
I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) oraz stosownie do 
art. 33 ust. 4, 5 i 6 tej ustawy w zw. z art. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1634), po przeprowadzeniu z urzędu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów -
w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie Banku Pocztowego 
S.A. z siedzibą w Bydgoszczy polegające na niezamieszczaniu w wiadomościach przesyłanych do konsumentów związanych z jednostronną zmianą postanowień 
„Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” oraz „Taryfy opłat i prowizji bankowych stosowanych przez 
Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych”, istotnych informacji umożliwiających ustalenie przez konsumentów dopuszczalności wprowadzenia 
proponowanych zmian, tj. niewskazanie umownej podstawy prawnej umożliwiającej dokonanie tych zmian oraz czynników (okoliczności faktycznych), które 
spowodowały tę zmianę, a przez to uniemożliwienie zweryfikowania przez konsumentów dopuszczalności zmiany warunków umowy w trakcie trwania stosunku 
obligacyjnego, co wyczerpuje znamiona nieuczciwej praktyki rynkowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 3 ze zm.), a poprzez to stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 18 czerwca 2015 r.  

II. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) oraz stosownie do art. 
33 ust. 4, 5 i 6 tej ustawy w zw. z art. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1634), po przeprowadzeniu z urzędu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - w 
imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po uprawdopodobnieniu stosowania przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy praktyki 
naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na pobieraniu przez bank opłaty za przesyłanie posiadaczowi raz w miesiącu wyciągu z rachunku z 
informacją o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, bez uzyskania przez bank zgody na inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniem 
salda, co może być uznane za niezgodne z art. 728 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), a poprzez to może 
stanowić praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz po 
złożeniu przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w toku postępowania zobowiązania do podjęcia działań zmierzających do zakończenia naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów i usunięcia jego skutków poprzez: 

1. zaniechanie pobierania opłat za sporządzenie i przesłanie posiadaczowi rachunku wyciągu miesięcznego w formie papierowej, wprowadzonych uchwałą 
Zarządu Banku z dnia 20 stycznia 2011 r., zmieniającą „Taryfę opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych” 
(dalej „Taryfa”), ze skutkiem na dzień 1 marca 2011 r. oraz uchwałą Zarządu Banku z dnia 31 marca 2015 r., zmieniającą Taryfę ze skutkiem na dzień 1 lipca 
2015 r. i 15 sierpnia 2015 r.: 

a. w zakresie, w jakim w rezultacie ww. zmian Taryfy Bank rozpoczął pobieranie opłat za tę czynność lub zwiększył ich wcześniej obowiązującą wysokość w 
drodze jednostronnej czynności Banku,  

b. poprzez dokonanie zmiany Taryfy, w trybie przewidzianym w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1572 ze zm.), obejmującym przesłanie przez Bank informacji o proponowanych zmianach Taryfy, według następującego wzoru: 

w formie pisma wysłanego listem zwykłym lub poprzez wiadomość e-mail (w zależności od uzgodnionego sposobu komunikacji z Bankiem) do klientów, od których 
w dacie wysłania pisma Bank uprawniony będzie zgodnie z Taryfą do pobierania opłat, o których mowa w pkt 1.a., 

- przy czym Bank Pocztowy S.A. zaniecha pobierania ww. opłaty w terminie 4 (czterech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji zobowiązującej;  

2. zwrotu opłat za sporządzenie i przesłanie posiadaczowi rachunku wyciągu miesięcznego w formie papierowej, pobranych przez Bank Pocztowy S.A. po dniu 
1 marca 2011 r. na rzecz tych konsumentów:  

a. w stosunku do których obowiązek pobierania opłat powstał lub uległ zwiększeniu na skutek dokonania jednostronnych zmian Taryfy, wprowadzonych 
uchwałami Zarządu Banku Pocztowego S.A., o których mowa w pkt 1.a.;  

oraz 

b. którzy w terminie 5 (pięciu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji złożą wniosek o dokonanie zwrotu opłaty w trybie przewidzianym dla składania 
reklamacji przewidzianym w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.”; 

- przy czym zwrot opłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku do Banku Pocztowego S.A.; 

3. opublikowania, w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia uprawomocnienia się decyzji zobowiązującej, na stronie internetowej Banku Pocztowego S.A. oraz na 
plakatach, sentencji decyzji (bez treści Załączników), jak również komunikatu według następującego wzoru: 

w ten sposób, że: 

a. na stronie internetowej Banku, odnośniki do sentencji decyzji oraz treść komunikatu zostaną umieszczone na stronie głównej www.pocztowy.pl, zaś sentencja 
decyzji oraz komunikat pojawią się jako aktualności w dziale aktualności, umieszczonym pod adresem https://www.pocztowy.pl/indywidualni/aktualnosci/; 

b. odnośnik do sentencji decyzji oraz komunikatu, sentencja decyzji oraz komunikat utrzymywane będą na stronie internetowej Banku w sposób określony w 
punkcie 3.a. do czasu upływu terminu realizacji punktu II.2. zobowiązania; 

c. plakaty formatu nie mniejszego niż A3, rodzaj czcionki Times New Roman, rozmiar czcionki nie mniejszy niż 12 pkt, zawierające komunikat, umieszczone 
zostaną w widocznych miejscach w placówkach Banku oraz w Urzędach Pocztowych Poczty Polskiej S.A.; 

d. plakaty utrzymywane będą do czasu upływu terminu realizacji punktu II.2. zobowiązania w placówkach Banku Pocztowego S.A. oraz w Urzędach Pocztowych 
Poczty Polskiej S.A. 

nakłada się obowiązek wykonania tego zobowiązania przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. 

 

Pełna treść decyzji dostępna jest na http://uokik.gov.pl/decyzje.  


