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WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

Dnia 26 listopada 2009 r. 
 

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

w składzie: 

Przewodniczący-Sędzia SSR (del.) Danuta Brejtkopf 

Protokolant: Piotr Grzywacz 

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2009 r. w Warszawie 

sprawy z powództwa Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

przeciwko Elżbieta Raczyńska 

o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone  

I. uznaje za niedozwolone i zakazuje Elżbiecie Raczyńskiej prowadzącej działalność 

gospodarczą pn. Przedszkole Prywatne Elżbiety Raczyńskiej w Łodzi  stosowania 

w umowach z konsumentami postanowień wzorca o treści:  

Opiekun zobowiązuje się do opłaty ustalonego przez właściciela czesnego przez 

okres 12 miesięcy (tj. od IX do VIII) do 6-go dnia każdego miesiąca. 

II. nakazuje pobrać od Elżbiety Raczyńskiej na rzecz Skarbu Państwa – Kasy Sądu 

Okręgowego w Warszawie kwotę 600 zł (sześćset zł) tytułem opłaty sądowej od 

pozwu 

III. zasądza od Elżbiety Raczyńskiej na rzecz powoda kwotę 360 zł (trzysta 

sześćdziesiąt zł) tytułem kosztów zastępstwa procesowego  

IV. zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym na koszt pozwanej. 

 

/-/SSR Danuta Brejtkopf 
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UZASADNIENIE 
 

Powód wniósł o uznanie za niedozwolone postanowienie wzorca umowy o treści: 

„ Opiekun zobowiązuje się do opłaty ustalonego przez właściciela czesnego przez okres 12 miesięcy 

(tj. od IX do VIII) do 6-go dnia każdego miesiąca". 

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż pozwana prowadzi działalność 

gospodarczą w zakresie świadczenia usług edukacyjnych na podstawie zaświadczenia o 

wpisie do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi. 

W obrocie z konsumentami Pozwana posługuje się wzorcem umowy pod nazwą: „ 

Umowa przyjęcia dziecka do przedszkola ". 

Zamieszczone przez pozwana w ww. wzorcu umowy postanowienie, którego treść 

została zacytowana w osnowie pozwu, stanowi niedozwolone postanowienia umowne w 

rozumieniu art. 3851 § k.c., albowiem kształtuje ono prawa i obowiązki konsumentów w 

sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi obyczajami, rażąco 

naruszając ich interesy. 

I tak kwestionowane przez Powoda, a zawarte w pkt 6 wzorca umowy postanowienie o 

treści: „Opiekun zobowiązuje się do opłaty ustalonego przez właściciela czesnego przez okres 12 miesięcy 

(tj. od IX do VIII) do 6-go dnia każdego miesiąca " może być uznane za niedozwolone 

postanowienie umowne z tego względu, iż, jak wskazuje § 4 części I ust. I statutu 

Przedszkola Przedsiębiorca przewiduje przerwę wakacyjną minimum 14 dni pomiędzy  lipca a 

3 1 sierpnia. 

W skrajnych wypadkach zapis taki umożliwia Przedsiębiorcy przerwanie 

wykonywania usługi opieki nad dzieckiem nawet na 2 miesiące, pomimo to konsument 

obciążony jest w świetle umowy obowiązkiem ponoszenia opłat za świadczenia nie 

wykonywane przez Przedsiębiorcę, a zatem i nie wykorzystane przez konsumenta. Taki zapis 

umowy odpowiada w swej treści zapisowi wymienionemu w art. 3853 pkt 22 k.c. W świetle 

tego przepisu niedozwolone jest postanowienie umowne, które przewiduje obowiązek 

wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania zobowiązania przez jego 

kontrahenta. 



Należy podkreślić, że miesięczne czesne to kwota naliczana z tytułu świadczenia 

usługi opieki nad dzieckiem. O ile zasadne jest jej naliczanie w pełnym wymiarze za cały 

miesiąc, niezależnie od ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu (przedszkole ponosi stałe 

koszty związane z gotowością świadczenia usługi niezależnie od obecności dziecka), brak jest 

podstaw do obciążania konsumenta kwotą czesnego za okres, gdy przedszkole jest nieczynne i 

w związku z tym nie realizuje i nie pozostaje w gotowości świadczenia usługi będącej 

przedmiotem umowy. Zgodnie z zasadą wzajemności, obciążanie konsumenta stawką 

czesnego powinno następować tylko w sytuacji realizacji świadczenia wzajemnego. Za 

bezzasadne należy natomiast uznać naliczanie czesnego za okres, gdy świadczenie wzajemne nie 

jest realizowane. 

Zakwestionowany zapis umowy stanowi odpowiednik niedozwolonego postanowienia 

umownego wskazanego w art. 3853 pkt 22 k.c. W   świetle  tego  przepisu  niedozwolone   są 

postanowienia  umowne,  które  przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez 

konsumenta mimo niewykonania zobowiązania przez jego kontrahenta. Ustawa dopuszcza 

zatem wprost badanie postanowień umownych z punktu widzenia związku między 

wykonaniem zobowiązań przez każdą ze stron. W praktyce sprowadza się to do badania 

zachowania aspektu wzajemności w umowach zawieranych z konsumentami. 

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa. Zdaniem pozwanej istotne jest, że Powód 

nie kwestionuje powyższego zapisu jako niedozwolonego co do treści samej w sobie.  Jest on 

uznany za niedozwolone postanowienie umowne wyłącznie w konfrontacji z zapisem § 4 

części I ust. l Statutu Przedszkola o treści: "Przedszkole jest czynne od 1 września do 31 sierpnia, z 

przerwą wakacyjną minimum 14 dni, między l lipca, a 31 sierpnia. Termin przerwy urlopowej określa 

dyrektor w oparciu o potrzeby rodziców zgłaszane pisemnie w terminie do 15-go maja." 

W interpretacji Powoda zapis taki umożliwia przerwanie wykonywania świadczonych 

usług na okres nawet 2 miesięcy. Tym samym w analogicznym okresie konsumenci mieliby 

być zmuszani do ponoszenia opłat za    nie wykonywane przeze mnie świadczenia co stoi 

w sprzeczności z zasadą wzajemności świadczeń. 

Umieszczenie w statucie  przedszkola zapisu wprowadzającego  i  określającego  

zasady  ustalania przerwy wakacyjnej nigdy nie miało na celu jakiegokolwiek działania na 

szkodę konsumentów – rodziców. 



Niefortunne było użycie w treści cytowanego § 4 części I ust. l Statutu Przedszkola 

sformułowania "minimum 14 dni”. W istocie chodziło wyłącznie o zapewnienie możliwości 

ewentualnego przedłużenia standardowej 14 - dniowej przerwy wakacyjnej w przypadku 

opóźniania się prac remontowych. Jednakże chodziło o najwyżej kilka dni, na pewno nie o dwa 

miesiące. 

Zakwestionowanie przez Powoda przytaczanych wyżej zapisów umowy uświadomiło 

pozwanej sprzeczność pomiędzy treścią umowy wzorcowej i statutem przedszkola w zakresie 

poruszanych treści. Zakończenie najbardziej intensywnych prac remontowych pozwoliło z kolei 

rozważyć możliwość całkowitej rezygnacji ze stosowania przerw wakacyjnych - 

remontowych. W rezultacie pozwana zdecydowała się na zmianę Statutu Przedszkola. Przed 

natychmiastową zmianą zapisów Statutu powstrzymało mnie oczekiwanie na wyniki kontroli 

Kuratorium Oświaty prowadzonej w przedszkolu w okresie grudnia 2008 – stycznia 2009.   

Otrzymane w lutym wnioski powizytacyjne również zaleciły pewne korekty zapisów 

statutowych /nie dotyczących § 4 /, m.in. związane ze zmianą przeze mnie nazwiska. 

Efektem opisanych zdarzeń stały się zmiany w Statucie przedszkola gdzie § 4 części I ust. l 

Statutu Przedszkola otrzymał brzmienie "Przedszkole jest czynne od 1.09. do 31.08.” 

W rezultacie tej zmiany opisywana wyżej sprzeczność pomiędzy treścią umowy 

wzorcowej i  Statutem przedszkola przestała istnieć. Przedszkole jest czynne przez pełnych 12 

miesięcy i przez cały ten okres świadczy lub pozostaje w gotowości do świadczenia usług 

będących przedmiotem zawieranych umów. Zgodnie z przytaczaną przez Powoda zasadą 

wzajemności 

mam więc pełne prawo do obciążania konsumentów kwotą czesnego przez okres 12 

miesięcy. 

Powód w piśmie z dnia 26.08.2009 r. zauważył obowiązujący w przedszkolu Statut jest 

w istocie częścią wzorca umowy stanowiącego o treści nawiązywanego przez strony stosunku 

prawnego. Z chwilą podpisania umowy przez konsumenta następuje „włączenie" do treści 

umowy postanowień Statutu. Stosowany przez Pozwaną wzorzec pn. „Umowa przyjęcia 

dziecka do przedszkola" nie istnieje w obrocie bez Statutu, a wręcz wprost w swej treści 

odwołuje się do jego postanowień (por. pkt 2). Dlatego oba te dokumenty (wzór umowy i 

Statut) zawsze należy czytać łącznie, gdyż uzupełniają się one i stanowią funkcjonalną całość. 



Wskazane przez Powoda w powództwie postanowienia czytane rozdzielnie nie 

mogą budzić zastrzeżeń. Jednakże postanowienia te pomimo, że zapisane rozdzielnie nigdy 

nie są stosowane oddzielnie, a należy podkreślić, że przedmiotem niniejszego postępowania nie 

jest kwestia tego, jak technicznie zostały zapisane, ale tego, czy i w jakim celu są stosowane. Z 

tych względów argumentacja Pozwanej nie może zasługiwać na uwzględnienie. Statut 

przedszkola stanowi integralną część zawieranej konsumentem  umowy i  daje możliwość  

stosowania postanowienia  o treści „Opiekun zobowiązuje się do opłaty ustalonego przez właściciela 

czesnego przez okres 12 miesięcy (tj. od IX do  VIII) do 6-go dnia każdego miesiąca" w sposób 

sprzeczny z istotą umowy wzajemnej. 

Powód podniósł również, że zgodnie z art.47940 k.p.c. zaniechanie przez pozwanego 

stosowania zaskarżonego postanowienia wzorca umownego nie ma wpływu na bieg 

postępowania. Nie może zatem zasługiwać na uwzględnienie wniosek Pozwanej o oddalenie 

powództwa ze względu na to, że w toku niniejszego postępowania dokonała zmian w 

Statucie, które wykluczają możliwość pobierania przez nią opłat za okres, gdy usługi nie są 

świadczone. Tego rodzaju argument świadczy w ocenie Powoda raczej o tym, iż powództwo w 

tej sprawie zostało przez Pozwaną uznane, co wyklucza w rezultacie możliwość wydania 

wyroku oddalającego powództwo. 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i zważył co następuje. 

Powództwo uznać należy za zasadne. Kwestionowane postanowienie narusza przepis art.. 

3853 pkt 22 kc, bowiem stanowi o obowiązku wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo 

niewykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę, w świetle § 4 ust 1 statutu przewidującego 

przerwę wakacyjną pomiędzy 1 lipca a 31 sierpnia. Zapis statutu przewidujący „przerwę wakacyjną 

minimum 14 dni, między 1.07, a 31.08” oznacza, iż przedsiębiorca zastrzega sobie czas przerwy 

wakacyjnej na 2 miesiące, w dowolnie ustalonym terminie co do czasu jej minimalnego trwania (14 

dni) oraz czasu maksymalnego – 2 miesiące. W tym czasie konsument zobowiązany jest uiszczać 

czesne, mimo niewykonywania umowy przez kontrahenta.  

Postanowienie to uznać należy za niedozwolone. 

Sąd nie uwzględnił wniosku pozwanej o zwolnienie od kosztów procesu, bowiem 

pozwana nie wykazała, iż nie jest w stanie ich ponieść. 

Mając pow. na uwadze orzeczono jak w sentencji (art. 47942 § 1 kpc). 



O kosztach orzeczono stosownie do art. 98, 99 i 47944  kpc. 

 
 

SSR (del.) Danuta Brejtkopf 
 
 


