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BIULETYN - WYDANIE SPECJALNE

Mamy wielką przyjemność poinformować, że grono Partnerów Kancelarii Góralski&Goss Legal powiększyło się o adwokat 
Magdalenę Grykowską, radcę prawnego Jana Hasika oraz radcę prawnego dr. Dominika Sypniewskiego. Zapraszamy do 
zapoznania się z ich sylwetkami, zostały opisane w niniejszym biuletynie. Dodatkowo, w tym wydaniu, znajdziecie Państwo wywiad 
z Partnerami Zarządzającymi GGLegal, w którym wyjaśniają, dlaczego zdecydowali się na powiększenie grona zarządzającego 
kancelarią. Zapraszamy do lektury.

AKTUALNOŚCI

Zmiany w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów

 Maciej Nierodzik, Junior Associate str. 12
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DLACZEGO ZDECYDOWALIŚCIE SIĘ NA ROZSZERZENIE GRONA 
PARTNERÓW?
Rozwój biznesu musi być odpowiedzialny. Jednym z największych wyzwań 
przed kancelarią, która jest budowana całkowicie od podstaw, jest zachowanie 
parametrów jakościowych wraz ze wzrostem zatrudnienia. W pierwszej 
kolejności musieliśmy sobie odpowiedzieć jaką kancelarię chcemy zbudować. 
Po kilku latach pracy w bardzo małym zespole dojrzeliśmy do decyzji, że idealna 
struktura to mała firma prawnicza, która będzie zatrudniać maksymalnie 30 
osób. Taka struktura z jednej strony pozwala na obsługę skomplikowanych 
i złożonych projektów transakcyjnych lub procesowych, z drugiej strony pozwala 
zachować przyjazną atmosferę pracy, w której wszyscy się znają i dzięki temu 
jest też lepszy przepływ informacji  i zarządzanie wiedzą. Taka charakterystyka 
naszej organizacji umożliwia nam zaoferowanie wysokiej jakości usługi w cenie, 
która daje nam przewagę konkurencyjną. 

CZY DOBRZE ROZUMIEM, ŻE TEN PROCES BYŁ ZAPLANOWANY 
WCZEŚNIEJ?
Rzeczywiście, jest to kamień milowy w naszej strategii długofalowego rozwoju 
firmy. Trzy lata temu po przeprowadzce z biura z kamienicy na Ochocie do 
nowoczesnego biurowca na Mokotowie podjęliśmy decyzję, że w dalszym 
rozwoju kancelarii niezbędni są nowi liderzy. Osoby, które na początku będą 
kierowały poszczególnymi praktykami, a z czasem będą włączane w procesy 
zarządzania i współdecydowania o GG Legal. Znalezienie takich osób z pewnością 
jest wyzwaniem. Obok kompetencji merytorycznych i umiejętności miękkich 
konieczne, a właściwie najważniejsze jest zaufanie oraz silne przekonanie 
o tożsamości i wspólnocie celów. Nie jest to możliwe bez kilku lat współpracy, 
możliwości obserwowania jak dana osoba sprawdza się w różnych sytuacjach 
zawodowych i jak radzi sobie z kolejnymi wyzwaniami. W przypadku GGL ten 
proces trwał właściwie trzy lata, w trakcie których zrealizowaliśmy wspólnie 

szereg naprawdę trudnych projektów dla najbardziej wymagających klientów, przyzwyczajonych do pracy z międzynarodowymi 
kancelariami prawnymi. 

CZY MOŻNA TO ROZUMIEĆ JAKO KOMUNIKAT DLA MŁODYCH LUDZI, ŻE GGL ZAPEWNIA PEŁNĄ 
ŚCIEŻKĘ ROZWOJU, OD STANOWISKA STAŻYSTY LUB MŁODSZEGO PRAWNIKA AŻ DO POZYCJI 
PARTNERA?
Oczywiście! Naszym celem jest osiągnięcie pożądanego kształtu organizacyjnego w okresie kolejnych trzech lat. Obserwujemy 
naszych młodszych kolegów i koleżanki. Jeżeli ktoś z nich ma potencjał, to może liczyć na pomoc w zaplanowaniu ścieżki kariery 
w GGL. Dotyczy to zarówno okresu aplikacji i egzaminu zawodowego, jak również kształtowania swojej praktyki już jako samodzielny 
adwokat lub radca prawny.  Każdy z naszych nowych partnerów ma swoją własną historię w GGL. Magdalena przeszła pełną 
ścieżkę rozwoju zawodowego w GGL i już od kilku lat funkcjonuje jako szefowa praktyki procesowej. Jan/ mec. J. Hasik dołączył 
do nas już jako radca pracy, który szukał przestrzeni do zwiększenia biznesowej samodzielności oraz rozwoju swojej praktyki 
compliance, w GGL przeszedł drogę od starszego prawnika do partnera, Dominik/dr D. Sypniewski po kilku latach pracy na uczelni 
oraz jako in-house u developera komercyjnego szukał nowych wyzwań i możliwości budowy własnej praktyki real estate.

CZY POJAWIENIE SIĘ NOWYCH PARTNERÓW OZNACZA, ŻE WASZA OBECNOŚĆ I WPŁYW NA 
ZARZĄDZANIE KANCELARIĄ SIĘ ZMNIEJSZY?
Dotknął Pan/Pani dwóch niezależnych kwestii. Na pewno nie wybieramy się na długie wakacje. Jesteśmy partnerami zarządzającymi, 
którzy pozostają odpowiedzialni za prowadzenie GGL. Nadal będziemy podejmować  kluczowe decyzje, choć zdecydowaną 
większość bieżących w gronie wszystkich partnerów w trakcie cotygodniowych komitetów sterujących. Z drugiej strony bieżące 
zarządzanie kancelarią to mnóstwo obowiązków. Za część z nich odpowiedzialni są nowi partnerzy. Dzięki temu możemy więcej 
czasu poświęcić na kwestie rozwoju kancelarii, pozyskiwanie nowych klientów i prowadzenie kluczowych spraw.

NOWI PARTNERZY, CZYLI JAK ŚWIADOMIE ROZWIJAĆ KANCELARIĘ  -
rozmowa z Partnerami Zarządzającymi Mikołajem G. Goss i Janem M. Góralskim
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MAGDALENA GRYKOWSKA 
 Partner, Head of Ligitation

Magdalena ukończyła z wyróżnieniem 
kierunek Prawo na Wydziale Prawa 
i Administracji Wyższej Szkoły Handlu 
i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 
w Warszawie. Pierwsze szlify 
w zawodzie zdobywała podczas 
praktyk i stażu w renomowanej polskiej 
kancelarii Smoktunowicz & Falandysz.  
Już w okresie studiów odnosiła pierwsze 
sukcesy procesowe w ramach udziału 
w Studenckiej Poradni Prawnej.

Z Kancelarią współpracuje od samego 
początku jej istnienia – najpierw jako 
aplikant adwokacki, później od 2013 r. 
jako adwokat (Senior Associate) a wraz 
z nabywaniem dalszego doświadczenia 
procesowego – Head of Litigation (od 
października 2015 r.)

Specjalizuje się w prawie transportowym. 
Jest docenianym ekspertem w zakresie 
transportu drogowego towarów 
w szczególności konwencji CMR; 
świadczy usługi na rzecz największych 
przewoźników działających w Polsce 
i Europie. Doradza także w obszarze 
prawa pracy – poczynając od tworzenia 
struktury zatrudnienia i wewnętrznej 
organizacji (przeprowadziła szereg 
projektów wdrożeniowych, w tym 
w międzynarodowych korporacjach), 
a kończąc na reprezentowaniu 
pracodawców w sądowych sporach 
pracowniczych. 

„Prowadzenie sporów nie jest 
rzemiosłem – jest sztuką, w tym 
sztuką przedstawienia nieodpartego 
stanowiska”

Ma także bogate doświadczenie 
w obsłudze klientów działających 
w branży ubezpieczeniowej; zajmuje 
się również prawem budowlanym 
i energetycznym – także w aspektach 
procesowych. 

Reprezentuje klientów przed sądami 
i trybunałami arbitrażowymi – nie tylko 
jako pełnomocnik w poszczególnych 
postępowaniach, ale także – gdy zaistnieje 
taka potrzeba – ustalając strategię 
procesową dla całego zespołu adwokatów 
i radców prawnych kancelarii w licznych 
(lub wręcz lawinowych) sporach 
Klientów.

Prowadzi prezentacje i prelekcje 
z głównego obszaru interesujących ją 
dziedzin prawa.

Jest pragmatyczna, interesuje ją 
praktyczna strona prawa. Walczy 
w powierzonych sprawach – do ostatniego 
słowa ostatniego pisma. Wielokrotnie 
doprowadziła do wykreowania nowej lub 

przełamania dotychczas obowiązującej 
linii orzeczniczej. 
Nie znosi marnowania czasu 
i półśrodków – kiedy angażuje się 
w jakieś przedsięwzięcie, robi to w stu 
procentach. 

Do każdego problemu podchodzi 
indywidualnie, wiedząc że rutyna 
w pracy prawnika jest prostą ścieżką 
do przegranej. Doświadczenie pozwala 
jej na znalezienie dobrego – nawet jeśli 
nieoczywistego – rozwiązania nawet 
w najtrudniejszych sytuacjach. 

Przez klientów ceniona  również za 
profesjonalizm i zaangażowanie.

Wykształciła kilka roczników aplikantów 
z jej zespołu, którzy z sukcesem 
złożyli egzaminy zawodowe i (również 
w ramach GGLegal) rozwijają dalej swoją 
praktykę zawodową. Stworzyła program 
wewnętrznych szkoleń prawników 
Kancelarii – stoi bowiem na stanowisku, 
iż należy inwestować w wykształcenie 
młodych prawników. Bezpośrednio 
zarządza praktyką Litigation i kieruje 
7-osobowym zespołem prawników 
(w tym radców prawnych i adwokatów).

Założycielka i redaktor naczelna 
Biuletynu GGLegal, który w jej ocenie 
ma za zadanie rozwijać świadomość 
prawną i realizować cele związane 
z propagowaniem wiedzy prawniczej. 

Prywatnie – szczęśliwa żona i mama. 
W wolnych chwilach pielęgnuje swoje 
rozarium – w tym ukochane róże odmiany 
Leonardo da Vinci oraz nieznośnego kota 
Paragrafa. 
Adwokat wpisana na listę Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Warszawie.

„Współpracuję z Partnerami 
Zarządzającymi od początku istnienia 
Kancelarii – sądzę, że ich decyzja 
o poszerzeniu grona wspólników nie 
tylko świadczy o ogromnym zaufaniu, 
którym nas darzą, ale jest wyrazem 
pewności, popartej empirycznymi 
doświadczeniami, że we wszelkich 
okolicznościach mogą na nas liczyć”
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DR DOMINIK SYPNIEWSKI  
 Partner, Head of Real Estate&Construction

Dominik jest absolwentem Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Szkoły Głównej 
Handlowej. Po skończeniu studiów 
rozpoczął przygotowanie rozprawy 
doktorskiej pod kierownictwem 
prof. H. Kisilowskiej obronionej 
w 2011 r. na Wydziale Prawa 
i Administracji UMCS. Cześć badań 
przeprowadził w Centrum Prawa 
Uniwersytetu Georgetown jako 
stypendysta Polsko-Amerykańskiej 
Komisji Fulbrighta. Jest doświadczonym 
nauczycielem akademickim, który poza 
licznymi szkoleniami zajęciami z zakresu 
prawa administracyjnego, prawa 
gospodarczego i prawa budowlanego, 
prowadził również wykłady na 
uczelniach w Korei Południowej, Turcji, 
Estonii i Portugalii. 

Doświadczenie praktyczne uzyskał 
jako in-house lawyer w firmie 
deweloperskiej, gdzie miał okazję poznać 
właściwie wszystkie obszary procesu 
inwestycyjno-budowlanego, począwszy 
od pozyskiwania nieruchomości 
i przeprowadzania badania due 
diligence, przez pozyskanie finansowania 
i realizację projektu, aż do sprzedaży 
skomercjalizowanej inwestycji. Po kilku 
latach zdecydował się wykorzystać 
to wszechstronne doświadczenie 
i dołączył do zespołu GGL jako starszy 
prawnik, szef praktyki związanej 
z nieruchomościami, aż wreszcie jako 
partner i wspólnik. W ramach praktyki 
Real Estate&Construction kieruje trzy-
osobowym zespołem, który realizuje 

zróżnicowane projekty w ramach szeroko 
rozumianego sektora nieruchomości 
oraz świadczy doradztwo transakcyjne.

Jako szef praktyki dr Sypniewski 
przywiązuje dużą uwagę do 
rozwoju kompetencji swojego 
zespołu, rozmawiając - słucha 
swoich współpracowników dając 
im równocześnie przestrzeń do 
samodzielności i własnych inicjatyw.

Klienci cenią Dominika przede wszystkim 
za elastyczność i dyspozycyjność, 
umiejętność spojrzenia na problem 
z różnych stron i znalezienie optymalnego 
rozwiązania. Dominik jest również 
znany z wysokiej kultury prowadzenia 
negocjacji oraz szukaniem rozwiązań, 
które pozwalają polubownie zakończyć 

spór i uniknąć procesu sądowego. 
Poza doradztwem transakcyjnym, 
dr Sypniewski prowadzi również liczne 
prezentacje i prelekcje, tak o charakterze 
otwartym dla szerszego grona słuchaczy, 
jak również szkolenia dedykowane 
konkretnym firmom. 

„Decyzja partnerów zarządzających 
o zmianie mechanizmu zarządzania 
kancelarią to wyraz głębokiej refleksji 
i dowód ogromnego zaufania” 

Dominik jest również autorem licznych 
publikacji naukowych z zakresu prawa 
administracyjnego, prawa budowlanego 
i gospodarki nieruchomościami, w tym 
m. in. monografii „Nadzór nad procesem 
budowlanym”, a także współautorem 
podręcznika do prawa budowlanego 
oraz komentarza do ustawy prawo 
budowlane. Obszar zainteresowań 
naukowych obejmuje przede wszystkim 
regulacje prawne procesu inwestycyjno-
budowlanego oraz zagadnienia 
zawiązane z samorządem zawodowym. 

W życiu prywatnym Dominik jest 
szczęśliwym mężem i tatą. Wolny czas 
spędza najczęściej uprawiając sport: 
na rowerze, biegając lub zjeżdżając 
na nartach. Interesuje się licznymi 
dyscyplinami sportowymi, a także 
stara się być na bieżąco z nowościami 
kinowymi.  
Radca prawny wpisany na listę 
Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Warszawie.

„Po kilku latach pracy jako in-house po 
stronie deweloperów, stwierdziłem 
że nadszedł czas na wykorzystanie tej 
wiedzy i nowe wyzwania. Kancelaria 
GGL umożliwiła mi płynne przejście 
do obsługi transakcji, a następnie 
pomogła zbudować praktykę prawa 
budowlanego i nieruchomości.”
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JAN HASIK
Partner, Head of Head of Life Science Practice

Jan urodził się w Poznaniu, gdzie ukończył 
również studia dzienne na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza. Na początku 
swoją karierę prawniczą wiązał 
z wykonywaniem zawodu sędziego, 
jednak po ukończeniu etatowej aplikacji 
sędziowskiej i pozytywnie zdanym 
egzaminem sędziowskim, wybrał drogę 
radcy prawnego. 

Jako wnuk słynnego gastroenterolog, prof. 
Jana M. Hasika, Jan związał się z branżą 
medyczną, gdzie zdobywał doświadczenie 
jako in-house lawyer w Instytucie Matki 
i Dziecka. Następnie pracował koncernie 
farmaceutycznym jako szef działu 
prawnego. To doświadczenie pozwoliło 
mu uzyskać bogatą i praktyczną wiedzę 
w zakresie funkcjonowania różnych 
obszarów sektora farmaceutycznego 
oraz ochrony zdrowia, w tym również 
w postępowaniach przed organami 
regulacyjnymi, sądami powszechnymi, 
administracyjnymi oraz arbitrażowymi. 

Po kilku latach Jan zdecydował dołączyć do 
zespołu procesowego dużej warszawskiej 
kancelarii, gdzie miał również możliwość 
rozwijania swoich kwalifikacji 
zawodowych. Do współpracy z GGLegal 
przekonała go możliwość budowania 
własnej praktyki healthcare&life science 
oraz ścieżka kariery zawodowej, w której 
został szefem praktyki, a następnie 
dołączył do grona partnerów kancelarii. 
W kancelarii, poza sprawami z zakresu 
healthcare&life science, Jan odpowiada 
za projekty związane z ochroną danych 
osobowych, a także prowadzi niektóre 
postępowania sądowe. Klienci cenią 
u Jana ogromne zaangażowanie, dążenie 
do perfekcji, a także umiejętność 
szybkiego opanowania sytuacji 
kryzysowych.

Jest autorem licznych publikacji 
z zakresu problematyki medycznej 
i farmaceutycznej w czasopismach 
branżowych („Rynek Zdrowia”, „Rynek 
Przemysłu Farmaceutycznego”) 
jak i ogólnotematycznych 
(„Rzeczypospolita”).

Jan uwielbia pracować, jednak jeszcze 
bardziej woli spędzać czas ze swoją 
rodziną. Jego główną pasją są podróże, 
dotychczas odwiedził kilkadziesiąt 
krajów, a także sport, w którym realizował 
się między innymi jako lekkoatleta, w tym 
maratończyk. Kibic sportowy i znawca 
historii wszelkich dyscyplin sportowych 
od najmłodszych lat, spędzający wolny 
czas na analizie wyników i statystyk 
sportowych.  

Radca prawny wpisany na listę 
Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Warszawie.

„Dobra obsługa klienta wymaga 
głębokiej analizy i zrozumienia 
potrzeb, które w każdym przypadku 
są różne. Usługa prawna to jak 
garnitur uszyty na miarę”
„In-house lawyer jest zdany tylko 
na siebie. Praca w kancelarii uczy 
umiejętności pracy zespołowej, daje 
dostęp do wiedzy i doświadczenia 
innych prawników, z czego korzyści 
czerpią nasi klienci”
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DYSKRYMINACJA I MOBBING  
– NOWE ROZWIĄZANIA W KODEKSIE PRACY

Dnia 7 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, którą – wśród licznych innych zmian, zmodyfikowane zostały 
ogólne zasady dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji w zatrudnieniu. 

Zgodnie z dotychczasową linią orzeczniczą (chociaż kwestionowaną) na gruncie przepisów kodeksu pracy dotyczących 
dyskryminacji (art. 113  oraz art. 183a kodeksu pracy) dyskryminację stanowiło wyłącznie nierówne traktowanie ze względu 
na osobiste cechy pracownika niezwiązane z wykonywaną pracą (w szczególności płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, 
narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną) a także ze 
względu na zatrudnienie na czas określony, nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
Na gruncie dotychczasowych przepisów Sąd Najwyższy stał na stanowisku, że katalog przyczyn nierównego traktowania określony 
w tym przepisie jest katalogiem częściowo zamkniętym – i może być uzupełniany o inne cechy osobiste pracownika niezwiązane 
z pracą, ale nie może być uzupełniany w oparciu o inne kryteria niedotyczące cech osobistych pracownika, nawet niewymienione 
w tym przepisie – np. światopogląd, rodzicielstwo, choroby, czy wygląd. 

Nowelizacja poprzez zmianę brzmienia wskazanych przepisów zmierza do wprowadzenia w  pełni otwartego katalogu przyczyn 
dyskryminacji. W konsekwencji, od momentu wejścia w  życie wskazanych przepisów, każde nieuzasadnione obiektywnymi 
przyczynami nierówne traktowanie powinno być uznawane za dyskryminację. 

Zmiana zmierza do wzmocnienia pracownika w sprawach o dyskryminację. Warto pamiętać, że od strony formalnej i procesowej 
pozycja pracownika w sprawach o dyskryminację jest uprzywilejowana – pracownik musi jedynie uprawdopodobnić zarzut 
dyskryminacji oraz wskazać fakty, z których powyższe twierdzenie ma wynikać. Z kolei po takim uprawdopodobnieniu to na 
pracodawcy spoczywa konieczność udowodnienia, że w swoich działaniach kierował się obiektywnymi kryteriami. 

Nowelizacja zmieniła też zasady dochodzenia odszkodowania przez pracowników, którzy doznali mobbingu. Dotychczas pracownik, 
który rozwiązał umowę o pracę z powodu mobbingu, mógł dochodzić odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę. Zgodnie z nowymi przepisami, odszkodowania będzie mógł domagać się każdy pracownik, który doznał 
mobbingu, nawet jeśli nie rozwiązał z tego powodu umowy o pracę. 

Niezmieniona została zasada dotycząca zadośćuczynienia - jeśli mobbing wywołał u  pracownika rozstrój zdrowia, pracownik nadal 
może się domagać zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 

Opisane wyżej zmiany mogą się wydawać subtelne, jednak z naszej praktyki wynika, że nawet najdrobniejsze zmiany mogą mieć 
niebagatelne konsekwencje – zwłaszcza w sytuacji, gdy nowelizacja bardzo jednoznacznie zmierza do wzmocnienia pozycji 
pracowników w sprawach o dyskryminację i mobbing, co wybrzmiewa zarówno z treści przepisów, jak i z jej uzasadnienia.

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl
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W dniu 21 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował kolejny projekt zmian w prawie zamówień publicznych. 
W ocenie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz zmiany mają na celu zwiększenie efektywności wydawanych 
pieniędzy oraz wzmocnienie polskich firm.

Nowelizacja ma również rozwiązać problem niskiej konkurencyjności i zmniejszające się zainteresowanie wykonawców 
rynkiem zamówień publicznych, wybieranie przez zamawiających rozwiązań najtańszych zamiast najbardziej efektywnych oraz 
koncentrowaniu zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych, zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowego produktu 
lub usług. W zakresie dwóch ostatnich elementów ustanowiono zostanie tzw. zasada efektywności, zgodnie z którą zamawiający 
ma uzyskać jak najlepszy stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów. 

Proponowane zmiany zawierają się w aż 682 nowych przepisach (podczas gdy obecna ustawa liczy „jedynie” 227). Jedną 
z najważniejszych zmian jest wprowadzenie procedury poniżej progów unijnych (dla przypomnienia ww. próg np. dla robót 
budowlanych wynosi 144.000,00 euro). Oznacza to, że ustawodawca zrezygnował z przetargu nieograniczonego i ograniczonego 
jako podstawowych dwóch trybów dla postępowań poniżej progów unijnych. 

W związku z ww. zmianą, zmianie ulegnie również procedura odwoławcza. Zgodnie z nowelizacją, wykonawcy będą mieli 
możliwość złożenia odwołania dotyczące wszystkich zaniechań i czynności podejmowanych przez zamawiającego we wszystkich 
postępowaniach, w tym m.in. postępowaniach poniżej progów unijnych. W przypadku zamówień równych lub powyżej progów 
unijnych, odwołania będą rozpoznawane przez zespoły trzyosobowego, zaś zamówienia poniżej progów unijnych – przez jedną 
osobę. Projekt noweli przewiduje również wprowadzenie możliwości sporządzania protokołu ww. postępowania w postaci audio 
i wideo. Ponadto, obniżona ma zostać opłata od skargi na orzeczenie od Krajowej Izby Odwoławczej (trzykrotność opłaty za skargę 
skierowaną do sądu) oraz wydłużony ma zostać termin na wniesienie takiej skargi. Przewiduje się również, iż zostanie wyznaczony 
osobny sąd do spraw zamówień publicznych (na chwilę obecną wskazany jest Sąd Okręgowy w Warszawie). 

Kolejną z proponowanych zmian jest wprowadzanie zakazu kształtowania praw i obowiązków zamawiającego i wykonawcy 
w sposób rażąco nieproporcjonalny do rodzaju zamówienia oraz ryzyk związanych z jego realizacją. Za takie sprzeczne 
postanowienia należy m.in. uznać: 

• postanowienia przewidujące naliczanie kar umownych za opóźnienie, jeżeli jest ono następstwem okoliczności, za które 
wykonawca nie odpowiada;

• naliczanie kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;
• odpowiedzialność wykonawcy za wykonanie świadczeń, które nie były możliwe do przewidzenia przez wykonawcę 

działającego z należytą starannością.

Z perspektywy podmiotów świadczących usługi budowlane, istotne znaczenie ma proponowany art. 468, zgodnie z którym 
w przypadku zawarcia umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartej na czas dłuższy niż 12 miesięcy, 
obligatoryjnym będzie zawarcie w ww. umowie postanowienia o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia 
wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów istotnych dla realizacji zamówienia

Kolejną nowością jest powstanie nowej komórki w ramach Krajowej Izby Odwoławczej tj. Izby Koncyliacyjnej. Do kompetencji 
ww. podmiotu będzie należało rozstrzyganie sporów między zamawiającymi, a wykonawcami w trakcie realizacji umowy. Jeżeli 
nowa izba nie rozstrzygnie ww. sporu w przeciągu pół roku, sprawa trafi do sądu. Obligatoryjna koncyliacja będzie występować 
w przypadku sporów z umów o zamówienia publiczne finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej lub przekraczające 
w złotych równowartość kwoty 10 mln euro dla dostaw lub usług, zaś 20 mln euro dla robót budowlanych, gdy wartość przedmiotu 
sporu przewyższa 1 mln zł.

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Adam Ziębicki
Junior Associate
adam.ziebicki@gglegal.pl
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W dniu 16 maja 2019 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (w składzie trzech sędziów) w sprawie o sygnaturze akt III CZP 110/18. 
Przedmiotem uchwały było zagadnienie prawne postawione przez Sąd II instancji o następującej treści: czy można uznać, że 
przedsiębiorstwo przesyłowe, które posadowiło urządzenia przesyłowe na gruncie osoby trzeciej za jej wyraźną zgodą wyrażoną 
tylko w formie pisemnej w trakcie procesu budowlanego, mogło nabyć służebność przesyłu w dobrej wierze?

Służebność przesyłu stanowi ograniczone prawo rzeczowe, polegające na tym, że przedsiębiorca może korzystać z cudzej 
nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 3051) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza 
wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c. (urządzenia przesyłowe), prawem 
polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie 
z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zgodnie zaś z art. 245 k.c. do ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu 
własności. Dodatkowo, zgodnie z §2 tego artykułu, dla skuteczności oświadczenia właściciela nieruchomości, który ustanawia 
służebność przesyłu na swoim gruncie wymagana jest forma aktu notarialnego.

Na gruncie zagadnienia prawnego rozpoznawanego przez Sąd Najwyższy zrodziło się pytanie, czy zgoda właściciela na ustanowienie 
służebności przesyłu wyrażona jedynie w formie pisemnej może powodować nabycie służebności przesyłu w dobrej wierze.

Polski ustawodawca unormował pojęcie dobrej wiary w art. 7 k.c., który stanowi, że jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej 
lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary. Przyjmuje się, że w dobrej wierze jest ten, kto nie wie lub przy dołożeniu 
należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o rzeczywistym stanie prawnym danej sytuacji.

Należy w tym miejscu podkreślić, że od przedsiębiorców wymaga się większej staranności i profesjonalizmu niż od osób niebędących 
przedsiębiorcami, co sprawa, że ich działanie lub zaniechanie obwarowane jest z reguły dalej idącymi sankcjami.

Suma powyższej analizy prawdopodobnie doprowadziła Sąd Najwyższy na gruncie opisanych zagadnień jednoznacznie zajął 
stanowisko, że „wybudowanie urządzeń przesyłowych na gruncie osoby trzeciej za jej zgodą wyrażoną bez zachowania formy 
aktu notarialnego świadczy o złej wierze posiadacza służebności.”

Treść uchwały Sądu Najwyższego prowadzi do wniosku, że przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną 
z przesyłem m.in. gazu czy energii elektrycznej, muszą każdorazowo dochować najwyższej staranności przy wykonywaniu 
działalności gospodarczej, aby nie ponosić negatywnych konsekwencji swojego działania.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU W ZŁEJ WIERZE

apl. adw. Julita Kowalów-Ziułkowska
Junior Associate
julita.kowalow@gglegal.pl
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W dniu 3 lipca 2019 roku Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął istniejący w orzecznictwie sądów spór interpretacyjny dotyczący 
dopuszczalności wniesienia skargi na naruszenie prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia sprawy bez nieuzasadnionej 
zwłoki w odniesieniu do postępowania o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu (sygn. SK 14/18). W orzecznictwie 
wypracowano bowiem dwie skrajnie różne linie orzecznicze w powyższym zakresie. Zgodnie z pierwszą, wniesienie skargi na 
przewlekłość postępowania klauzulowego skutkować musi odrzuceniem tego środka prawnego jako niedopuszczalnego, gdyż 
nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności nie stanowi rozstrzygnięcia „sprawy”, a zatem nie spełnia przesłanek zastosowania 
art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 75 – dalej: „Ustawa skargowa”). Zgodnie z drugą linią orzeczniczą postępowanie klauzulowe podlega reżimowi 
ustawy skargowej, gdyż sąd w postępowaniu ze skargi na przewlekłość powinien ocenić zarzuty skarżącego odnoszące się do 
przebiegu postępowania od jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia, niezależnie od tego, na jakim etapie postępowania 
skarga została wniesiona. 

Wyrokiem z dnia 3 lipca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 1 ust. 2 Ustawy skargowej w zakresie, w jakim nie dotyczy 
postępowania o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu wydanemu w sprawie prowadzonej w trybie ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, ze zm.), jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeczenie zapadło większością głosów.

Podstawą podjęcia przez Trybunał Konstytucyjny prac w powyższym zakresie była skarga konstytucyjna z dnia 15 czerwca 2016 
r. wniesiona przez skarżącą, która domagała się stwierdzenia niezgodności art. 1 ust. 2 Ustawy skargowej w zakresie, w jakim 
wyłącza możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w sprawie nadania klauzuli wykonalności, co jest równoznaczne 
z zamknięciem drogi sądowej w rozumieniu art. 77 ust. 2 Konstytucji, poprzez uniemożliwienie przeciwdziałania przewlekłości 
postępowania klauzulowego oraz wykluczenie rekompensaty za nieuzasadnioną zwłokę w rozpoznaniu sprawy, z art. 45 ust. 1 
w związku z art. 2 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczyną wniesienia przez skarżącą skargi konstytucyjnej 
było postanowienie Sądu Okręgowego w W. z dnia 4 kwietnia 2016 r. odrzucające wniesioną w dniu 15 stycznia 2016 r. przez 
skarżącą skargę na przewlekłość postępowania, w której skarżąca domagała się:

1. stwierdzenia przewlekłości postępowania prowadzonego przez Sąd Rejonowy w W. w sprawie nadania klauzuli wykonalności 
wyrokowi zaocznemu ww. Sądu z dnia 4 kwietnia 2014 r. zasądzającemu od strony pozwanej na rzecz skarżącej kwotę 458 
zł wraz z odsetkami ustawowymi od 18 lutego 2011 r. do dnia zapłaty (wyrokowi w tym zakresie Sąd Rejonowy nadał rygor 
natychmiastowej wykonalności) oraz kwotę 1.230,14 zł tytułem zwrotu kosztów procesu,

2. przyznania na jej rzecz sumy pieniężnej w wysokości 2.000 zł tytułem rekompensaty za nieuzasadnioną zwłokę 
w rozpoznaniu sprawy,

3. zlecenia Sądowi Rejonowemu w W. podjęcia czynności zmierzających do niezwłocznego wydania klauzuli wykonalności 
wyrokowi z 4 kwietnia 2014 r. oraz doręczenia tego wyroku wraz z klauzulą jej pełnomocnikowi.

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia sąd odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy skargowej skargę na 
przewlekłość postępowania można wnieść jedynie w jego toku. W ocenie sądu nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu nie jest 
zaś odrębną sprawą w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy skargowej, a jedynie czynnością techniczną, dokonywaną po prawomocnym 
rozstrzygnięciu istoty uprzednio rozpoznawanego sporu, postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności ma zaś 
jedynie charakter incydentalny. Tym samym skarga skarżącej - w ocenie sądu okręgowego - była niedopuszczalna.

Skarżąca w treści skargi konstytucyjnej wskazała na istniejący w orzecznictwie problem interpretacyjny związany z możliwością 
złożenia skargi na przewlekłość postępowania w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności prawomocnemu orzeczeniu. W ocenie 
skarżącej art. 1 ust. 2 Ustawy skargowej wyłączający możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w przedmiocie 
nadania klauzuli wykonalności prawomocnemu orzeczeniu prowadzi do zamknięcia drogi sądowej w rozumieniu art. 77 ust. 2 
Konstytucji. Oznacza to, że strona postępowania klauzulowego nie dysponuje bowiem środkiem prawnym przeciwdziałającym 
przewlekłości na tym etapie postępowania, co narusza także prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, które 
wywodzi z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji. Ponadto, zdaniem skarżącej, zakwestionowana regulacja czyni niemożliwym 
uzyskanie rekompensaty za nieuzasadnioną zwłokę w rozpoznaniu sprawy. Skarżąca podkreśliła, że postępowanie w przedmiocie 
nadania klauzuli wykonalności nie jest czynnością techniczną sądu, a odrębnym postępowaniem, które może być uznane za część 
postępowania egzekucyjnego.

apl. radc. Marta Piekarczyk
Junior Associate
marta.piekarczyk@gglegal.pl

WYROK TK - SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ
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Zarządzeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2018 r. skarga konstytucyjna została zarejestrowana pod sygn. SK 
14/18.

W rozpatrywanej skardze konstytucyjnej przedmiotem kontroli zgodności z Konstytucją uczyniono art. 1 ust. 2 Ustawy skargowej 
w zakresie, w jakim nie dotyczy postępowania o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu wydanemu w sprawie prowadzonej 
w trybie KPC. Zgodnie z treścią paragrafu 1 powyższego przepisu „Ustawa reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania 
skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub 
bezczynności sądu lub prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze.” Zaskarżony paragraf 2 
przepisu stanowi zaś, iż „Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, gdy na skutek działania lub bezczynności sądu albo komornika 
sądowego doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej 
lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.”

Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku zwrócił uwagę na pięć kwestii, które w ocenie Trybunału mają zasadnicze 
znaczenie dla oceny konstytucyjności powyższego przepisu. 

Po pierwsze, postępowanie klauzulowe pozostaje w silnym związku z postępowaniem rozpoznawczym. Celem postępowania 
klauzulowego jest bowiem zapewnienie efektywności ochrony prawnej w zakresie oznaczonym w rozstrzygnięciu merytorycznym. 
W postępowaniu klauzulowym sąd stwierdza, że tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania, prowadzenie egzekucji przeciwko 
dłużnikowi jest dopuszczalne, a samo orzeczenie jest prawomocne lub natychmiast wykonalne. 

Po drugie, w większości spraw rozstrzyganych w postępowaniu cywilnym sądy nie dochowują, a nawet w sposób rażący 
przekraczają trzydniowy termin na rozpatrzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności (art. 7811 k.p.c.). Z uwagi na fakt, iż 
przepis ten nie został obwarowany żadną sankcją w przypadku jego uchybienia przez sąd, wielu przedstawicieli doktryny stoi na 
stanowisku, iż termin ten ma charakter wyłącznie instrukcyjny.

Po trzecie, skarga na przewlekłość postępowania została wprowadzona do polskiego porządku prawnego jako realizacja 
wytycznych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który wskazał na konieczność istnienia w prawie krajowym 
środka prawnego przeciwko naruszeniu prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (zob. wyrok Wielkiej Izby ETPC z 26 
października 2000 r. Nr skargi: 30210/96, Kudła przeciwko Polsce, (w:) Nowy Europejski Trybunał..., s. 1286 i n.).

Po czwarte, Trybunał Konstytucyjny opowiedział się za stanowiskiem, iż postępowanie wywołane skargą na przewlekłość 
postępowania nie jest jedynie postępowaniem nadzorczym, ale nosi cechy postępowania odrębnego w stosunku do postępowania, 
którego przewlekłość dotyczy. Skutkiem rozpoznania skargi na przewlekłość jest bowiem wydanie postanowienia, które ma 
wpływ na pozycję prawną jednostki - na realizację jej prawa podmiotowego określonego w art. 77 ust. 1 Konstytucji.

Po piąte,  zaskarżony art. 1 ust. 2 Ustawy skargowej nie wyłącza wprost możliwości złożenia skargi na przewlekłość postępowania 
klauzulowego. Jednakże z uwagi na istnienie linii orzeczniczej opowiadającej się za niedopuszczalnością złożenia skargi na 
przewlekłość postępowania w sprawie nadania klauzuli wykonalności koniecznym stało się zajęcie stanowiska przez Trybunał 
Konstytucyjny. Taka bowiem interpretacja przepisu prowadzi do zamknięcia drogi do sądu, gdyż wierzyciel nie może dochodzić 
przed sądem wyższej instancji obrony swych praw, tj. nie może „wymusić” innymi środkami prawnymi (z racji ich braku w KPC) na 
sądzie prowadzącym postępowanie klauzulowe terminowego załatwienia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

Podsumowując, w ocenie Trybunału Konstytucyjnego przedmiot postępowania wywołanego skargą na przewlekłość postępowania 
klauzulowego ma charakter „sprawy” w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji, a tym samym spełnia wymóg zakreślony w art. 1 ust. 
2 Ustawy skargowej. Z tego względu wykładnia przepisu ustawy skargowej, która wyłączałaby sądową kontrolę postępowania 
klauzulowego, będzie podważać konstytucyjne prawo do sądu i stać w sprzeczności z konstytucyjnym zakazem zamykania 
drogi sądowej. Cytując za Trybunałem Konstytucyjnym „Podstawowym prawem jednostki jest bowiem możliwość weryfikacji 
podejmowanych i zaniechanych wobec niej czynności procesowych przez niezależny i niezawisły sąd wyższej instancji. Brak 
jest zaś konstytucyjnych wartości, które uzasadniałyby na gruncie ustawy skargowej osłabienie pozycji prawnoprocesowej 
strony (uczestnika) postępowania cywilnego w postaci zamknięcia jej (mu) drogi sądowej w zakresie ochrony jej (jego) prawa do 
terminowego załatwienia sprawy (in propria causa: nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu).”

apl. radc. Marta Piekarczyk
Junior Associate
marta.piekarczyk@gglegal.pl
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W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zatorach płatniczych (dalej: Ustawa). Zgodnie z informacją widniejącą na oficjalnej 
stronie Premiera, celem Ustawy jest ograniczenie „zatorów płatniczych”, które powodują kłopoty z płynnością finansową w firmach. 
Nowa regulacja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Przede wszystkim, Ustawa skraca różne terminy płatności. Wśród powyższych należy zaliczyć skrócenie terminu płatności do 30 
dni w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny. Powyższą zmianą nie zostaną objętą podmioty lecznicze, które 
tak jak dotychczas będą miały 60 dni na dokonanie płatności. 

Wprowadzona zostanie także tzw. transakcja asymetryczna, zgodnie z którą, w relacjach, w których wierzycielem jest mikro, małe 
lub średnio przedsiębiorstwo, zaś dłużnikiem duże przedsiębiorstwo, dłużnik będzie miał 60 dni na dokonanie zapłaty.

Istotny wydaję się również inny mechanizm przewidziany w Ustawie. W przypadku transakcji dokonywanych między dwoma 
równorzędnymi podmiotami, których płatność jest dochodzona na drodze postępowania sądowego, to dłużnik będzie zobowiązany 
do udowodnienia rażąco nieuczciwego terminu zapłaty.

W sytuacji, gdy jedna ze stron transakcji handlowej nadmiernie wydłużyła termin zapłaty tj. powyżej 120 dni od daty doręczenia 
dłużnikowi faktury, rachunku, bądź dnia wykonania usługi, wierzyciel będzie uprawniony do odstąpienia od całości umowy lub 
wypowiedzenia jej niewykonanej części. 

Ustawa wzmacnia również pozycje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z nową regulacją, ww. podmiot 
będzie mógł nałożyć karę administracyjną na przedsiębiorstwo, które w ciągu trzech kolejnych wybranych miesięcy ma zaległości 
na poziomie 5 mln zł. Od 2022 r. ww. próg ma wynosić 2 mln zł. Ocena czy doszło do nadmiernego opóźnienia będzie następowała 
na wniosek bądź z urzędu. Prezes UOKiK wymierzając kare, będzie brał pod uwagę wartość niezapłaconych faktur oraz długość 
opóźnienia. 

Przedsiębiorstwa, których roczny obrót przekracza 50 mln euro będą zobowiązane do złożenia do ministrowi ds. gospodarki 
raportu o swoich należnościach i zobowiązaniach do 31 stycznia każdego roku. Sprawozdania te będzie dostępne publicznie, zaś 
pierwsze raporty mają pojawić się w 2021 r. i dotyczyć będą realizacji zobowiązań ww. podmiotów w roku 2020 r.

Zmiany przewidują również zmianę przepisów dotyczących zabezpieczenia w sprawach o roszczenia pieniężne, które nie 
przekraczają kwoty 75.000,00 zł. W nowym porządku prawnym, we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, wnioskodawca 
będzie musiał jedynie uprawdopodobnić roszczenie oraz okoliczność, że należność nie została uregulowana przez dłużnika 
przez co najmniej trzy miesiące od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze, rachunku bądź umowie. Tym samym, 
w przypadku ww. roszczeń, wnioskodawca nie będzie musiał już uzasadniać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. 
Powyższe jest motywowane zapewnieniem wnioskodawcom większej gwarancji odzyskania ich należności.

Ustawa wprowadza również nowe rekompensaty za koszty związane z odzyskiwaniem należności. Obecnie, rekompensata zgodnie 
z art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wynosi 40,00 euro. Po zmianach będzie to: 40,00 euro, gdy 
świadczenie pieniężne nie przekracza 5.000,00 zł, 70 euro, gdy świadczenie jest wyższe niż 5.000,00 zł ale niższe niż 50.000,00 zł 
oraz 100 euro, gdy świadczenie pieniężne jest równe, bądź przekracza kwotę 50.000,00 zł. 

Ustawa podwyższa także odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, które będą wynosić 11,5%. Powyższą 
zmianą nie zostaną objęte podmioty lecznicze, w stosunku do których zachowana będzie dotychczasowa stopa procenta (9.5%). 

Wreszcie, Ustawa uzupełnia katalog czynów nieuczciwej konkurencji o działania polegające na nieuzasadnionym wydłużaniu 
terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi.

USTAWA O ZATORACH PŁATNICZYCH

Adam Ziębicki
Junior Associate
adam.ziebicki@gglegal.pl
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Z dniem 17 września 2019 roku weszła w życie część zmian dokonanych lipcową nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów. Wśród wprowadzonych zmian można wyłonić dwa główne aspekty.
 
W pierwszej kolejności należy wyróżnić kwestię nieuzasadnionego blokowania geograficznego w internecie, tzw. geoblokowania. 
Nowelizacja wynikła z konieczności dostosowania polskiego prawa do unijnego rozporządzenia. Celem unijnego ustawodawcy 
było zapewnienie równego dostępu do oferty przedsiębiorców, który to dostęp często był ograniczany przez chociażby odmowy 
sprzedaży poszczególnych towarów lub usług przez internet, tylko ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta. W innych 
wypadkach, potencjalny konsument bywał również kierowany na odrębne strony sklepów internetowych, gdzie towary te były 
sprzedawane po wyższych cenach bądź różniły się w jakiś sposób od tych podstawowych. Inne trudności pojawiały się np. przy 
próbach płatności kartą, które uniemożliwiano tylko dlatego, że została ona wydana w innym kraju.

Aby ukrócić tego typu praktyki sprzedawców, wprowadzono ogólny zakaz dyskryminowania klientów z powodu przynależności 
państwowej, miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Odtąd ceny nie mogą się różnić w zależności od 
rynku sprzedaży, a strony internetowe sklepu nie mogą automatycznie przekierowywać konsumenta na specjalne podstrony - 
konsument musi wyrazić zgodę na korzystanie z innego serwisu. W efekcie konsumenci mają mieć równy dostęp do oferty, 
niezależnie od kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Norwegia, Islandia i Liechtenstein), z którego robią zakupy. 

Należy jednak wskazać, iż unijne rozporządzenie nie obejmuje produktów i usług audiowizualnych świadczonych drogą 
elektroniczną, takich jak e-booki, muzyka, gry i oprogramowanie. Ponadto, niektóre usługi, np. w dziedzinie transportu, będą 
poddane dalszej analizie ze strony Komisji Europejskiej pod kątem zasadności ograniczeń w tym sektorze. 

Sam zakaz nie stanowi jednak w większości przypadków istotnej zmiany dla konsumenta. Należy bowiem pamiętać, iż przepisy 
nie stoją na przeszkodzie odmowie wysyłki zakupionego towaru do kraju konsumenta. Sklep internetowy, owszem, nie będzie 
mógł ograniczyć konsumentowi możliwości zakupu jego towaru - ale sam konsument, aby ten towar otrzymać, będzie musiał 
pofatygować się za granicę. Podobnie wygląda kwestia płatności kartą – przepisy zakazują jedynie dyskryminacji z uwagi na kraj 
wydania karty. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie nieakceptowaniu przez sprzedawcę niektórych kart płatniczych.
 Jeśli chodzi o polską implementację powyższych przepisów, nowelizacja stawia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
na ich straży w dwóch sytuacjach. 

Po pierwsze, w relacji przedsiębiorca-konsument w sprawie naruszania zbiorowych interesów konsumentów np. gdy polski 
e-sklep automatycznie, bez pytania o zgodę, przekierowuje klientów z innych krajów na strony z ofertą w ich językach różniącą się 
od tej w języku polskim. Gdyby natomiast e-sklep z innego kraju Unii blokował polskich konsumentów, UOKiK może interweniować 
poprzez Consumer Protection Cooperation (CPC). 

Po drugie, w relacji między przedsiębiorcami urząd może wszcząć postępowanie antymonopolowe w przypadku podejrzenia, 
że geoblokowanie ogranicza konkurencję. UOKiK wyposażono w możliwość sankcjonowania powyższych naruszeń w postaci 
nakładania kar finansowych do 10 % obrotów przedsiębiorcy z poprzedniego roku. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące konsumentów 
indywidualnie, właściwe do rozstrzygania sporów będą sądy powszechne.

Trzecią istotną sferą, objętą nowelizacją, jest dostęp Prezesa UOKiK do szczególnych informacji o przedsiębiorcach. O powadze 
nowych zapisów niech świadczy fakt, iż zmiany dotyczą również Ordynacji Podatkowej oraz Prawa bankowego. 

Maciej Nierodzik
Junior Associate
maciej.nierodzik@gglegal.pl ZMIANY W USTAWIE Z DNIA 16 LUTEGO 2007 R. 

O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
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Na gruncie nowelizacji Prezes UOKiK otrzymał bowiem dostęp do tajemnicy skarbowej podczas postępowań z zakresu ochrony 
konkurencji i konsumentów oraz nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi 
i spożywczymi. Zmiany mają dla organu wyjątkowe znaczenie wobec faktu, iż wysokość kary wymierzanej w tych postępowaniach 
uzależniona jest od obrotów podmiotu (może ona wynieść do 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym nałożenie kary). 
O ile wcześniej organ wzywał przedsiębiorcę do przekazania odpowiednich danych, na których podstawie wymierzał sankcję – 
o tyle teraz urząd sam będzie mógł wejść w posiadanie danych o wysokości obrotu, na podstawie których wyliczy odpowiednią 
karę. 

Warto również wskazać, iż nowelizacja ma służyć rozwojowi współpracy pomiędzy Prezesem UOKiK a Przewodniczącym Komisji 
Nadzoru Finansowego. Od tej pory oba organy mogą dzielić się informacjami o prowadzonych postępowaniach i zebranymi podczas 
nich danymi. 

Nowelizacja rozszerzyła też uprawnienia prezesa UOKiK do korzystania z tajemnicy bankowej, do której miał już dostęp przy 
postępowaniach dotyczących ochrony konsumentów i konkurencji oraz pomocy publicznej. Teraz obejmą one także sprawy 
z zakresu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Analiza danych uzyskanych z banków ma np. pomóc ustalić, 
czy między dostawcą produktów rolnych a przetwórcą lub sklepem istnieje stosunek przewagi kontraktowej, czyli znaczna 
dysproporcja majątkowa.  
 
Pozostałe zmiany w ustawie mają wejść w życie w styczniu 2020 roku i będą to głównie drobnej wagi kwestie organizacyjne 
dotyczące urzędu – można jedynie wspomnieć o  powiększeniu z 9 do 16 liczby rzeczników w Krajowej Radzie Rzeczników 
Konsumentów działającej przy UOKiK jako organ doradczy.

Maciej Nierodzik
Junior Associate
maciej.nierodzik@gglegal.pl
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