albo są) zali-
czone do grupy (uzasadnienie, s. 2).

Prawo do występowania z powództwami grupowymi przez organy 
ochrony prawnej oznacza przyznanie legitymacji czynnej określonym 
podmiotom, np. rzecznikowi konsumentów, Agencji Ochrony Środowi-
ska w Szwecji, Finlandii, niemieckie Verbandsklage (uzasadnienie, s. 2). 
Legitymacja może zostać również przyznana certyfikowanym przez 
państwo podmiotom, np. stowarzyszeniom ochrony środowiska, konsu-
mentów, fundacji (tak uzasadnienie, s. 2).

Biorąc pod uwagę rodzaj podmiotu, któremu przyznano legitymację 
czynną do wytoczenia powództwa grupowego, należy wskazać, że pol-
ski ustawodawca przyznał wyłączną legitymację do wytoczenia po-
wództwa w tym postępowaniu reprezentantowi grupy. Z uwagi na 
fakt, iż reprezentantem grupy może być członek grupy bądź też powia-
towy (miejski) rzecznik konsumentów, możemy uznać, że legitymacja 
czynna przysługuje również osobie, która jest członkiem grupy (oczy-
wiście wyłącznie w sytuacji, gdy pełni funkcję reprezentanta grupy).
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Ostatnim wyznacznikiem pozwalającym na wyróżnienie postępowa-
nia grupowego jest sposób jego zakończenia. Biorąc pod uwagę rodzaj 
rozstrzygnięcia kończącego postępowanie grupowe, należy wskazać, że 
postępowanie może być zakończone przez:
– wydanie wyroku co do zasady,
– wydanie zwykłego wyroku,
– zawarcie ugody.

W uzasadnieniu projektu ustawy ustawodawca wskazał, że w prawo-
dawstwach występują różne sposoby preferowanego załatwienia sprawy 
grupowej. Możemy mieć do czynienia z prejudycjalnym wyrokiem co 
do zasady (np. niemieckie Sammelsklage, austriackie Verbands-Muster-
klage, norweskie pilot action – sprawa testowa), rozstrzygnięciem zrów-
nanym ze „zwykłym” wyrokiem (np. Szwecja, Hiszpania) czy dążeniem 
do zawarcia ugody (np. Holandia).

Polski ustawodawca przewidział możliwość załatwienia sprawy 
grupowej w drodze wydania wyroku co do zasady (art. 2 ust. 3 usta-
wy), wyrokiem kończącym postępowanie grupowe (art. 21 ustawy), 
jak i ugodowym załatwieniem sprawy (art. 7 ustawy).

Postępowanie grupowe odróżnia od innych postępowań rodzaj zała-
twianych w nim spraw. Przy pomocy omawianej instytucji proceduralnej 
mogą być załatwiane sprawy o różnym charakterze, jednak zauważalna 
jest tendencja do ograniczania rodzaju spraw załatwianych w drodze 
powództwa grupowego. Ograniczanie rodzaju spraw załatwianych przy 
wykorzystaniu pozwu zbiorowego oznacza wyłączenie z zakresu przed-
miotowego określonych kategorii spraw. Podobną tendencję obserwuje 
się w niektórych państwach członkowskich.

W niektórych systemach prawnych dostrzegalne jest ograniczanie 
takich roszczeń do określonej kategorii spraw, np. ochrony konsumentów 
(Grecja), rynku instrumentów finansowych (Niemcy), ochrony środo-
wiska czy wreszcie postępowań dotyczących roszczeń odszkodowaw-
czych, rodzących wiele problemów materialnoprawnych i procedural-
nych (uzasadnienie, s. 1).

Polski ustawodawca wprowadził w postępowaniu grupowym 
ograniczenie dotyczące roszczeń dochodzonych w postępowaniu 
grupowym. Ratio legis art. 1 ust. 2 ustawy stanowi, że ma ona zastoso-
wanie w sprawach o roszczenia o ochronę konsumentów z tytułu odpo-
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wiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz 
z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr 
osobistych. W przypadku spraw o ochronę konsumentów mogą oni do-
chodzić w ramach postępowania grupowego zarówno roszczeń delikto-
wych (w praktyce jednak mogą powstać trudności przy ich dochodzeniu), 
jak i kontraktowych. Dotyczy to także odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, która może pozostawać w zbie-
gu z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania zobowiązania i odpo-
wiedzialnością z tytułu rękojmi czy też gwarancji (tak E. Łętowska, 
Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002, s. 109–110). 

Ostatnia kategoria spraw, których rozpoznanie może być przedmiotem 
postępowania grupowego, to sprawy z tytułu czynów niedozwolonych. 
Należy jednak pamiętać, że możemy mieć do czynienia ze zbiegiem 
odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej (art. 443 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
Jeśli działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobo-
wiązania, nie wyłącza ono roszczenia o naprawienie szkody z tytułu 
czynu niedozwolonego, chyba że z treści istniejącego uprzednio zobo-
wiązania wynika co innego. Za przykład mogą posłużyć roszczenia 
deliktowe wynikające z naruszenia reguł konkurencji, które często do-
tyczą stron umowy (tak M. Szpunar, Odpowiedzialność podmiotu pry-
watnego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego, Warszawa 2008, 
s. 326–327). 

3. Ocena regulacji 

Projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 
był szeroko dyskutowany ze środowiskami naukowymi i przedstawiony 
do konsultacji społecznych w celu zaopiniowania: Pierwszemu Preze-
sowi Sądu Najwyższego, Krajowej Radzie Sądownictwa, Naczelnej 
Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa, Stowarzyszeniu Sędziów „Iustitia”, Związ-
kowi Banków Polskich, Narodowemu Bankowi Polskiemu, Business 
Centre Club, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfedera-
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cji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Krajowej Izbie Gospodarczej, 
Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich oraz Federacji Konsumentów.

Oceniając projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 
grupowym, zgłoszono wiele uwag krytycznych. Poniżej prezentuję krót-
kie omówienie regulacji, których poprawność zakwestionowano (przed-
stawione jako załącznik do uzasadnienia ustawy w postaci oceny skutków 
regulacji, dostępny na stronie www.senat.gov.pl/k7/dok/sejm/kosz/1829.
pdf, dalej powoływany jako uwagi do projektu). 

1. Umieszczenie regulacji prawnej dotyczącej powództw grupowych
W uwagach dotyczących miejsca umieszczenia regulacji prawnej 

dotyczącej powództw zbiorowych kwestionowano zasadność wkracza-
nia przez ustawę w regulacje dwóch ustaw, co prowadzi do zaburzenia 
systemu prawnego. Wskazywano, iż lepszym rozwiązaniem byłoby przy-
jęcie rozwiązania systemowego, które pozwala włączyć powództwa 
grupowe w istniejącą procedurę sądową. W obecnym kształcie postępo-
wanie grupowe jest normowane przez dwa akty prawne: ustawę o do-
chodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz kodeks postępo-
wania cywilnego.

Odnosząc się do powyższych uwag, należy wskazać, że w postępo-
waniu grupowym w pełni zastosowanie znajdą zasady procedury cywil-
nej (z zastrzeżeniem wyłączeń przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy). 
Zatem postępowanie grupowe jest wkomponowane w system prawa 
procesowego cywilnego. Ponieważ jest to całkiem nowa regulacja praw-
na, ustawodawca uznał, że nie należy włączać jej do kodeksu postępo-
wania cywilnego. Jeśli postępowanie zbiorowe znajdzie uznanie w prak-
tyce, wówczas dopiero należy rozważyć włączenie powództw grupowych 
do procedury cywilnej (uwagi do projektu; uzasadnienie, s. 12). W tym 
miejscu należy również wskazać, że filozofia postępowania grupowego 
nie zakłada włączenia go w ramy kodeksu postępowania cywilnego, 
wcześniej nowa instytucja powinna wykształcić pewną praktykę (deba-
ta sejmowa z dnia 23 kwietnia 2009 r.).

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy (art. 1 ustawy)
Pierwotnie (przed zmianą ustawy) zastrzeżenia w stosunku do art. 1 

projektu dotyczyły jego zbyt szerokiego zakresu. Z uwagi na brak ogra-
niczeń przedmiotowych i podmiotowych co do stosowania trybu postę-
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powania grupowego mogły powstać trudności w stosowaniu ustawy ze 
względu na różnice między poszczególnymi stanami faktycznymi. 
W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano jednak, że zakres ustawy jest 
świadomie zakreślony szeroko i nie należy wprowadzać w tym przed-
miocie ograniczeń, ustawodawca wprowadził bowiem warunki dopusz-
czalności postępowania grupowego.

W brzmieniu przed zmianą projektu ustawy dopuszczalność postępo-
wania grupowego dotyczyła wyłącznie tych roszczeń członków grupy, 
które były oparte na jednakowej podstawie faktycznej lub prawnej, jeże-
li istotne okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie były wspólne dla 
wszystkich roszczeń. W istocie jednak we wskazanym przepisie wystę-
powały niepotrzebne powtórzenia. W związku z tym ustawodawca dopre-
cyzował przepis art. 1 ust. 1 ustawy poprzez wskazanie, że w postępowa-
niu grupowym są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 
dziesięciu osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. 
Dodatkowo w ust. 2 zawężono zakres przedmiotowy ustawy do spraw 
o roszczenia o ochronę konsumentów z tytułu odpowiedzialności za szko-
dę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedo-
zwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych. 

3. Liczba osób wchodzących w skład grupy (art. 1 ust. 1 ustawy)
Ustawodawca uznał, że grupa osób wszczynających postępowanie 

grupowe musi liczyć co najmniej dziesięć osób. Ustawodawca ustanowił 
liczebność grupy, kierując się celami postępowania grupowego. Docho-
dzenie roszczeń przez mniejszą liczbę osób niż ustanowiona przez zakres 
podmiotowy postępowania grupowego jest w pełni dopuszczalne w ramach 
zwykłego postępowania cywilnego. Tym samym mniejsza liczba osób 
może dochodzić swoich roszczeń w zwykłym postępowaniu sądowym, 
bez potrzeby korzystania z instytucji pozwu grupowego.

W uzasadnieniu projektu ustawodawca wyraźnie wskazuje, że liczba 
osób konstytuująca grupę w rozumieniu projektu jest kwestią konwencji. 
Ustanawiając określoną liczbę osób wchodzących w skład grupy, kiero-
wano się celami postępowania grupowego. Nie ma natomiast wątpliwo-
ści, że prowadzenie „zwykłego” procesu cywilnego, w którym mieliby-
śmy do czynienia z dziesięcioma współuczestnikami, byłoby w prakty-
ce rzeczą niezmiernie trudną (uwagi do projektu; uzasadnienie, s. 15).
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Należy w tym miejscu przypomnieć, że zwiększenie liczby osób 
w grupie do 40–50 proponowała Amerykańska Izba Handlowa w Polsce 
w ramach propozycji w sprawie niezbędnych zmian do projektu ustawy 
o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (tekst dostępny na 
stronie: www.amcham.pl/file/pdf/class_action.pdf), wskazywano bo-
wiem, że grupa składająca sie jedynie z dziesięciu osób wydaje się nie-
wystarczająco liczna, aby czynić tradycyjne drogi dochodzenia roszczeń 
niefunkcjonalnymi. 

Ustawodawca usunął także wątpliwości (istniejące przed zmianą 
projektu ustawy w wyniku uwzględnienia stanowiska Senatu – zob. 
opinię do projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 
grupowym z dnia 19 listopada 2009 r., druk 698, http://senat.gov.pl/k7/
dok/opinia/2009/045/o/698.pdf) dotyczące liczby osób wchodzących 
w skład podgrupy. Ustawa zawiera wyjaśnienie tego pojęcia – podgrupa 
liczy co najmniej dwie osoby.

4. Pojęcie podgrupy (art. 2 ust. 2 ustawy)
W uwagach do projektu ustawy zgłoszono zastrzeżenie, że brak w nim 

pojęcia podgrupy. Wskazano, że brak ten może wywoływać praktyczne 
trudności. Konfederacja Pracodawców Prywatnych wskazała ponadto, 
iż art. 2 ust. 1 projektu nie stwierdza jasno, przez kogo ma być „ujedno-
licona” wysokość roszczenia, a nadto jak mają formować się podgrupy 
i ilu członków może liczyć podgrupa, czy np. jeden członek wystarczy, 
aby podgrupa zaczęła istnieć.

W wyniku zmian projektu ustawy dokonano rewizji ust. 2 art. 2 usta-
wy poprzez wyraźne wskazanie, iż podgrupa tworzona w celu ujedno-
licenia wysokości roszczeń musi liczyć co najmniej dwie osoby. Pojęcie 
podgrupy zostało stworzone dla potrzeb ujednolicenia w postępowaniu 
grupowym wysokości roszczeń pieniężnych. W szczególności tworzenie 
podgrupy (podgrup) będzie miało miejsce np. w sytuacji, gdy z uwagi 
na różne rodzaje poniesionych szkód nie jest możliwe dokonanie ujed-
nolicenia roszczeń w ramach grupy.

Ustosunkowując się do powyższych uwag, należy wskazać, że poję-
cie podgrupy zostało stworzone dla sytuacji, gdy niezbędne jest zróżni-
cowanie wysokości roszczeń. Pojęcie grupy i podgrupy występuje w art. 2 
ustawy. Zarówno w przypadku grupy, jak i podgrupy chodzi o osoby, 
w odniesieniu do których wysokość roszczenia jest ujednolicona przy 



24

Wprowadzenie 

uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy. Jednak z uwagi na róż-
ne okoliczności sprawy w niektórych przypadkach nie jest możliwe 
ujednolicenie roszczeń w grupach. Jak wiadomo, w sprawach o roszcze-
nia pieniężne dochodzone w postępowaniu grupowym niezbędne jest 
dokonanie ujednolicenia roszczeń. W sytuacji gdy do niego nie dojdzie, 
możliwość prowadzenia postępowania grupowego jest wyłączona. By 
uniknąć takich sytuacji, ustawodawca wprowadził możliwość ujednoli-
cenia wysokości roszczeń w ramach specjalnie w tym celu utworzonej 
podgrupy. Jeżeli np. w ramach grupy osób poszkodowanych w wypadku 
komunikacyjnym są osoby, które doznały obrażeń powierzchownych 
lub złamania kończyn itp., to oczywiste staje się utworzenie podgrup, 
w ramach których dojdzie do zróżnicowania wysokości roszczeń (uwa-
gi do projektu; uzasadnienie, s. 12).

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię, która zosta-
ła podniesiona przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wprowadzenia 
w ustawie pojęcia podgrupy. Artykuł 2 ust. 2 ustawy sugeruje, że w ob-
rębie grupy mogą być utworzone podgrupy, w ramach których powinny 
być ujednolicone roszczenia pieniężne (jeśli nie może dojść do ujedno-
licenia w grupach). Ustawodawca jednak nie wskazał, czy podgrupa 
powinna liczyć, tak jak grupa, co najmniej dziesięć osób. Jeśli bowiem 
uznamy, że podgrupa powinna liczyć dziesięć osób, to grupa w postę-
powaniu grupowym musi być liczyć więcej niż dziesięć osób.

W świetle powyższego przyjęcie poglądu, że liczebność podgrupy 
nie powinna być mniejsza niż liczebność całej grupy, określanej na co 
najmniej dziesięć osób (art. 1 ust. 1 projektu), oznaczałoby jednocześ-
nie, że w małej dziesięcioosobowej grupie tworzenie podgrup nie by-
łoby możliwe (E. Marszałkowska-Krześ, M. Kępiński, Opinia o pro-
jekcie…, s. 3).

Ustawodawca rozwiązał powyższą kwestię (zmiana projektu ustawy) 
w drodze sprecyzowania pojęcia podgrupy. Podgrupa, w której następu-
je ujednolicenie wysokości roszczeń, liczy co najmniej dwie osoby.

5. Pojęcie „ujednolicenie roszczeń” (art. 2 ust.1 i 2 ustawy)
Z przepisu art. 2 ust. 1 projektu jednoznacznie wynika, że ujednoli-

cenie odnosi się do wysokości roszczeń. Natomiast wysokość roszczeń 
zostaje ujednolicona wyłącznie na potrzeby postępowania grupowego. 
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Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby członkowie grupy docho-
dzili również innych roszczeń w odrębnym procesie.

W uzasadnieniu ustawy wyraźnie wskazuje się, że powództwo gru-
powe w pewnych przypadkach służy także ochronie osób niezidentyfi-
kowanych, np. w przypadku roszczeń o zaniechanie naruszenia środo-
wiska. W związku z tym w projektowanej ustawie stworzono mechanizm, 
który umożliwi dochodzenie roszczeń, które dotąd nie były realizowane 
z takich przyczyn, jak „nieopłacalność” procesu indywidualnego ze 
względu na niską wysokość roszczenia czy trud i koszty ponoszone przez 
indywidualnego powoda (uwagi do projektu; uzasadnienie, s. 15).

6. Ograniczenie żądania ustalenia odpowiedzialności (art. 2 ust. 3 
ustawy)

Przepis o ograniczeniu żądania ustalenia odpowiedzialności pozwa-
nego w postępowaniu grupowym opiera się na braku obowiązku wyka-
zywania interesu prawnego w ustaleniu odpowiedzialności pozwanego. 
Ustawa wyraźnie przewiduje, że w sprawach o roszczenia pieniężne 
powództwo może ograniczać się do żądania ustalenia odpowiedzialno-
ści pozwanego. W takim przypadku powód nie jest obowiązany wyka-
zywać interesu prawnego w ustaleniu. Wskazana regulacja prawna sta-
nowi więc odstępstwo od konieczności wykazywania interesu prawnego 
przy powództwach o ustalenie (art. 189 k.p.c.).

W uzasadnieniu projektu ustawy wyraźnie wskazuje się na odrębno-
ści postępowania grupowego od postępowania cywilnego. Wymóg wy-
kazania interesu prawnego przy powództwie o ustalenie prawa lub sto-
sunku prawnego nie jest nienaruszalnym założeniem konstrukcyjnym, 
lecz zasadą, od której w naszym systemie prawnym zachodzą wyjątki, 
np. art. 252 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) (uwagi do projektu; 
uzasadnienie, s. 13).

7. Właściwość sądów okręgowych dla prowadzenia postępowań gru-
powych oraz składu orzekającego

Projektowi ustawy zarzucono nieokreślenie w art. 3 właściwości 
rzeczowej sądów okręgowych. Ustawodawcy jednak w przepisie art. 3 
ustawy nie chodziło o ustalenie właściwości rzeczowej sądu okręgo-
wego (zob. art. 17 pkt 4 k.p.c.), lecz o ograniczenie liczby sądów, któ-
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re będą prowadziły postępowania grupowe. Ograniczenie liczby sądów 
rozpoznających sprawy grupowe przyczyni się do kumulacji tych spraw, 
która pozwoli sędziom na zdobycie większego doświadczenia (tak uwa-
gi do projektu, s. 15).

Artykuł 3 ust. 2 ustawy wskazuje, iż sąd rozpoznaje sprawę w składzie 
trzech sędziów zawodowych. Oznacza to, że ustawodawca uznał, iż 
niezależnie od rodzaju i charakteru sprawy grupowej sąd okręgowy 
zawsze orzeka w składzie trzech sędziów.

Oceniając powyższą regulację, należy wskazać, że wprowadzenie 
obligatoryjnego orzekania w składzie trzech sędziów zawodowych, rów-
nież w sprawach, w których są rozstrzygane sprawy o niezbyt skompli-
kowanym stanie faktycznym, w których wartość przedmiotu sporu będzie 
niewielka, należy uznać za niepotrzebne. Orzekanie w składzie trzech 
sędziów zawodowych powinno być zastrzeżone wyłącznie dla tych 
spraw, w których występuje szczególna zawiłość i precedensowy cha-
rakter.

W świetle powyższego należy uznać, że angażowanie do każdego 
postępowania grupowego trzech sędziów zawodowych nie zawsze będzie 
celowe. Lepszym rozwiązaniem byłoby ograniczenie rozpoznania spra-
wy w takim składzie do kategorii spraw wyspecyfikowanych w art. 47 
§ 4 k.p.c. Wskazany przepis umożliwia rozpoznanie sprawy w składzie 
trzech sędziów zawodowych w drodze zarządzenia przez prezesa sądu 
na podstawie art. 47 § 4 k.p.c. Tym samym w postępowaniu grupowym 
z uwagi na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy 
grupowej możliwe byłoby jej rozpoznanie w składzie trzech sędziów 
zawodowych (zob. E. Marszałkowska-Krześ, M. Kępiński, Opinia o pro-
jekcie…, s. 3).

W tym miejscu warto także zastanowić się nad pozycją sędziego w po-
stępowaniu grupowym, bowiem jego aktywność jest ograniczona. Jak 
słusznie wskazał T. Ereciński, ,,sędzia jest tylko niezależnym arbitrem 
rozpatrującym dowody przedstawione przez strony, rzadko zaś sam 
wprowadza dowody z urzędu”, a aktywność w postępowaniu grupowym 
należy do stron procesu (T. Ereciński, Na pozwy zbiorowe trzeba pocze-
kać, Gazeta Prawna z dnia 22 stycznia 2007 r., nr 15). 

Potrzeba zwiększenia roli sędziego w procesie legła u podstaw wpro-
wadzenia środków, które pozwolą sędziom dokonać oceny celowości 
prowadzenia postępowania grupowego. Pomysł ten pojawił się w Wiel-
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kiej Brytanii w ramach tzw. certyfikacji pozwu grupowego, która po-
zwoli sędziemu zbadać, czy sprawa może być rozpoznana w postępo-
waniu grupowym z punktu widzenia celowości, efektywności i ochrony 
interesów pozwanego (szerzej na temat subsydiarności postępowania 
grupowego zob. T. Jaworski, Rząd zapomniał o skutkach ekonomicznych 
ustawy dotyczącej pozwów zbiorowych, Gazeta Prawna z dnia 8 wrześ-
nia 2009 r., nr 175, s. 11). 

Powyższy problem został zauważony również na szczeblu wspólno-
towym. W Zielonej księdze z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie docho-
dzenia zbiorowych roszczeń konsumentów (COM (2005) 672) Komisja 
Europejska przedstawiła propozycję przyjęcia rozwiązań w postaci tzw. 
środków ochronnych, służących wyeliminowaniu nadużywania mecha-
nizmu dochodzenia roszczeń zbiorowych. Pomocne przy unikaniu nie-
uzasadnionych roszczeń może stać się wzmocnienie roli sędziego, 
który decyduje o tym, czy dane roszczenie zbiorowe jest nieuzasadnio-
ne czy dopuszczalne. Komisja wskazuje, że certyfikowanie uprawnio-
nych podmiotów działa zniechęcająco, podobnie jak zasada, zgodnie 
z którą koszty postępowania ponosi strona przegrana.

W tym miejscu warto odnieść się do postanowień ustawy i wskazać 
ust. 1 art. 10, którego ratio legis stanowi, że ,,Sąd rozstrzyga na rozpra-
wie o dopuszczalności postępowania grupowego i odrzuca pozew, jeże-
li sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu grupowym. W prze-
ciwnym razie sąd wydaje postanowienie o rozpoznaniu sprawy w po-
stępowaniu grupowym”. 

8. Pojęcie powoda (art. 4 ust. 1 ustawy)
Projektowi ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupo-

wym zarzucono brak przejrzystości w zakresie definicji powoda. Niejas-
ność tej definicji sprawia, że rodzą się wątpliwości, czy powodem w po-
stępowaniu grupowym jest grupa, czy też jej reprezentant.

Odnosząc się do powyższych uwag, należy stwierdzić, że ustawa wy-
raźnie wskazuje, iż powodem w postępowaniu grupowym jest reprezentant 
grupy (art. 4 ustawy). Reprezentant jest to osoba wybrana przez wszystkich 
członków grupy, w związku z tym należy przyjąć, że jest on przedstawi-
cielem grupy i działa w jej imieniu. Z uwagi na fakt, iż grupa nie działa 
w procesie grupowym, reprezentant grupy występuje w postępowaniu 
grupowym jako powód (tak art. 4 ust. 4, art. 8, 16 oraz 17 ustawy).
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9. Sposób powołania reprezentanta grupy (art. 6 ust. 2 ustawy)
Projektowi ustawy zarzucono, że nie określa wprost, czy wszyscy 

członkowie grupy powinni wyrazić zgodę na pełnienie przez określoną 
osobę funkcji reprezentanta grupy. Pojawia się również wątpliwość 
innej natury, a mianowicie, w jakim momencie członkowie grupy mają 
wyrazić taką zgodę.

Oczywiste jest, że zgoda na osobę reprezentanta, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 projektu, musi być wyrażona przez wszystkich członków 
grupy. Obowiązek uzyskania ich zgody stanowi odzwierciedlenie obo-
wiązków reprezentanta w postępowaniu grupowym. Reprezentant grupy 
prowadzi postępowanie grupowe w imieniu własnym na rzecz wszystkich 
członków grupy. Dlatego też reprezentantem może być wyłącznie oso-
ba wybrana przez wszystkich członków grupy.

W zakresie składania przez członków grupy oświadczeń, których treść 
stanowi zgoda na pełnienie przez określoną osobę funkcji reprezentanta 
grupy, możemy wyróżnić dwie sytuacje. Po pierwsze, taka zgoda musi 
być wyrażona przez wszystkich członków, którzy utworzyli grupę przed 
wytoczeniem powództwa. Na tym etapie wszystkie osoby, które tworzy-
ły grupę, wyraziły zgodę na wybór jednego reprezentanta, bowiem innych 
osób, które nie weszłyby w skład grupy, jeszcze nie ma. Po drugie, osoba 
przystępująca do grupy w późniejszym czasie wyraża implicite zgodę na 
jej reprezentanta (uwagi do projektu; uzasadnienie, s. 16). Tak więc nie-
zależnie od etapu kształtowania się składu grupy każdy z jej członków 
jest zobligowany do wyrażenia zgody na osobę reprezentanta grupy.

10. Określenie podmiotów, które mogą być reprezentantem grupy 
(art. 4 ust. 2 ustawy)

Projektowi ustawy zarzucono zbyt wąskie określenie kręgu podmio-
tów, które mogą pełnić funkcję reprezentanta grupy. Zakwestionowano 
przede wszystkim brak przyznania organizacjom społecznym legitymacji 
do reprezentowania grupy. 

Brak w ustawie przepisów, które przyznają organizacjom społecznym 
legitymację czynną do wytaczania powództw grupowych, jest celowym 
zamierzeniem ustawodawcy. Przyznał on prawo do reprezentowania grupy 
wyłącznie dwóm podmiotom: członkowi grupy lub powiatowemu (miej-
skiemu) rzecznikowi konsumentów. Natomiast wybór podmiotu, który 
będzie reprezentował grupę, został pozostawiony w gestii członków grupy.
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Ustawodawca, uzasadniając brak przyznania organizacjom społecz-
nym legitymacji, wskazał, że podmioty te nie mogą być reprezentantami 
grupy w postępowaniu grupowym, gdyż nie posiadają dostatecznego 
doświadczenia oraz środków finansowych na prowadzenie tego typu 
spraw. Jednocześnie nie wykluczył, że w przyszłości może pojawić się 
potrzeba przyznania takiego przywileju również organizacjom społecz-
nym. Wówczas będzie można znowelizować ustawę w celu umożliwie-
nia tym podmiotom wytaczania powództw grupowych (uwagi do pro-
jektu; uzasadnienie, s. 16).

11. Większościowy system dokonywania czynności dyspozytywnych 
(art. 19 ust. 1 ustawy)

Wprowadzenie systemu większościowego decydowania o dokonaniu 
dyspozytywnych w postępowaniu grupowym, tj. cofnięcia pozwu, zrze-
czenia się lub ograniczenia roszczenia czy zawarcia ugody, jest w pełni 
uzasadnione. Wprowadzenie zgody wszystkich członków grupy na ich 
dokonanie w praktyce byłoby utrudnione. W uzasadnieniu wskazuje się, 
że zastąpienie wymogu zgody większości wymogiem zgody wszystkich 
członków grupy powodowałaby dezorganizację przebiegu postępowania 
wskutek wystąpienia z grupy poszczególnych jej członków (uwagi do 
projektu; uzasadnienie, s. 15).

Należy podkreślić, że w związku z tym, iż reprezentant grupy jest 
powodem w postępowaniu grupowym, działa on we własnym imieniu 
na rzecz wszystkich członków grupy, jest więc zastępcą pośrednim. 
Ustawodawca jednak uznał, że z uwagi na znaczenie pewnych czynno-
ści dyspozytywnych w postępowaniu grupowym, tj. cofnięcie pozwu, 
zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia oraz zawarcie ugody, ich 
dokonanie przez reprezentanta w postępowaniu grupowym wymaga 
uzyskania zgody większości członków grupy.

Należy wskazać, że w ustawie nie określono formy wyrażenia zgody 
na dokonanie powyższych czynności dyspozytywnych. Wydaje się, że 
zgoda na tak ważne czynności musi być wyrażona w formie pisemnej. 
Zatem członkowie grupy powinni złożyć oświadczenia w takiej formie. 
Ustawa nie zawiera żadnych postanowień (wyjątek stanowi ust. 2 art. 19 
ustawy) dotyczących ochrony interesów tych członków grupy, którzy 
nie wyrazili zgody na dokonanie czynności dyspozytywnych. Podjęcie 
przez większość grupy decyzji o cofnięciu pozwu, zrzeczeniu się lub 
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ograniczeniu roszczenia albo zawarciu ugody pozbawia pozostałych 
członków grupy możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Konfedera-
cja Pracodawców Prywatnych uznała omawianą regulację za sprzeczne 
z Konstytucją ograniczenie możliwości dochodzenia swoich praw.

12. Brak możliwości wystąpienia członka z grupy (art. 17 ust. 3 
ustawy)

Zakwestionowano przepis ustawy zakazujący wystąpienia z grupy 
po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o składzie grupy. Artyku-
łowi 16 projektu (obecnie art. 17 ust. 3) zarzucono niezgodność z art. 6 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Odnosząc się do zakwestionowanego przepisu, ustawodawca wska-
zał w uzasadnieniu ustawy, iż zakaz wystąpienia członka z grupy po 
uprawomocnieniu się postanowienia co do składu grupy wynika z ko-
nieczności zapewnienia sprawności postępowania sądowego. Zapew-
nienie członkom grupy możliwości dowolnego wystąpienia z grupy 
(w każdym czasie, bez żadnych ograniczeń) powodowałoby dezorgani-
zację przebiegu postępowania wskutek wystąpienia z grupy poszczegól-
nych jej członków. Dodatkowo złożenie oświadczenia o przystąpieniu 
do grupy musi wywoływać pewne konsekwencje prawne. Jeżeli okre-
ślona osoba podejmie decyzję o przystąpieniu do grupy, to musi być tego 
świadoma. W zakresie kształtowania grupy polski ustawodawca zasto-
sował technikę opt-in, w której przystąpienie do grupy określonej osoby 
dokonuje się przez złożenie stosownego oświadczenia (uwagi do pro-
jektu, s. 14).

W świetle powyższego nie można uznać, że bezskuteczność wystą-
pienia członka grupy z grupy po wydaniu przez sąd postanowienia o jej 
składzie oznacza przymus bycia członkiem grupy. Bowiem do tego 
momentu członek grupy może podjąć decyzję o wystąpieniu z grupy.

13. Kaucja na zabezpieczenie kosztów procesu (art. 8 ustawy)
Uwagi krytyczne zostały zgłoszone pod adresem tych przepisów, 

które przewidują możliwość nałożenia przez sąd obowiązku zabezpie-
czenia kosztów procesu w drodze złożenia kaucji, przepis nie precyzuje 
bowiem, gdzie ma być złożona kaucja i czy jej złożenie będzie wolne 
od opłat sądowych. Brak również przepisów, które określają, w jakich 
częściach rozkłada się ciężar wniesienia kaucji na poszczególnych człon-
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ków grupy. Zastrzeżenia zgłoszone zostały także do tych przepisów, 
które ustanawiają obowiązek złożenia kaucji niezależnie od tego, czy 
reprezentantem grupy jest rzecznik konsumentów, czy członek grupy.

Odnosząc się do powyższych uwag, należy wskazać, że kaucja na 
zabezpieczenie kosztów procesu pełni ważną funkcję w postępowaniu 
grupowym, gdyż zabezpiecza tzw. roszczenie o zwrot kosztów na wy-
padek oddalenia powództwa.

W świetle obowiązku złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów 
procesu nie ma znaczenia, czy reprezentantem grupy jest rzecznik kon-
sumentów, czy też inna osoba. Jeśli sprawa w postępowaniu grupowym 
zostanie przegrana, koszty należy zapłacić, a wcześniej można je zabez-
pieczyć. Precyzyjne przepisy w tym zakresie są niezbędne z uwagi na 
konieczność zabezpieczenia w postępowaniu grupowym także interesów 
pozwanego (uwagi do projektu, s. 16).

Wątpliwości budzi również inne postanowienie odnoszące się do 
zakresu podmiotów, które mogą składać wniosek w sprawie ustanowie-
nia kaucji. Przede wszystkim nie jest jasne, dlaczego w art. 8 ustawy 
możliwość zobowiązania powoda do złożenia kaucji określona jest tak 
wąsko. Wydaje się, że ocena, czy koszty postępowania wymają zabez-
pieczenia, powinna należeć do sądu. Nie powinien o tym decydować 
wniosek pozwanego, którego treścią jest żądanie złożenia kaucji na 
zabezpieczenie kosztów procesu. Tym samym sąd, zobowiązując powo-
da do zabezpieczenia kosztów, nie powinien być związany wnioskiem 
pozwanego. Wydaje się zatem, że kaucja powinna mieć charakter fakul-
tatywny, a jej złożenie powinno zależeć wyłącznie od oceny sądu.

W świetle powyższego wydaje się również, iż celem kaucji powinno 
być nie tylko zabezpieczenie kosztów procesu, lecz także interesów po-
zwanego przed nieuzasadnionym wszczynaniem powództw grupowych.

14. Przymus adwokacko-radcowski (art. 4 ust. 4 ustawy)
Ustawodawca wprowadził w postępowaniu grupowym przymus ad-

wokacko-radcowski. Należy wskazać, że przymus ten występuje w pro-
cedurze cywilnej wyłącznie w odniesieniu do postępowania przed Sądem 
Najwyższym (natomiast w procedurze administracyjnej w zakresie wno-
szenia skargi kasacyjnej do NSA). Wprowadzenie ewentualnych nowych 
postępowań, które objęte są przymusem adwokacko-radcowskim należy 
do ustawodawcy.
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Konfederacja Pracodawców Prywatnych w uwagach zgłoszonych 
do omawianego zagadnienia wskazała, iż projekt ustawy poprzez usta-
nowienie przymusu adwokacko-radcowskiego, jak również dopusz-
czalność odmiennego sposobu ustalania wynagrodzenia profesjonal-
nych pełnomocników w istocie oznacza wprowadzenie korzystniej-
szych od obowiązujących stawek opłat za zastępstwo procesowe. 
Według Konfederacji można uznać, że wskazana regulacja w zasadzie 
służy interesom tej grupy zawodowej. Wskazuje również, że jak wy-
nika z doświadczenia stosowania instytucji pozwów zbiorowych, po-
zwany przedsiębiorca zmuszony jest godzić się na warunki ugody 
niemające uzasadnienia ani faktycznego, ani prawnego, ponieważ chce 
jak najszybciej zakończyć proces. Dlatego też wskazano na potrzebę 
zniesienia w postępowaniu grupowym nie tylko przymusu adwokacko-
radcowskiego, ale także wprowadzenie do tego postępowania możli-
wości reprezentowania poszkodowanych wyłącznie przez organizacje 
konsumenckie.

Odnosząc się do powyższych uwag, należy wskazać, że wprowadze-
nie w postępowaniu grupowym przymusu adwokacko-radcowskiego 
świadczy o randze, jaką ustawodawca przyznał sprawom rozpatrywanym 
w tym postępowaniu. Dodatkowo reprezentacja grupy przed sądem w spra-
wach grupowych przez profesjonalnego pełnomocnika ma na celu za-
bezpieczenie interesów grupy przed niewłaściwym prowadzeniem po-
stępowania przez osoby, które nie posiadają doświadczenia w prowa-
dzeniu sporów sądowych.

15. Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu gru-
powym (art. 5 ustawy)

Ustawodawca wprowadził szczególne unormowania dotyczące zasad 
wynagradzania pełnomocnika w postępowaniu grupowym. Ustawa cał-
kowicie odchodzi od regulacji dotyczących ponoszenia opłat przez stro-
ny z tytułu zastępstwa procesowego na rzecz adwokatów i radców praw-
nych, wprowadzając w tym przedmiocie inne zasady ustalania wynagro-
dzenia. Artykuł 5 ustawy umożliwia określenie w umowie regulującej 
wynagrodzenie pełnomocnika jego wysokości jako stosunku do kwoty 
zasądzonej na rzecz powoda.

Kwestionując wskazaną regulację, uznano, że może ona doprowadzić 
do swoistej amerykanizacji naszego wymiaru sprawiedliwości i wpro-
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wadzić praktykę poszukiwania poszkodowanych przez potencjalnych 
pełnomocników w celu zwielokrotnienia profitów z prowadzenia sprawy 
(uwagi do projektu; uzasadnienie, s. 13).

Jednak intencją ustawodawcy wprowadzającego w art. 5 ustawy za-
sady dotyczące ponoszenia przez strony opłat z tytułu zastępstwa pro-
cesowego było stworzenie mechanizmu zachęcającego prawników do 
angażowania się w prowadzenie trudnych procesów. Takimi procesami 
będą z pewnością niektóre sprawy związane z dochodzeniem roszczeń 
w postępowaniu grupowym (uwagi do projektu; uzasadnienie, s. 14).

Drugą kontrowersyjną kwestię stanowi określenie wysokości wyna-
grodzenia pełnomocnika. Artykuł 5 ustawy wprowadza zasadę, zgodnie 
z którą umowa regulująca wynagrodzenie pełnomocnika może (ale też 
wcale nie musi) określać jego wysokość w stosunku do kwoty zasą-
dzonej na rzecz powoda. Jest to rozwiązanie pozwalające na określeniu 
należnego pełnomocnikowi wynagrodzenia jako ułamka od zasądzonej 
prawomocnie przez sąd kwoty.

Wskazana regulacja, przewidująca możliwość określenia wysokości 
wynagrodzenia pełnomocnika w stosunku do kwoty zasądzonej na rzecz 
powoda, stanowi novum w prawie polskim. Obecne przepisy samorzą-
dowe (adwokackie i radcowskie) wskazują wyraźnie, iż nie wolno za-
wierać z klientem umowy, na mocy której wysokość wynagrodzenia 
należnego za jej prowadzenie określona jest proporcjonalnie do osiąg-
niętego wyniku (tzw. pactum de quota litis).

Uwagi zgłoszone do komentowanego przepisu wskazują, że może 
on potencjalnie stanowić zagrożenie, gdyż możliwe będzie zasądzenie 
wysokich sum na rzecz pełnomocników. Z drugiej jednak strony usta-
wodawca wprowadził możliwość, a nie obowiązek takiego ustalenia 
wynagrodzenia. Należy wskazać, że zmiana projektu ustawy usunęła 
wskazane zagrożenia. Ustawodawca, dopuszczając ustalenie wyniko-
we wynagrodzenia pełnomocnika, określił bowiem jednocześnie jego 
maksymalną wysokość. Wynagrodzenie pełnomocnika w stosunku do 
kwoty zasądzonej na rzecz powoda nie może wynosić więcej niż 20% 
tej kwoty. Wydaje się jednak, że wynagrodzenie wynikowe będzie 
czynnikiem motywującym dla pełnomocników prowadzących sprawy 
grupowe.
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16. Konsekwencje wejścia w życie ustawy o dochodzeniu roszczeń 
w postępowaniu grupowym

W analizach wskazuje się przede wszystkim, że ustawa może okazać 
się najkorzystniejsza nie tyle dla konsumentów, ile dla adwokatów i rad-
ców prawnych, gdyż projekt wprowadza zasadę, w myśl której w postę-
powaniu grupowym obowiązuje zastępstwo powoda przez adwokata lub 
radcę prawnego (art. 4 ust. 4). Warto podkreślić, że postępowanie gru-
powe nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń przez osoby, które 
nie przystąpiły do grupy lub z niej wystąpiły. Będą one mogły na zasa-
dach ogólnych dochodzić ochrony swoich indywidualnych interesów.

W związku z możliwością dochodzenia indywidualnych roszczeń, 
które mogą być objęte postępowaniem grupowym, przez osoby, które 
nie przystąpiły do grupy lub też z niej wystąpiły, pojawia się kwestia 
ochrony interesów pozwanego w postępowaniu grupowym. Należy za-
uważyć, że wyrok wydany w postępowaniu grupowym nie chroni po-
zwanego przed kolejnym procesem. Dlatego też wskazuje się, iż postę-
powanie grupowe powinno prowadzić do wyjaśnienia sytuacji prawnej 
zarówno powodów, jak i pozwanego. Pozwany po zaspokojeniu roszczeń 
grupy powinien mieć gwarancję, że roszczenia innych osób nie będą 
mogły być podniesione w kolejnym procesie. Jednak ustawa, wobec 
brzmienia art. 1 ust. 3, zawiera odmienną regulację.

Artykuł 1 ust. 3 ustawy przewiduje, że roszczenia osób, które nie 
należą do grupy, mogą być podnoszone w odrębnych postępowaniach. 
Należy zatem zauważyć, że dla pozwanego postępowanie grupowe bę-
dzie raczej obciążeniem niedającym gwarancji zamknięcia sprawy. 
Wskazuje się jednak również pozytywne strony omawianego zagadnie-
nia. Mianowicie kumulacja roszczeń grupy osób może stworzyć prece-
dens ułatwiający lub utrudniający dochodzenie roszczeń przez osoby 
niebędące w grupie, gdyż wyrok w takiej sprawie będzie zapewne bar-
dziej znany niż zwykły wyrok w sprawie cywilnej (zob. E. Marszałkow-
ska-Krześ, M. Kępiński, Opinia o projekcie…, s. 5).

4. Korzyści płynące z nowej regulacji dla konsumentów

Strategia Polityki Konsumenckiej na lata 2007–2009 (przyjęta w dro-
dze uchwały Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r., dostępna na stro-
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nie www.uokik.gov.pl) wskazuje na instytucję pozwu grupowego (tzw. 
class action), jako jeden z elementów w łańcuchu ochrony konsumenta.

W Strategii wskazuje się, że kolejnym istotnym elementem wzmac-
niającym poziom ochrony konsumentów jest rozwój nowych instytucji 
prawnych, które usprawniłyby istniejące procedury dochodzenia rosz-
czeń odszkodowawczych przez konsumentów oraz przezwyciężyły trud-
ności w dostępie do efektywnego wymiaru sprawiedliwości. Poszuki-
wanie nowych, alternatywnych metod musi jednocześnie łączyć się 
z minimalizacją kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń. Zatem 
w sposób wyraźny podkreśla się, że pozew grupowy jest efektywnym 
środkiem dochodzenia roszczeń przez konsumentów.

W Strategii zwraca się uwagę, że wysoki poziom ochrony konsumen-
tów nie zawsze oznacza, że ta ochrona jest efektywna. Realna ochrona 
proceduralna zostaje zapewniona wtedy, gdy możliwe jest zapewnienie 
wysokiego poziomu standardów ochrony konsumenta, na który składa-
ją się efektywne i skuteczne środki dochodzenia roszczeń.

Przeszkodą w efektywnym dochodzeniu roszczeń przez konsumentów 
jest przede wszystkim kosztowność i przewlekłość postępowań w spra-
wach konsumenckich. Konsumenci często rezygnują z dochodzenia 
roszczeń z uwagi na wysokie koszty postępowania. Jednak nie tylko 
koszty postępowania, lecz także długotrwałość postępowania sądowego 
stanowią czynniki zniechęcające konsumentów do dochodzenia swoich 
praw. Zawodzą również procedury ugodowego załatwiania spraw kon-
sumenckich z uwagi na brak chęci przedsiębiorców do polubownego 
kończenia sporów z konsumentami. Konsumenci rezygnują z dochodze-
nia roszczeń zwłaszcza w sprawach, w których dochodzone są małe 
kwoty pieniężne, gdzie wysokość straty poniesionej przez indywidual-
nego konsumenta nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania.

W świetle istniejących problemów ustawodawca poszukuje instrumen-
tów prawnych, które pozwolą przezwyciężyć wskazane przeszkody i jed-
nocześnie zapewnią skuteczne dochodzenie roszczeń przez konsumentów.

Poszukując procedur, które pozwolą zapewnić efektywność sądowej 
ochrony interesów konsumentów, ustawodawca wskazał instytucję class 
action, czyli wprowadzenie przepisów dopuszczających możliwość wy-
stępowania z roszczeniami w imieniu większych grup poszkodowanych 
konsumentów przez podmioty ich reprezentujące (group action, class 
action).
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W Strategii wskazuje się, że wywodząca się z amerykańskiego sy-
stemu instytucja class action, czyli pozew zbiorowy grupy konsumentów, 
mogłaby być czynnikiem konsolidującym większą liczbę mniejszych 
roszczeń w jednym sporze, co zapewnia oszczędność czasu i kosztów. 
Wprowadzenie skargi grupowej wiązałoby się również z koniecznością 
upoważnienia podmiotów, które mogłyby reprezentować w takich po-
stępowaniach interesy grup konsumentów.

Podsumowując, w Strategii wskazuje się, że nawet wyposażenie 
konsumentów w nowe instrumenty dochodzenia ich praw, w postaci 
pozwu grupowego, nie rozwiąże jednak wszystkich problemów wyni-
kających z niejednolitości orzecznictwa sądów powszechnych. Dlatego 
też niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do wsparcia wymiaru 
sprawiedliwości w zapewnieniu warunków umożliwiających sędziom 
dokonywanie spójnej wykładni przepisów prawa konsumenckiego.

5. Instytucja class action

Istotą instytucji class action jest możliwość wytoczenia powództwa 
w interesie wspólnym (interesie wielu podmiotów). Charakter tej insty-
tucji sprawia, że jest ona w doktrynie różnie rozumiana. Dla niektórych 
autorów jest ona sądową zbiorową ochroną interesów indywidualnych 
(I.B. Mika, D. Kasprzycki, Class action a ochrona interesów konsumen-
tów, PPH 2000, nr 12, s. 13), inni widzą w niej „swoisty pomost na 
drodze do ochrony interesów zbiorowych” (R. Stefanicki, Ochrona zbio-
rowych interesów konsumentów w świetle ustawodawstwa Unii Euro-
pejskiej na przykładzie dyrektywy z 19 maja 1998 r., Prawo Unii Euro-
pejskiej 2002, nr 2, s. 25 i n.). Wskazuje się również, iż możliwość 
uruchomienia procedury składania skargi zbiorowej może stać się „al-
ternatywą w stosunku do zwykłych postępowań toczących się przed 
sądami powszechnymi w oparciu o przepisy art. 61–63 k.p.c.” (W. Ko-
cot, Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udziałem konsu-
mentów, PPH 2000, nr 12, s. 34).

Omawiając charakter instytucji class action, należy stwierdzić, że 
jest to powództwo indywidualne, wytaczane w interesie wspólnym przez 
określony podmiot. W zależności od unormowań szczególnych regulu-
jących instytucję skargi grupowej, podmiotem wytaczającym powództwo 
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może być obywatel, organizacja lub inny podmiot (R. Epstein, Class 
Actions: The Need for a Hard Second Look, http://www.manhattan-in-
stitute.org/html/cjr_4.htm; M. Greve, Harm-Less Lawsuits? What’s 
Wrong with Consumer Class Actions, http://www.aei.org/research/liabi-
lity/books/bookID.814, projectID.23/book_detail.asp.).

Należy również wskazać, że class action z powodzeniem może służyć 
dochodzeniu roszczeń przez osoby prawne, np. przedsiębiorców. Pozew 
jest wnoszony do sądu w interesie pewnej grupy osób, mniej lub bardziej 
określonej, domagającej się wydania orzeczenia przeciwko konkretnemu 
podmiotowi – przedsiębiorcy, zobowiązującego go do zmiany zachowa-
nia, które wyrządza szkodę tym osobom.

Class action to powództwo, które musi odpowiadać określonych 
warunkom, których wystąpienie umożliwia skuteczne wniesienie po-
wództwa grupowego. Do wskazanych warunków należy wystąpienie:
– grupy podmiotów (class), która musi być wystarczająco liczna,
– wspólnej podstawy faktycznej lub prawnej,
– typowego dla całej grupy żądania strony reprezentującej grupę 

podmiotów.

Class action to powództwo indywidualne wytaczane przez określony 
podmiot w interesie wspólnym danej grupy, poszkodowanej przez dzia-
łanie konkretnego podmiotu. W związku z tym roszczenie zgłaszane 
przez grupę jest oparte na jednakowej podstawie. Żądanie grupy skiero-
wane do sądu stanowi żądanie wydania przeciwko naruszycielowi orze-
czenia zobowiązującego go do zmiany zachowania, które wyrządza tym 
podmiotom szkodę. Class action może znaleźć zastosowanie wszędzie 
tam, gdzie poszkodowana w wyniku jednego zachowania przedsiębiorcy 
została duża grupa osób. Zaistnienie tej sytuacji umożliwia wytoczenie 
jednego powództwa opartego na tej samej podstawie w interesie całej 
grupy podmiotów poszkodowanych. W takiej sytuacji staje się możliwe 
wytoczenie jednego wspólnego powództwa w interesie tej grupy.

Do pozytywnych aspektów zastosowania instytucji class action na-
leży przede wszystkim możliwość walki z przejawami nieuczciwego 
zachowania rynkowego, która nie byłaby możliwa poprzez oddzielne 
powództwa drobnych przedsiębiorców lub konsumentów.

Do sukcesu wykorzystania instytucji class action w obronie konsu-
mentów w Stanach Zjednoczonych należy sprawa przedsiębiorstwa ty-
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toniowego Philip Morris. Poszkodowani konsumenci, palacze papiero-
sów, wytoczyli na Florydzie powództwo zbiorowe w imieniu ok. 500 tys. 
palaczy. Sąd uznał, że koncern Philip Morris oraz inni czterej producen-
ci papierosów ponoszą winę za powstanie dwunastu chorób nowotwo-
rowych wywołanych paleniem papierosów. Wyrok otworzył milionom 
palaczy drogę do podejmowania działań zmierzających do uzyskania 
odszkodowania; sprawa Philip Moriss (powództwo wytoczone przez 
palaczy przeciwko koncernowi tytoniowemu); sprawa Merc & Co (po-
wództwo zbiorowe wniesione zostało przez poszkodowanych w wyniku 
używania leku Vioxx przeciwko Merc & Co – w wyniku ugody poszko-
dowani otrzymali 4,85 mld dolarów odszkodowania); sprawa Microsoft 
(pozew zbiorowy wniesiony przeciwko firmie Microsoft przez konsu-
mentów, którzy nie mogli korzystać z Vista Capable).

Funkcjonowanie class action niesie także pewne zagrożenia. Nega-
tywne aspekty związane z praktycznym stosowaniem tej instytucji są 
związane z tym, że faktyczne korzyści z jej zastosowania przypadają 
prawnikom reprezentującym klasę (ich wynagrodzenie ustalane jest 
procentowo i wynosi zazwyczaj 30–40% w stosunku do całej otrzymy-
wanej przez klasę kwoty odszkodowania), a instytucja ta stanowi zagro-
żenie dla wdrażania innowacji w sektorze farmaceutyczno-medycznym 
(tak I.B. Mika, D. Kasprzycki, Class action…, s. 14 i n.).

6. Możliwość i skutki zastosowania instytucji class action 
w prawie polskim

W polskiej procedurze cywilnej istnieją dwie instytucje zbliżone do 
class action, które jednak nie pozwalają w pełnym zakresie korzystać 
z jej zalet. Można jedynie uznać, że są to regulacje zbliżone, w których 
można doszukać się cech anglosaskiej instytucji. Wskazane regulacje to 
współuczestnictwo oraz postępowanie o uznanie postanowień wzorca 
umowy za niedozwolone. W celu wskazania ich podobieństw do class 
action niezbędne jest omówienie cech charakterystycznych postępowa-
nia o uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolony oraz współ-
uczestnictwa procesowego.

Celem postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za nie-
dozwolone jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania mechanizmu 
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podejmowania decyzji przez słabszą stronę umowy. Cel ten jest realizo-
wany przez incydentalną i abstrakcyjną kontrolę wzorca. Zgodnie z uchwa-
łą Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2003 r. (III CZP 95/03, OSN 2005, 
nr 2, poz. 25) kontrola abstrakcyjna polega na kontroli wzorca jako takie-
go, w oderwaniu od konkretnej umowy, której wzorzec dotyczy.

Postępowanie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedo-
zwolone jest uregulowane w dziale IV kodeksu postępowania cywil-
nego, zatytułowanym „Postępowanie w sprawach gospodarczych”, 
w art. 47936–47945. Powództwo to jest powództwem o ukształtowanie 
stosunku prawnego. Ma ono charakter powództwa grupowego, class 
action (skargi grupowej), czyli środka prawnego ochrony tzw. interesów 
rozproszonych. Powództwo realizuje funkcję prewencyjną ochrony 
prawnej zarówno dla interesów prawnych powoda, jak i innych osób, 
które gdyby przyjęły ofertę określoną we wzorcu, zawarłyby umowę, w 
której umieszczono niedozwolone postanowienia.

Postępowanie to, mimo że służy dochodzeniu roszczeń indywidual-
nych przez konsumentów, realizuje też cel ochrony ich interesów zbio-
rowych. Ponieważ instytucja class action znajduje się na granicy prawa 
prywatnego i publicznego, możemy dokonać wyróżnienia pewnych cech 
tego postępowania, które realizują pośrednio cel publiczny. Należy zatem 
stwierdzić, że realizacja w trakcie postępowania celu publicznego – war-
tości przecież genetycznie obcych gałęzi prawa prywatnego – nadaje 
postępowaniu w tych sprawach szczególny charakter.

Przejawy ochrony interesu publicznego w postępowaniu o uznanie 
postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

1) wytoczenie powództwa może realizować interes indywidualnego 
konsumenta, lecz zawsze realizuje zbiorowe interesy konsumen-
tów. Postępowanie w sprawie kontroli wzorca jest prowadzone nie 
tylko w interesie powoda wnioskodawcy, lecz przede wszystkim 
w interesie zbiorowym konsumentów (interes publiczny);

2) podmioty uprawnione do wszczęcia postępowania. Na podstawie 
art. 47938 k.p.c. legitymowanym czynnie do wniesienia powództwa 
o uznanie postanowień wzorców umów za niedozwolone jest każ-
dy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę 
zawierającą postanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda 
się pozwem (art. 47938 k.p.c.). Powództwo mogą wytoczyć ponadto 
swoiści rzecznicy interesu publicznego: organizacja społeczna, do 
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której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, 
powiatowy (miejski) rzecznik ochrony konsumentów oraz Prezes 
UOKiK. Kontrola abstrakcyjna – ze względu na swoje skutki 
prawne – realizuje raczej interes publiczny niż pojedynczego 
konsumenta. W związku z tym legitymacja tych podmiotów ma 
charakter pierwotny, tzn. nie jest ona pochodną legitymacji kon-
kretnego konsumenta. Legitymację bierną posiada oferent, który 
ustanowił niedozwolony wzorzec. Należy wskazać, iż konsument 
może każdej chwili przystąpić do strony postępowania w charak-
terze interwenienta ubocznego;

3) wyłączenie możliwości zawarcia ugody, jak też wydania wyroku 
w oparciu o uznanie powództwa. Przejawem ochrony interesu pub-
licznego w postępowaniu o uznanie postanowień wzorca umowy za 
niedozwolony jest to, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
nie może wydać wyroku tylko na podstawie uznania powództwa, 
niedopuszczalne jest też zawarcie przed nim ugody. W związku 
z tym, że SOKiK musi uwzględniać „publiczny” charakter interesu 
powoda, wątpliwa staje się również dopuszczalność „zrzeczenia 
się” roszczenia.

Obowiązywanie w postępowaniu o uznanie wzorca umowy za nie-
dozwolony instytucji zbliżonej do anglosaskiej class action należy oce-
nić pozytywnie. Wytoczenie grupowego powództwa w interesie pod-
miotów poszkodowanych tym samym zdarzeniem ułatwia ochronę 
konsumentów, zbiorowa ochrona interesów konsumentów stanowi bo-
wiem alternatywę dla istniejących już w prawie polskim systemów ochro-
ny interesów konsumentów, tj. powództw w celu ochrony interesów 
indywidualnych (realizowanych na drodze prywatnoprawnej) i zbioro-
wych (realizowanych na drodze publicznoprawnej). Polską class action 
w postępowaniu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolo-
ny można uznać za środek leżący na granicy prywatno- i publicznopraw-
nej ochrony interesów konsumentów. 

Drugą instytucją zbliżoną do class action jest współuczestnictwo 
formalne. Współuczestnictwo formalne, uregulowane w art. 72 § 1 pkt 2 
k.p.c., występuje wówczas, gdy roszczenia lub zobowiązania współ-
uczestników są oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej. 
W tej sytuacji sąd może rozpoznać w jednym postępowaniu roszczenia 
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kilku powodów. Mimo że sprawy są podobne i tak każda z nich ma sa-
modzielny charakter (zob. postanowienie SN z dnia 18 lipca 2003 r., 
I PZ 42/03, OSNP 2004, nr 16, poz. 284). Istotą współuczestnictwa 
formalnego jest możliwość wystąpienia w roli powodów lub pozwanych 
w jednej sprawie wówczas, gdy przedmiot sporu stanowią roszczenia 
lub zobowiązania jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie 
faktycznej i prawnej, a w dodatku właściwość sądu jest uzasadniona dla 
każdego z roszczeń lub zobowiązań z osobna, jak też dla wszystkich 
wspólnie. Przy współuczestnictwie formalnym występuje tyle różnych 
przedmiotów sporu (zaskarżenia), ilu jest współuczestników formalnych. 
Każdy ze współuczestników mógłby występować w procesie samodziel-
nie, bowiem tok postępowania w stosunku do każdego z nich jest nie-
zależny. Sąd może wydać wyrok częściowy lub rozłączyć sprawy do 
oddzielnego rozpoznania, różne mogą też być rozstrzygnięcia w stosun-
ku do każdego ze współuczestników (zob. postanowienie SN z dnia 
15 stycznia 2007 r. I PZ 22/06,  OSNP 2008, nr 5–6, poz. 71, a także 
z dnia 15 kwietnia 1997 r., I CKN 154/97, LEX nr 153214 oraz z dnia 
26 maja 1998 r., III CZ 69/98, Wokanda 1998, nr 9, poz. 7).

Pomimo jednak możliwości rozpoznania kilku roszczeń powodów 
w jednym postępowaniu sądowym, jakie stwarza współuczestnictwo 
formalne, każdy z nich działa we własnym imieniu. Natomiast w postę-
powaniu grupowym to powód, którym jest reprezentant grupy, prowadzi 
postępowanie we własnym imieniu, na rzecz wszystkich członków gru-
py (art. 4 ust. 3 ustawy; szerzej zob. tezę 6 komentarza do art. 1).

7. Class action w systemie common law

Źródeł instytucji pozwu zbiorowego należy szukać w prawie anglo-
saskim. Według niektórych autorów pozew zbiorowy miał swoje korze-
nie już w średniowiecznej Anglii, gdzie mniejsza lub większa grupa 
pokrzywdzonych osób wnosiła skargi do sądu (tak S.C. Yeazell, Froom 
Medieval Group Litigation to the Modern Class Action, New Haven, 
Conn 1987). Natomiast inni upatrują jego powstania dopiero w wydaniu 
ustawy o pokoju (Bill of Peace), który to akt prawny był podstawą wno-
szenia do Sądu Kanclerskiego pozwu przez większą grupę osób w po-
dobnych sprawach (zob. Z. Chafee, Some Problems of Equity, Ann Arbor, 
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Mich 1950). Cechą charakterystyczną systemu dochodzenia roszczeń 
grupowych w oparciu o ustawę o pokoju był skutek wydanego przez sąd 
orzeczenia. Orzeczenie wydane na podstawie wskazanego aktu prawne-
go było wiążące również dla potencjalnych członków grupy. 

Pozew zbiorowy w Stanach Zjednoczonych został objęty procedurą 
cywilną. Początkowo podstawę do wnoszenia skarg zbiorowych stano-
wiła Reguła Sprawiedliwości 48 (Equity Rule 48, 42 U.S. 1 How. LVI 
1843). Następnie w 1938 r. wprowadzono art. 23 Federalnych Zasad 
Procedury Cywilnej (Federal Rules of Civil Procedure), który znacznie 
usprawnił proces klasowy, przede wszystkim w zakresie przepływu in-
formacji przed wydaniem przez sąd federalny orzeczenia. W ramach 
ulepszania instytucji class action w 1966 r. najpierw wprowadzono zmia-
ny w art. 23 Federalnych Zasad Procedury Cywilnej.

W Stanach Zjednoczonych instytucja class action znajduje powszech-
ne zastosowanie. Jej podstawy znajdują się w 23 regule cywilnej proce-
dury federalnej (Federal Rule of Civil Procedure 23). Istotną cechą ame-
rykańskiej class action jest możliwość skorzystania z niej zarówno przez 
powodową, jak i pozwaną stronę procesu. Możliwość skorzystania z in-
stytucji class action wymaga spełnienia określonych przesłanek, które 
dotyczą zakresu podmiotowego i przedmiotowego powództwa oraz oso-
by reprezentującej grupę.

W Federal Rule of Civil Procdure 23(a) określone zostały następu-
jące przesłanki umożliwiające skorzystanie z class action (zob. I.B. Mika, 
D. Kasprzycki, Class action…, s. 14):

1) grupa podmiotów musi być na tyle liczna, aby wspólne wystąpienie 
w procesie wszystkich jej członków nie było możliwe (zob. sprawa 
Dale Elektronics, Inc. v. R.C.L., w której class liczyła tylko trzy-
naście osób);

2) musi istnieć wspólna podstawa faktyczna lub prawna (nie jest 
wymagane stwierdzenie jednakowych podstaw faktycznych);

3) żądanie lub obrona strony reprezentującej grupę musi być typowe 
dla całej grupy (spełnienie tego warunku zapewnia uczciwość 
w odniesieniu do osób nienależących do przedstawicieli class);

4) strona, która reprezentuje grupę, zobowiązana jest do uczciwego 
reprezentowania klasy (ma to istotne znaczenie z punktu widzenia 
osób, które wchodzą w skład grupy, natomiast nie są reprezentan-
tami klasy).
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Oprócz powyższych warunków, których spełnienie pozwala na sko-
rzystanie z instytucji class action, reguła 23b cywilnej procedury fede-
ralnej wprowadza kategorie spraw, które mogą być rozstrzygnięte w try-
bie class action.

Po pierwsze, wniesienie odrębnych powództw przez podmiot nale-
żący do klasy stwarza ryzyko wydania sprzecznych lub różnych orzeczeń, 
podjętych dla poszczególnych członków grupy, którzy powoływaliby 
fakty niedające się pogodzić, dotyczące zachowania strony przeciwnej, 
lub wydania orzeczeń, które wyraźnie osłabiłyby zdolność ochrony in-
teresów członków klasy nie będących stroną. Po drugie, podstawa fak-
tyczna działania lub zaniechania pozwanego ma ogólne zastosowanie 
do klasy, co sprawia, że orzeczenie końcowe będzie odpowiednie dla 
klasy jako całości. Wreszcie po trzecie, prowadzenie jednego procesu 
jest uzasadnione istnieniem wspólnej dla całej grupy podstawy faktycz-
nej lub prawnej. W tym przypadku ocenie podlega zasadność rozstrzyg-
nięcia sprawy w trybie jednego procesu, zamiast prowadzenia wielu 
podobnych postępowań (na ten temat I.B. Mika, D. Kasprzycki, Class 
action…, s. 14).

Funkcjonowanie class action w praktyce wymusiło potrzebę grun-
townego zreformowania tej instytucji, co nastąpiło w 2005 r. w drodze 
uchwalenia Class Action Fairness Act (28 U.S.C. Sections 1332 (d), 1453 
and 1711–1715; dalej jako CAFA). CAFA uregulowała kwestie wyna-
grodzenia reprezentantów w sprawach kończących się ugodą w postaci 
wydania przez pozwanego bonów (coupons). W tym zakresie wynagro-
dzenie jest przedmiotem badania sądu, a w sytuacji gdy nie można go 
ustalić, wypłacana jest stawka godzinowa obejmująca rzeczywiście prze-
pracowany czas (tak zob. K. Reszczyk, Zastosowanie powództw zbioro-
wych na przykładach ustawodawstwa Stanów Zjednoczonych Ameryki 
i wybranych ustawodawstw europejskich, RP 2009, nr 5, s. 30; A. Resz-
ka, P. Skórski, Projekt polskiej instytucji powództwa zbiorowego na tle 
modelu amerykańskiego, RP 2009, nr 3, s 43). 

Warto wskazać, że w prawie amerykańskim poszkodowani narusze-
niem prawa konkurencji mogą wnosić powództwa klasowe. Pozew kla-
sowy jest wnoszony przez przedstawiciela pewnej grupy (nazywanej 
klasą) osób poszkodowanych w wyniku naruszenia prawa konkurencji. 
Niezbędne staje się zidentyfikowanie członków grupy poszkodowanych, 
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gdyż orzeczenie sądu dotyczy wszystkich osób wchodzących w jej skład 
(z wyjątkiem tych, którzy wystąpili z grupy w ramach procedury opt out). 

Do spektakularnych sukcesów zastosowania instytucji class action 
w Stanach Zjednoczonych należy sprawy: Philip Moriss, Merc&Co, 
Microsoft. Należy także wskazać, że w prawie amerykańskim konse-
kwentnie rośnie zainteresowanie powództwami klasowymi w sprawach 
o naruszenia prawa konkurencji (A. Goldstein, J. Hoskins, E. Morony, 
Private Antitrust Remedies: Part I, dostępne na stronie http://competition.
practicallaw.com/0-101-9616).

W Stanach Zjednoczonych instytucja class action jest z powodzeniem 
stosowana w postępowaniach w sprawach patentowych, odwołujący się 
do niej odnoszą również spektakularne sukcesy w sprawach antymono-
polowych (J. Beisner, C. Borden, On the Road to Litigation Abuse: The 
Continuing Export of U.S. Class Action and Antitrust Law, U.S. Cham-
ber Institute for Legal Reform, October 2006, http://www.instituteforle-
galreform.com/pdfs/beisner.pdf).

Ważnym aspektem przemawiającym za szerokim korzystaniem z class 
action w powództwach opartych na prawie antymonopolowym jest moż-
liwość uzyskania odszkodowania w wysokości wartości podwójnej szko-
dy (Clayton Act § 4, 15 U.S.C.A.). Prawo amerykańskie umożliwia 
poszkodowanemu uzyskanie odszkodowania w wysokości przewyższa-
jącej poniesioną szkodę.

W prawie wspólnotowym od wielu lat toczy się dyskusja nad wpro-
wadzeniem powództwa grupowego w dziedzinie wspólnotowego prawa 
konsumenckiego o nazwie collective redress. Odzwierciedleniem takiej 
potrzeby jest przyjęcie Zielonej księgi z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie dochodzenia zbiorowych roszczeń konsumentów (Bruksela, 
KOM(2008) 794 wersja ostateczna). Konieczność przyjęcia wspólnoto-
wego instrumentu (środka) umożliwiającego dochodzenie roszczeń zbio-
rowych została wymuszona postępującą integracją gospodarczą rynków. 
Aktywność konsumentów na rynku, w tym coraz powszechniejsze do-
konywanie przez nich transakcji transgranicznych, niesie konieczność 
zapewnienia im skutecznej ochrony ich praw. Transgraniczny dostęp do 
mechanizmów dochodzenia roszczeń jest pożądany już z tego względu, 
że około 10% roszczeń zbiorowych ma pewien aspekt transgraniczny 
(zob. badanie oceniające wydajność i skuteczność mechanizmów do-
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chodzenia roszczeń zbiorowych w UE, http://ec.europa.eu/consumers/
redres_cons/collective_redress_en.htm, s. 44). 

Istnieje zatem potrzeba zapewnienia konsumentom różnych środków 
dochodzenia przysługujących im praw, w tym także dochodzenia rosz-
czeń zbiorowych. Możliwość dochodzenia roszczeń zbiorowych pozwo-
li przezwyciężyć istniejące przeszkody w skutecznym dochodzeniu in-
dywidualnych roszczeń przez konsumentów, wynikające z wysokich 
kosztów postępowań sądowych oraz ich przewlekłości. Mechanizmy 
zbiorowego dochodzenia roszczeń mają z jednej strony umożliwić kon-
sumentom skuteczne egzekwowanie przysługujących im praw, natomiast 
z drugiej zapewnić ochronę przedsiębiorcom przed nieuzasadnionymi 
roszczeniami. 

Potrzeba zapewnienia ochrony podmiotom poszkodowanym w wy-
niku naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji legła u pod-
staw przyjęcia Zielonej księgi w sprawie roszczeń o odszkodowanie za 
stosowanie praktyk ograniczających konkurencję oraz Białej księgi w spra-
wie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnoto-
wego prawa ochrony konkurencji). W tych dwóch dokumentach wyraź-
nie akcentuje się brak skutecznych instrumentów pozwalających poszko-
dowanym w wyniku naruszenia reguł konkurencji na dochodzenie 
roszczeń (zob. komentarze do obu ksiąg). Dlatego też Komisja zapro-
ponowała przyjęcie dwóch uzupełniających się systemów roszczeń 
zbiorowych; powództw zbiorowych wytaczanych przez uprawnione 
podmioty oraz powództw zbiorowych z możliwością przystąpienia. Ten 
konkretny zestaw środków zapewni rzeczywistą możliwość uzyskania 
zadośćuczynienia za szkody poniesione w wyniku naruszenia wspólno-
towych reguł konkurencji (zob. opinię Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego, który na 442 sesji plenarnej w dniach 13–14 lute-
go 2008 r. wydał opinię w sprawie definicji i roli systemu powództw 
zbiorowych w dziedzinie wspólnotowego prawa konsumenckiego, 
Dz. Urz. UE C 162/1 z 25.06.2008). W opinii z dnia 26 października 
2006 r. (Dz. Urz. C 324 z 30.12.2006) Europejski Komitet Ekonomicz-
no-Społeczny zdecydowanie podzielił obawy Komisji, które wyraziła 
w Zielonej księdze w sprawie roszczeń o odszkodowanie w przypadku 
naruszeń wspólnotowych zasad ochrony konkurencji, natomiast w opi-
nii z dnia 25 marca 2009 r. potwierdził znaczenie istnienia skutecznych 
środków dochodzenia roszczeń dla osób poszkodowanych w wyniku 
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naruszeń wspólnotowego prawa ochrony konkurencji. Komitet wyraził 
poparcie dla inicjatywy Komisji i potwierdził potrzebę powództw zbio-
rowych, które stanowią doskonały przykład kluczowych celów, do któ-
rych należą: 1) skuteczne odszkodowanie za straty, ułatwiające wnosze-
nie roszczeń o odszkodowania przez organizacje w imieniu poszkodo-
wanych konsumentów, co przyczynia się do zapewnienia faktycznego 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości; 2) zniechęcanie do postępowania 
niezgodnego z przepisami prawa konkurencji i zapobieganie mu, biorąc 
pod uwagę duży społeczny wpływ tego typu działań (zob. opinię Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Zielonej 
księgi w sprawie dochodzenia zbiorowych roszczeń konsumentów 
COM(2008) 794, wersja ostateczna, Bruksela, 5 listopada 2009 r. do-
stępna na stronie http://eur.lex.europa.eu/LexUriserv). 

Na zakończenie warto wskazać, że badania prowadzone w UE wy-
kazały, iż liczba osób korzystających z mechanizmów dochodzenia rosz-
czeń zbiorowych jest najmniejsza w Niemczech, gdzie tylko 4 z 10 mln 
powodów jest zaangażowanych w postępowanie, a największa w Por-
tugalii (badanie oceniające wydajność i skuteczność mechanizmów do-
chodzenia roszczeń zbiorowych w UE, https://toad.eesc.europa.eu/Vie-
wDoc.aspx?doc…2009_AC_PL.doc).
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