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OBJĘCIE PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEPISAMI 
O OCHRONIE KONSUMENTÓW Z PERSPEKTYWY 

RYNKU USŁUG FINANSOWYCH



Główne zagadnienia

Podczas szkolenia nabędziesz następującą wiedzę:

Prelegenci

• Ogólna architektura zmian w kodeksie cywilnym (stan prawny po 1 czerwca 2020 r.)
• Kompetencje organów administracji: uprawnienia Prezesa UOKiK, KNF, Rzecznika Finansowego 
• Przegląd typowych klauzul abuzywnych dla modeli biznesowych
• Klauzule modyfikacyjne na potrzeby zmian umów, regulaminów i cenników
• Zakres zastosowania przepisów ustawy o prawach konsumenta regulujących prawo do odstąpienia
• Spory sądowe i skutki stwierdzenia nieuczciwego postanowienia umownego

W 2020r. jednoosobowi przedsiębiorcy zyskają, w określonych sytuacjach, uprawnienia konsumenckie. Jest to 
rezultat wchodzących w życie zmian w kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta. Nowe regulacje 
będą stosowane do umów zawieranych od 1 czerwca 2020r. i będą kluczowe dla usługodawców oferujących 
swoje towary i usługi osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, dla których zawierana umowa 
nie będzie miała zawodowego charakteru. Przed tą datą należy zatem ustalić, czy oferowane umowy mają dla 
klientów charakter zawodowy. W dalszej kolejności należy zweryfikować stosowane wzorce umowne (regula-
miny, tabele opłat itp.), aby wykluczyć klauzule abuzywne. W szczególności należy dokonać przeglądu posta-
nowień przewidujących dodatkowe opłaty, kary umowne, a także zweryfikować tzw. klauzule modyfikacyjne. 
W celu zapoznania się ze wszystkimi zawiłościami nowych przepisów, serdecznie zapraszamy na warsztat, który 
poprowadzą nasi Eksperci, przedstawiając Państwu wymagania i obowiązki, jakie wynikać będą z nowego oto-
czenia prawnego, zwłaszcza z perspektywy podmiotów rynku finansowego.
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08:00 Rejestracja i poranna kawa

08:15 Ogólna architektura zmian w kodeksie cywilnym (stan prawny po 1 czerwca 2020 r.)
• Klauzule abuzywne, rękojmia, prawo do odstąpienia
• Cel wprowadzenia zmian i zakres zastosowania 
• Kluczowe zagadnienia problemowe
• Kompetencje organów administracji: uprawnienia Prezesa UOKiK, KNF, Rzecznika Finansowego 

dr Michał Mostowik, Senior Associate, DLK Legal

09:15 Zakaz stosowania klauzul abuzywnych w umowach z indywidualnymi przedsiębiorcami
• Segmentacja klienta z perspektywy podmiotów rynku finansowego
• Przesłanki abuzywności postanowień umownych 
• Stosowanie dorobku orzecznictwa TSUE i polskich sądów wypracowanego na kanwie spraw konsumenckich
• Eliminowanie klauzul abuzywnych 

Bartosz Wyżykowski,radca prawny, Associate, DLK Legal

10:30 Przerwa kawowa i czas na networking

10:45 Przegląd typowych klauzul abuzywnych dla modeli biznesowych
• Klauzule abuzywne w umowach finansowania: kredytu, pożyczki i leasingu
• Klauzule abuzywne w umowach ustanawiających zabezpieczenie (zastaw, przewłaszczenie)
• Klauzule modyfikacyjne na potrzeby zmian umów, regulaminów i cenników
• Znaczenie rejestru klauzul abuzywnych

dr Michał Mostowik, Senior Associate, DLK Legal

12:15  Prawo do odstąpienia w umowach zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
• Zakres zastosowania przepisów ustawy o prawach konsumenta regulujących prawo do odstąpienia
• Umowy dot. usług finansowych
• Prawo do odstąpienia a obowiązki informacyjne proferentów
• Wykonanie prawa do odstąpienia – aspekty praktyczne 

Bartosz Wyżykowski, radca prawny, Associate, DLK Legal

13:30 Przerwa na lunch

14:15  Spory sądowe i skutki stwierdzenia nieuczciwego postanowienia umownego
• Skutki stwierdzenia abuzywności postanowień umownych
• Uzupełnienie luk w umowie 
• Kontrola incydentalna 
• Obowiązujące od listopada 2019 r. zmiany wynikające z nowelizacji k.p.c.

Bartosz Wyżykowski, radca prawny, Associate, DLK Legal

15:30 Zakończenie szkolenia

PROGRAM



dr Michał Mostowik, Senior Associate, DLK Legal
Dr Michał Mostowik jest prawnikiem i doktorem nauk prawnych. Absolwent 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 2019 roku obronił doktorat pt. 
„Ochrona danych osobowych w warunkach Internetu rzeczy w prawie Unii 
Europejskiej. Ukończył program „Certificate in American Law” na UC Berkeley 
(Boalt Law School) oraz Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez 
Uniwersytet Jagielloński we współpracy z uniwersytetami w Heidelbergu 
i Moguncji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa bankowego 
i usług finansowych, ochrony danych osobowych, prawa nowych technolo-
gii oraz e-commerce. Brał udział przy transakcjach M&A na rynku finanso-
wym i wdrożeniach kluczowych regulacji fintech (RODO i PSD2). Uczestniczył 
w procesie legislacyjnym (m.in. w zakresie wdrożenia RODO do prawa pol-
skiego), a także w pracach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finan-
sowych (FinTech) w Polsce przy KNF oraz strumienia „Blockchain i krypto-
waluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do 
cyfrowej Polski”. Prelegent na szkoleniach (m.in. dla organów nadzoru i kil-
kudziesięciu banków), konferencjach naukowych i wydarzeniach branżowych 
oraz autor artykułów popularnych i naukowych.

PRELEGENCI

Bartosz Wyżykowski, radca prawny, Associate, DLK Legal
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył Prawo na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Szko-
łę Prawa Niemieckiego przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Współpra-
cował z jedną z największych organizacji pracodawców w Polsce, angażując 
się w prace legislacyjne dotyczące prawa rynku finansowego na poziomie pol-
skim oraz unijnym. W latach 2016-2018 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wy-
działu Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowe-
go, gdzie koordynował pracami Zespołu Prawnego odpowiedzialnego m.in. za 
rozpatrywanie wniosków klientów w sprawach indywidualnych, przygotowy-
wanie istotnych poglądów w sprawach cywilnych i rozpatrywanie wniosków 
o wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. W DLK Legal od-
powiada za obsługę podmiotów z sektora finansowego i nowych technologii 
w zakresie wsparcia regulacyjnego, transakcyjnego i procesowego. Koordynu-
je też postępowania licencyjne dotyczące dostawców usług płatniczych przed 
polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. Specjalizuje się 
w zakresie regulacji dotyczących rynku finansowego, usług płatniczych i pra-
wa konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących 
kredytu konsumenckiego i kredytu hipotecznego. Prelegent na konferencjach 
naukowych oraz branżowych poświęconych tym zagadnieniom, a także autor 
publikacji w tym zakresie. 
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Kontakt do Producenta: Kontakt w sprawie uczestnictwa:

ADRES WYDARZENIA

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, 
konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm 
w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wielo-
letnie doświadczenie w swojej branży. Kongresy mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezen-
tację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia 
zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie 
kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, 
Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Co-
march. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Events oraz MMC Design.

• produktowy,

• prawny,

• compliance,

• obsługa reklamacji.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli instytucji finansowych: banków, SKOK-ów, firm leasin-
gowych, pożyczkowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, czy faktoringowych. 
Szkolenie kierujemy do następujących działów:


