
 

Seminarium 

„Niedozwolone klauzule umowne w 

umowach z bankami, w szczególności w 

umowach kredytów hipotecznych” 

 

Data: 6 grudnia 2017 roku (środa) 

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 

Cel 

Celem seminarium jest przybliżenie zagadnienia klauzul abuzywnych występujących  

w umowach zawieranych z bankami. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do pracowników banków. 

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 10.00  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.30  

Seminarium zakończy się o godzinie 15.15  

Zgłoszenia:  

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 
zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”, aż do wyczerpania 
miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane, najpóźniej w dniu 1 grudnia 2017 roku. 
 

 

Kontakt UKNF:   Przemysław Biela, (22) 262 56 09 
Anna Rojek, (22) 262 48 59 
cedur@knf.gov.pl 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne 

 

 

 



 

Seminarium 

„Niedozwolone klauzule umowne w 

umowach z bankami, w szczególności w 

umowach kredytów hipotecznych” 

 

 

PROGRAM 
Termin: 6 grudnia 2017 r.  

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK 
Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 

Godzina                                                   Temat 

10:00-10:30 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

10:30 - 12:30 

1. Wstęp. 
2. Regulacja klauzul niedozwolonych w prawodawstwie polskim. 
3. Przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną. 
4. Sankcja w wypadku stwierdzenia abuzywności klauzuli. 
5. Kontrola wzorców umownych: kontrola abstrakcyjna (poprzedni i nowy 

model abstrakcyjnej kontroli wzorców umów), kontrola incydentalna. 
6. Omówienie poszczególnych klauzul abuzywnych w umowach 

zawieranych z bankami:  
 

Anna Ochocka  

radca prawny  

Departament Prawny 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  
12:30 - 13:00 Przerwa na kawę 

  

13:00 - 15:00 

a) Postanowienia dotyczące sposobu doręczeń. 
b)  Postanowienia dotyczące ograniczenia  odpowiedzialności banku. 
c)  Postanowienia dotyczące waloryzacji kwoty kredytu. 
d)  Postanowienia dotyczące zmiany oprocentowania kredytu. 
e)  Postanowienia dotyczące zmiany wzorca umownego. 
f)  Postanowienia dotyczące rozwiązania umowy. 
g)  Postanowienia dotyczące prowadzenia windykacji. 
h)  Postanowienia dotyczące ubezpieczenia kredytu. 

 

Anna Ochocka  

radca prawny  

Departament Prawny 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  

15:00 - 15:15 Pytania i dyskusja 

  

 


