
1

BIULETYN 12/2016
SPIS TREŚĆI

Na reklamację zgłoszoną przez klienta lepiej 
odpowiedzieć

adw. Paulina Gromadzińska, Senior Associate

Nowe przepisy w prawie farmaceutycznym dotyczą-
ce substancji psychoaktywnych ( New regulations in 
the polish pharmaceutical law regarding psychoactive 
substances)

r. pr. Jan Hasik, Head of Healthcare Practice

Upadłość kosnumencka - jak umorzyć swoje długi?

adw. Paulina Rumińska, Senior Associate

Katalog instrumentów zabezpieczeń w umowach 
kredytowych na finansowanie nieruchomości 
komercyjnych

adw. Anna Palczewska, Senior Associate

Obowiązki administratora danych osobowych

apl. radc. Dominik Hincz, Associate

Przeniesienie pozwolenia na budowę w części

dr Dominik Sypniewski, Senior Associate

Zastosowanie instytucji Self-Cleaning  w celu 
uniknięcia wykluczenia z postępowania

apl. adw. Jolanta Brym, Associate

Klauzula wyłączności w umowach najmu powierzchni  
komercyjnych

apl. radc. Katarzyna Surowiec, Junior Associate

Najnowsze orzecznictwo SN
wyrok z dnia 30 czerwca 2016r., I CSK 770/15

adw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation

Gdy zabraknie właściciela lub wspólnika, jak 
zabezpieczyć firmę przed paraliżem (cz. II)

apl. adw. Natalia Siadkowska, Junior Associate

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa, Poland

kancelaria@gglegal.pl
www.gglegal.pl

str. 3

str. 4

str. 5

str. 6

str. 7

str. 8

str. 9

str. 10

str. 11

str. 12

Assignment on the example of a lease contract

r. pr. Bartosz Poręba, Senior Associate str. 13

Życzymy Państwu wspaniałych 
i pełnych radości i ciepła Świąt 

Bożego Narodzenia, a w nowym 
2017 roku samych pomyślności 

oraz sukcesów w realizacji Państwa 
planów.

In warm appreciation of our 
cooperation we would like to 

extend our best wishes for a happy 
Christmas and a New Year filled 

with  Peace, Joy and Success.
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AKTUALNOŚCI GGLegal

SUKCES GGLEGAL W TRYBUNALE 
KONSTYTUCYJNYM

We czwartek, 24 listopada 2016 r., Trybunał Konstytucyjny 
ogłosił wyrok, którym stwierdził niekonstytucyjność przepisów 
art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców w związku z art. 
775 § 2, 3 i 5 kodeksu pracy oraz w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 
rozporządzenia regulującego warunki wypłacania należności 
z tytułu podróży służbowych dla pracowników państwowej 
sfery budżetowej z 29 stycznia 2013 r. (oraz § 9 ust. 1, 2 i 4 
uprzednio obowiązującego rozporządzenia w analogicznym 
przedmiocie z 19 grudnia 2002 r.) w zakresie, w jakim znajdują 
one zastosowanie do kierowców zatrudnionych w transporcie 
międzynarodowym.

Tym samym uwzględniony w przeważającej części został 
wniosek złożony do Trybunału przez Związek Pracodawców 
„Transport i Logistyka Polska”. Należy dodać, że Kancelaria 
Góralski & Goss Legal, uczestniczyła w wewnętrznych 
konsultacjach nad treścią tego wniosku, reprezentując jednego 
z ówczesnych członków wymienionego związku.

Przedmiotowy wyrok Trybunału ma ogromne znaczenie 
dla całej branży transportu drogowego w Polsce. Takie 
rozstrzygnięcie oznacza bowiem, że przepisy stanowiące 
podstawę do wypłacania na rzecz kierowców w transporcie 
międzynarodowym tzw. ryczałtów za noclegi odbywane 
w trakcie delegacji w kabinie pojazdu ciężarowego utraciły 
moc, a zatem roszczenia kierowane w tym zakresie przez 
tysiące kierowców mogą okazać się nieuzasadnione. 

Szerzej na temat ryczałtów i zapadłego już wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego wypowiedziała się niedawno adw. Paulina 
Gromadzińska, Senior Associate w Góralski&Goss Legal. 
W artykule, który ukazał się w Rzeczpospolitej przedstawiła 
tło sprawy oraz możliwe scenariusze po wydaniu ww. wyroku. 
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z publikacją na stronie 
internetowej, do której link został podany poniżej:

http://www.rp.pl/Kadry/311039984-Czas-pracy-firmy-
transportowe-musza-byc-gotowe-na-kilka-wariantow.
html#ap-1 

SZKOLENIE PHARMACOVIGILANCE
8 GRUDNIA 2016

Pharmacovigilance 2016 – Inspekcja, ochrona danych, ryzyko, 
nowe wytyczne – to praktyczne warsztaty organizowane w celu 
wyjaśnienia kwestii związanych z przepisami dotyczącymi 
pharmacovigilance. Podczas warsztatów odpowiedzi na 
wszelkie nurtujące uczestników pytania, udzielają eksperci 
z branży farmaceutycznej. W tym roku, wśród ekspertów 
prowadzących warsztaty pojawią się panowie mecenasi 
Jacek Wędrowski oraz Jan Hasik, specjaliści w zakresie prawa 
medycznego i farmaceutycznego w Kancelarii Góralski 
& Goss Le-gal. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w warsztatach, które odbędą się w dniach 8-9 grudnia 2016 r. 
w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie.
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adw. Paulina Gromadzińska
Senior Associate
paulina.gromadzińska@gglegal.pl NA REKLAMACJĘ ZGŁOSZONĄ PRZEZ KLIENTA LEPIEJ 

ODPOWIEDZIEĆ

Bierność przewoźnika, do którego zgłoszono reklamację związaną z uszkodzeniem towaru w trakcie wykonywania przewozu 
międzynarodowego, nie działa na jego korzyść i może zostać potraktowana jako uznanie roszczenia – stwierdził Sąd Najwyższy w 
jednym z ostatnich wyroków.

Wyrok ten został wydany w dniu 20 października tego roku w sprawie o sygn. akt II CSK 746/15, wszczętej skargą kasacyjną 
przewoźnika. W trakcie przewozu wykonywanego na trasie Turcja-Polska miał miejsce wypadek pojazdu przewożącego ładunek 
w postaci 302 pralek. Część z nich wypadła z pojazdu i uległa zniszczeniu. Zleceniodawca wystąpił tymczasem do przewoźnika, 
jako zasadniczo odpowiedzialnego (na gruncie art. 17 Konwencji CMR) za uszkodzenia towaru w trakcie transportu, z reklamacją 
dotyczącą zniszczenia wszystkich przewożonych pralek. Przewoźnik w odpowiedzi poinformował klienta o zgłoszeniu szkody 
do ubezpieczyciela, a następnie strony prowadziły jedynie korespondencję w kwestii wysokości szkody oraz badań eksperckich 
dotyczących jej zakresu. 

Po złożeniu przez zleceniodawcę pozwu o odszkodowanie, Sąd Okręgowy uznał, że powód nie udowodnił wysokości poniesionej 
szkody, zaś brak odpowiedzi pozwanego na reklamację nie oznacza, że doszło do skutecznego uznania roszczenia. W konsekwencji 
Sąd oddalił powództwo. Rozstrzygnięcie to zaskarżył apelacją powód. Na skutek jej uwzględnienia Sąd Apelacyjny zmienił wyrok 
i zasądził od przewoźnika na rzecz jego klienta równowartość całego żądania, uznając, że powód udowodnił wysokość poniesionej 
szkody.

Skarga kasacyjna wniesiona przez pozwanego została oddalona przez Sąd Najwyższy. W jej treści przewoźnik oparł się przede 
wszystkim na błędnym określeniu wartości szkody. Sąd Najwyższy skupił się z kolei na wykładni oświadczenia woli złożonego w 
sposób milczący przez pozwanego. W ocenie składu orzekającego, ponad 3-miesięczna bierność, polegająca na braku odrzucenia 
roszczenia i niepodejmowaniu innych kroków przez przewoźnika, oznaczała w istocie uznanie roszczenia powoda. W takim 
przypadku to pozwanego obciążał zatem ciężar dowodu wykazania, że szkoda, na której poniesienie powoływał się powód, była w 
rzeczywistości niższa. 

Pomimo tego, że brak jest na razie pisemnego uzasadnienia powołanego wyroku, orzeczenie to może mieć istotne znaczenie dla 
spraw odszkodowawczych w przewozie drogowym towarów. Należy jednak pamiętać, że każda umowa przewozu, poza przepisami 
Konwencji CMR, jest regulowana również postanowieniami umowy, które mogą znacząco wpływać na ocenę prawną dwóch 
pozornie podobnych sytuacji faktycznych.

mailto:paulina.gromadzinska%40gglegal.pl?subject=
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Nowe przepisy w Prawie Farmaceutycznym dotyczące 
substancji psychoaktywnych

(New regulations in the Polish Pharmaceutical Law 
regarding psychoactive substances)

r. pr. Jan Hasik
Head of Healthcare Practice
jan.hasik@gglegal.pl

Nowe przepisy w Prawie Farmaceutycznym dotyczące substancji psychoaktywnych

W dniu 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne. Zmiany te 
dotyczą m.in. procedur związanych z obrotem substancjami o działaniu psychoaktywnym, potocznie zwanymi „dopalaczami”.

Nowe przepisy stanowią, że wydawanie produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie substancje o działaniu 
psychoaktywnym, w ramach jednorazowej sprzedaży, jest ograniczone ze względu na maksymalny poziom tychże substancji w 
produktach leczniczych, niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla 
jednej osoby, z wyłączeniem produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza.

Obrót detaliczny produktami leczniczymi, zawierającymi w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, mogą prowadzić 
wyłącznie apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, przy czym ograniczenie to stosuje się do produktów leczniczych, które 
posiadają kategorię dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”.

Wykaz substancji psychoaktywnych określony ma zostać w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zgodnie z treścią projektu 
aktu, który nie został jeszcze uchwalony, za substancje takie uznaje się: pseudoefedrynę, kodeinę oraz dekstrometorfan. Projekt 
rozporządzenia określa także maksymalną zawartość takich substancji w produkcie leczniczym stanowiącym przedmiot 
jednorazowej sprzedaży.

Nowe przepisy upoważniają farmaceutę i technika farmaceutycznego do odmowy wydania omawianych produktów osobie, która 
nie ukończyła 18 roku życia lub jeżeli uznają oni, że produkt taki może być wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować 
zagrożenia dla życia i zdrowia. Jednocześnie, farmaceuta lub technik farmaceutyczny, wydając taki produkt, jest obowiązany do 
podania informacji konsumentowi o tym, że zawiera one substancje psychoaktywne, a także o sposobie jego dawkowania oraz o 
możliwych zagrożeniach i działaniach niepożądanych związanych z jego stosowaniem.

New regulations in the Polish Pharmaceutical Law regarding psychoactive substances

New amendments of the Pharmaceutical Act of 6th September 2011 enter into force on 1st January 2017. The abovementioned 
amendments relate among others to the procedures connected with marketing of the psychoactive substances, colloquially called 
“uppers” (Polish: dopalacze).

New regulations constitute that one-time sale of the medicinal products containing the psychoactive substances shall be limited 
due to the maximum level of those substances in the medicinal products, necessary to perform effective therapy in the admissible 
period of the safe treatment for one person, excluding medicinal products dispensed on the basis of prescription. 

Retail trade of the medicinal products containing psychoactive substances shall be conducted in generally accessible pharmacies 
and limited service pharmacies, provided that this restriction shall apply to the medicinal products with dispensing category 
“dispensed without prescription” – OTC. 

Specification of the psychoactive substances shall be stipulated by way of a regulation of the Ministry of Health. In accordance 
with the draft of the act which has not been published yet, the psychoactive substances are: pseudoephedrine, codeine and 
dextromethorphan. Draft of the act defines also the maximum percentage of those substances in the medicinal products 
constituting the subject of the one-time sale. 

New regulations authorize the pharmacist and pharmaceutical technician to refuse dispensing the abovementioned products to a 
person who is not at least 18 years old or if they recognize that such a product may be used for extramedical purposes or may cause 
hazard to human life and health. Moreover, the pharmacist or pharmaceutical technician, dispensing such a medicinal product 
is obligated to provide the consumer with information that it contains psychoactive substances and the way of its posology and 
possible hazards and undesirable effects connected with its application.

mailto:jan.hasik%40gglegal.pl?subject=
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UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
– JAK UMORZYĆ SWOJE DŁUGI?

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe  przewiduje specjalne postępowanie dla osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Celem takiego postępowania jest oddłużenie 
niewypłacalnego konsumenta (polegające na umorzeniu całości lub części jego długów) oraz odzyskanie należności przez 
wierzyciela lub wierzycieli. Postępowanie to staje się szczególnie interesujące, gdy weźmie się pod uwagę, że opłata sądowa od 
wniosku wynosi jedynie 30,00 zł. 

Upadłość konsumencką warto rozważać w przypadku, gdy konsument – mówiąc wprost – nie radzi sobie ze swoimi długami. 
Omawianemu postępowaniu przyświeca założenie, że zamiast prowadzenia wielu spraw sądowych i egzekucyjnych (które często 
okazują się bezskuteczne), lepiej zainicjować jedno złożone postępowanie, celem którego jest zaspokojenie wymagalnych jak i 
niewymagalnych roszczeń wierzycieli. Co do zasady, efekt taki osiągnąć można poprzez „sprzedaż” majątku konsumenta i podział 
uzyskanych z tego tytułu środków. 

Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest jednak postępowaniem dla każdego. Nie uzyska bowiem ogłoszenia 
upadłości ten, kto doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa, podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli, w toku postępowania ukrywał majątek lub nie wykonywał innych 
obowiązków wynikających z ustawy (np. wbrew obowiązującym przepisom prawa nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie 
upadłości). 

Powyższe nie oznacza jednakże, że ustawodawca nie zostawił furtki bezpieczeństwa dla tych dłużników, którzy pomimo spełnienia 
któregokolwiek z ww. warunków, znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dłużnicy tacy mogą bowiem powoływać się na  
uzasadnione względy słuszności lub względy humanitarne (np. ciężką chorobę lub podeszły wiek), przemawiające za ogłoszeniem 
upadłości. 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dobre rozwiązanie zarówno dla tych, którzy są już zmęczeni swoimi problemami 
finansowymi, a co za tym idzie chcieliby skutecznie porozumieć się ze swoimi wierzycielami, jak i dla tych, którzy liczą, że ogłoszenie 
upadłości da im szansę na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Należy jednakże pamiętać, że omawiane postępowanie ma bardzo 
sformalizowany charakter, dlatego w celu jego rzetelnego prowadzenia, warto zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika.

adw. Paulina Rumińska
Senior Associate
paulina.ruminska@gglegal.pl

mailto:paulina.ruminska%40gglegal.pl?subject=
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KATALOG INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZEŃ W 
UMOWACH KREDYTOWYCH NA FINANSOWANIE 

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

W celu realizacji złożonej inwestycji nieruchomościowej, takiej jak budowa, renowacja czy rozbudowa nieruchomości komercyjnych 
tj. budynków biurowych, galerii handlowych lub magazynów, niejednokrotnie osoby prawne (spółki czy instytucje publiczne) 
muszą zmierzyć się ze złożonym procesem finasowania komercyjnego celem pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę volumen oraz ryzyko związane z inwestycją, finansowania może udzielić jeden bank lub konsorcjum banków. Ze 
względu na specyfikę finansowania komercyjnego, dokumentacja prawna oraz finansowa jest bardzo złożona. Dotyczy to również 
kwestii ustanowienia właściwych rodzajów zabezpieczeń wierzytelności banku finansującego daną inwestycję w odniesieniu do 
nieruchomości komercyjnej.

Do rozbudowanego katalogu instrumentów zabezpieczeń przewidzianych w umowach kredytowych można zaliczyć m.in. hipotekę 
na finansowanej nieruchomości, akt dobrowolnego poddania się egzekucji na rzecz banku finansującego, zastaw na tytułach 
uczestnictwa w spółce (np. zastaw rejestrowy na udziałach w spółce  z ograniczoną odpowiedzialnością), zastaw na rachunkach 
podmiotu, któremu udzielane jest finansowanie czy zastaw na przedsiębiorstwie. Umowy kredytowe mogą przewidywać również 
zabezpieczenie w postaci cesji praw z umów najmu (przy finansowaniu nieruchomości, których działalność jest oparta na wynajmie 
powierzchni) czy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

Bogaty katalog zabezpieczeń wiąże się z czynnikiem złożoności finasowania nieruchomościowego oraz potencjalnym ryzykiem dla 
danej inwestycji. Finasowanie nieruchomości komercyjnych jest zazwyczaj związane z wykorzystaniem rozbudowanego katalogu 
zabezpieczeń, a co za tym idzie każdorazowo niezbędne jest dokonanie właściwej analizy prawnej proponowanego katalogu 
zabezpieczeń celem zastosowania optymalnego rozwiązania prawnego i finansowego dla planowanej transkacji.

Anna Palczewska
Senior Associate
anna.palczewska@gglegal.pl

mailto:anna.palczewska%40gglegal.pl?subject=
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OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zagadnienia ochrony danych osobowych często stanowią dla przedsiębiorców źródło wielu trudności. Wynika to ze złożoności 
krajowych i unijnych przepisów prawa oraz ich ścisłej wykładni ze strony organów nadzoru. W rezultacie zdarza się, że 
administratorzy danych osobowych nieświadomie nie realizują ustawowych obowiązków, narażając się na dotkliwe sankcje.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje dotyczące 
identyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Ta szeroka definicja obejmuje nie tylko imię i nazwisko, ale też 
każdą informację dotycząca zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, jak np. adres e-mail czy informację 
o wysokości wynagrodzenia konkretnego pracownika. Przepisy ustawy znajdą jednak zastosowanie wyłącznie, gdy dane osobowe 
są przetwarzane w zbiorach danych oraz systemach informatycznych (również poza zbiorem).

W myśl ustawy, administratorem danych osobowych (ADO) jest m.in. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nie posiadająca osobowości prawnej, która przetwarza dane osobowe w ramach działalności zarobkowej, zawodowej lub dla 
realizacji celów statutowych i decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych. Tytułem przykładu, ADO są niewątpliwie 
pracodawcy w zakresie danych pracowników i kandydatów do pracy oraz przedsiębiorcy odnośnie do danych klientów, będących 
osobami fizycznymi. 

Przepisy ustawy zobowiązują ADO w szczególności do dokonania rejestracji zbiorów danych, przetwarzania danych osobowych 
zgodnie z ogólnymi zasadami i zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych. 

ADO może wykonywać swoje obowiązki samodzielnie – wówczas odpowiedzialność ta spoczywa na osobach uprawnionych do 
reprezentacji danego podmiotu (np. prezes zarządu) – albo powołać administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Powołanie 
ABI ma obecnie charakter w pełni dobrowolny. Fakt jego powołania należy zgłosić do GIODO, który prowadzi rejestr ABI. 
Administratorem bezpieczeństwa informacji może zostać zarówno pracownik ADO, jak i podmiot zewnętrzny.

Przede wszystkim każdy zbiór danych osobowych – o ile nie korzysta z ustawowego wyłączenia – powinien zostać zgłoszony 
przez ADO do rejestru GIODO. Dotyczy to w szczególności zbiorów danych klientów indywidualnych danego przedsiębiorcy. Nie 
ma natomiast konieczności rejestrowania zbiorów zawierających dane pracowników lub kandydatów do pracy. Warto przy tym 
zaznaczyć, że ADO jest zwolniony z obowiązku rejestracji zbiorów danych do GIODO, jeżeli powoła ABI. 

ADO jest także obowiązany stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych 
adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych. W szczególności musi on zabezpieczyć dane osobowe przed ich zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przed dostępem osób nieupoważnionych i przetwarzaniem w sposób sprzeczny z ustawą. 
Wiąże się z tym obowiązek posiadania i wdrożenia: 
a) polityki bezpieczeństwa, oraz 
b) instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. 

Przy opracowywaniu tej dokumentacji należy uwzględnić interpretację przepisów prezentowaną przez GIODO, bowiem sama 
ustawa nie jest w tym zakresie dostatecznie szczegółowa. Przygotowanie dokumentacji wiąże się także z koniecznością opracowania 
wewnętrznych procedur zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych. Należy też pamiętać o zapewnieniu pozostałej, 
niezbędnej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, obejmującej np. ewidencję osób upoważnionych do 
przetwarzania danych. 

Wykonywanie wszystkich ustawowych obowiązków ADO podlega kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (GIODO). W przypadku stwierdzenia naruszeń w tym zakresie, GIODO stosuje przewidziane prawem środki w trybie 
administracyjnym. Poważne naruszenia mogą spowodować nawet pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób prowadzących 
dane przedsiębiorstwo. Dlatego też warto jest zadbać o opracowanie i wdrożenie właściwych procedur, zanim GIODO postanowi 
przeprowadzić kontrolę.

apl. radc. Dominik Hincz
Associate
dominik.hincz@gglegal.pl
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PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ W CZĘŚCI 

W praktyce obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod realizację projektów inwestycyjnych problematyka przenoszenia 
pozwolenia na budowę jest spotykana bardzo często. Dopuszczalność takiego przeniesienia wynika wprost z art. 40 ustawy z 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz. 290). Przepis ten stanowi podstawę do zmiany decyzji w zakresie podmiotowym, 
nie wskazując jednak czy taka zmiana może dotyczyć tylko części decyzji.       

Konstrukcja ustawowa

Przeniesienie pozwolenia na budowę stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnej. Taka konieczność występuje 
zazwyczaj w sytuacji sprzedaży nieruchomości gruntowych, dla których poprzedni właściciel uzyskał pozwolenie na budowę, 
z zastrzeżeniem że decyzja ta stała się ostateczna w toku instancji. Przesłankami wydania decyzji przenoszącej są: (i) zgoda 
sprzedającego, (ii) oświadczenie nowego inwestora (kupującego) o akceptacji wszystkich warunków określonych w pozwoleniu na 
budowę oraz (iii) oświadczenie nowego inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Nowy inwestor nie musi 
się natomiast legitymować decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na podstawie której wydano pozwolenie 
na budowę, choć w praktyce należałoby rekomendować jej przeniesienie. Należy również zauważyć, że zgoda na przeniesienia 
pozwolenia na budowę ma charakter oświadczenia woli, w związku z czym jej złożenie powinno być elementem umowy sprzedaży 
nieruchomości.       

Ewolucja orzecznictwa
 
Ustawowa konstrukcja przeniesienia pozwolenia na budowę nie zawiera żadnych ograniczeń w zakresie dopuszczalności 
przeniesienia części praw i obowiązków inwestora. W starszym orzecznictwie sądów administracyjnych pojawił się pogląd, że 
przeniesienia pozwolenia na budowę w części nie jest dopuszczalne ze względu na konieczność przejęcia przez nowego inwestora 
wszystkich warunków zawartych w decyzji , tożsamość stron postępowania , a także ze względu na możliwy podział pierwotnej 
działki . Taka wykładnia nie wydaje się jednak spójna z art. 33 ust. 1 pr. bud. dopuszczającym możliwość realizacji zamierzenia 
budowlanego obejmującego więcej niż jeden budynek, co zauważono zarówno w doktrynie . Potwierdza to nowsze orzecznictwo 
sądów administracyjnych, w tym zwłaszcza wyrok NSA z 25 kwietnia 2007 r., II OSK 679/06, w którym sąd dokonał wykładni 
systemowej, wskazując że skoro pozwolenie na budowę dotyczy obiektów budowlanych mogących istnieć samodzielnie i 
niezależnie od siebie, to należy dopuścić możliwość przeniesienia pozwolenia na budowę w części dotyczącej takiego obiektu 
budowlanego. Pogląd ten został rozwinięty przez WSA w Olsztynie, który wskazał, że pozwolenie na budowę zamierzenia 
inwestycyjnego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany jest w istocie „sumą pozwoleń na realizację poszczególnych 
obiektów budowlanych”, a zamierzenie to mogłoby również być realizowane etapami w oparciu o wiele pozwoleń na budowę 
wydanych nawet na rzecz różnych podmiotów .   
 

Warunki przeniesienia pozwolenia na budowę w części 

W obecnym stanie prawnym przeniesienie pozwolenia na budowę w części jest dopuszczalne, choć należy się zgodzić z postulatem 
wprowadzenia takiego rozwiązania wprost do art. 40 pr. bud. . Warunkiem wydania takiej decyzji jest jednak możliwość 
samodzielnego funkcjonowania obiektu budowlanego objętego decyzją przenoszącą. Ta samodzielność oznacza m. in. posiadanie 
niezależnych przyłączy do mediów, czy też dostępu do drogi publicznej, choć należałoby również rozważyć zgodność parametrów 
wydzielonej części inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli inwestor rozważa sprzedaż części 
projektowanej lub realizowanej inwestycji, to konieczne jest uwzględnienie tego założenia już na etapie projektowania.

dr Dominik Sypniewski
Senior Associate
dominik.sypniewski@gglegal.pl
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ZASTOSOWANIE INSTYTUCJI SELF-CLEANING W CELU 
UNIKNIĘCIA WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca korzystając z instytucji „samooczyszczenia” (ang. self-cleaning) może zapobiec wykluczeniu go z postępowania, 
pomimo zaistnienia do tego podstaw. Skuteczne skorzystanie z instytucji self-clening umożliwia wykonawcy ubieganie się o 
zamówienie, pomimo ziszczenia się przesłanki czy też przesłanek warunkujących wykluczenie tego wykonawcy z postępowania. 

Self-cleaning został uregulowany w art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 
r., poz. 2164, ze zm., p.z.p.). Jego idea zakłada, że wykonawca, który podlegałby wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 
oraz 16–20 lub ust. 5 p.z.p., może odzyskać szanse na uczestnictwo w postępowaniu poprzez udowodnienie, że podjął on działania 
przywracające jego rzetelność, w szczególności udowodni on:

• naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
• zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania  
• podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym albo nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek skorzystania z self-cleaning wymaga indywidualnego podejścia. Tym samym, nie 
ma zamkniętego katalogu dowodów, za pomocą których wykonawca może dokonać „samooczyszczenia się” i w konsekwencji 
uniknąć wykluczenia. To bowiem zamawiający (lub KIO w przypadku odwołania) ostatecznie rozstrzyga o uznaniu dowodów 
przedstawionych przez wykonawcę za wystarczające. 

Co ważne, self-cleaning nie ma zastosowania, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu.

Podsumowując, instytucja self-cleaning daje szansę na udział w przetargach również wykonawcom, którzy popełnili przestępstwo 
lub wykroczenie na szkodę zamawiającego lub osób trzecich, o ile podjęli oni określone działania naprawcze, tak by dać 
zamawiającemu swoistą gwarancję wyeliminowania podobnych zachowań w przyszłości.

apl. adw. Jolanta Brym
Associate
jolanta.brym@gglegal.pl
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KLAUZULA WYŁĄCZNOŚCI W UMOWACH NAJMU 
POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH

Strony umów najmu powierzchni komercyjnych, w tym w szczególności umów najmu powierzchni handlowych, powszechnie 
stosują postanowienia zwane „klauzulami wyłączności”.  Należy jednak pamiętać, iż ich stosowanie może w niektórych przypadkach 
zostać potraktowane jako naruszenie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Nie istnieje definicja legalna klauzuli wyłączności. Można jednak wskazać przykłady najczęściej stosowanych klauzul określanych 
jako klauzule wyłączności, a wśród nich – postanowienie zakazujące najemcy prowadzącemu działalność gospodarczą 
podejmowania określonej działalności gospodarczej na wyznaczonym terytorium oraz postanowienie przyznające najemcy 
wyłączność prowadzenia określonej działalności gospodarczej w danym obiekcie. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 184, 1618, 1634) 
(dalej: „Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów”) zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, 
ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym oraz nadużywanie pozycji dominującej na rynku 
właściwym. Ocena klauzul wyłączności w kontekście ww. przepisów powinna być w każdym przypadku przeprowadzana 
indywidualnie. Uzależniona jest ona przede wszystkim od udziału podmiotu stosującego daną klauzule w rynku właściwym, w tym 
przypadku w rynku najmu powierzchni handlowych. W sytuacji, gdy udział strony umowy najmu w rynku właściwym przekracza 
10%, istnieje zagrożenie, iż klauzula wyłączności zostanie potraktowana jako element porozumienia ograniczającego konkurencję. 
W sytuacji zaś, gdy podmiot stosujący klauzulę wyłączności posiada pozycję dominującą (domniemywa się posiadanie pozycji 
dominującej w sytuacji, gdy udział przedsiębiorcy w rynku właściwym przekracza 40%) ryzyko uznania klauzuli wyłączności za 
naruszającą przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów znacznie wzrasta.

Mimo, iż nie można jednoznacznie stwierdzić, iż każda klauzula wyłączności narusza przepisy o ochronie konkurencji i 
konsumentów, należy pamiętać, iż ich zastosowanie wymaga dokładnego przeanalizowania w kontekście ww. przepisów, gdyż 
w przypadku stwierdzenia przez Prezesa UOKiK naruszenia przepisów zakazujących praktyk ograniczających konkurencję, na 
przedsiębiorców może zostać nałożona kara w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok 
nałożenia kary.

apl. radc. Katarzyna Surowiec
Junior Associate
katarzyna.surowiec@gglegal.pl
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NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SN
WYROK Z DNIA 30 CZERWCA 2016 R., I CSK 770/15

Powód w pozwie skierowanym przeciwko pozwanym domagał się usunięcia niezgodności 
między stanem prawnym nabytej przez siebie w drodze egzekucji komorniczej 
nieruchomości, a rzeczywistym stanem prawnym. Tymczasem, dnia 22 sierpnia 2006 
r. dłużnicy zbyli tę nieruchomość na rzecz swojego syna, który następnie sprzedał ją w 
dniu 27 maja 2009 r. pozwanym.

Komornik w toku postępowania egzekucyjnego co prawda występował o zamieszczenie 
w księdze wieczystej wzmianki o egzekucji, jednak nie doszło do jej ujawnienia (w 
uzasadnieniu tego orzeczenia wskazano, że do opisanej nieruchomości została już 
skierowana egzekucja prowadzona przez innego komornika sądowego). 

Pozwani podnosili, iż nie wiedzieli, że w chwili nabycia przez nich własności nieruchomości 
prowadzono z niej egzekucję oraz że została ona zajęta; twierdzili tym samym, iż w 
stosunku do nich nie miały zastosowania skutki zajęcia nieruchomości przewidziane 
w art. 930 § 1 k.p.c. Nabyli oni własność nieruchomości w dobrej wierze, na podstawie 
odpłatnej czynności prawnej od właściciela ujawnionego w dziale II księgi wieczystej. 
Chroniła ich zatem rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych (art. 5 ustawy z dnia 6 
lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece). 

Sądy I jak i II instancji oddaliły powództwo, przyjmując co do zasady argumentację 
pozwanych. Skargę kasacyjną od orzeczenia sądu II instancji wniósł Prokurator 
Generalny a Sąd Najwyższy skargę tą uwzględnił, przekazując sprawę do ponownego 
rozpoznania Sądowi II instancji.

Sąd Najwyższy w pisemnym uzasadnieniu wyroku wskazał, iż zgodnie z art. 999 § 1 
zdanie pierwsze k.p.c., prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi 
własność nieruchomości na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia prawa nabywcy w 
księdze wieczystej. W orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się, że postanowienie to 
ma charakter kształtujący; powoduje nabycie własności przez nabywcę i utratę własności 
przez dotychczasowego właściciela. Podkreśla się przy tym, że nabycie prawa własności 
nieruchomości w trybie postępowania egzekucyjnego jest nabyciem pierwotnym; nie 
występuje tu następstwo prawne i - z punktu widzenia skuteczności nabycia własności 
- jest obojętne, kto był uprzednio właścicielem i czy właściciel był ujawniony w księdze 
wieczystej.

We wcześniejszym orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazywano także, że w przypadku 
nabycia własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego, rękojmia wiary 
publicznej ksiąg wieczystych nie ma zastosowania, gdyż nie obejmuje ona zmian stanu 
prawnego, które następują jako skutek innych zdarzeń niż czynności prawne. Sytuacja 
taka występuje przy sprzedaży egzekucyjnej.

Sąd Najwyższy podkreślił w uzasadnieniu prawnym, iż przecież osoba biorąca udział w 
licytacji działa w zaufaniu do organów reprezentujących autorytet państwa. Licytacja 
odbywa się publicznie i pod nadzorem sędziego (art. 972 k.p.c.). Przepisy kodeksu 
postępowania cywilnego przewidują uproszczony sposób zaskarżania czynności 
komornika podejmowanych w toku licytacji (art. 986 k.p.c.); skargę na czynności 
komornika mogą złożyć zarówno uczestnicy postępowania (art. 922 k.p.c.), jak i inne 
osoby mające w tym interes prawny. Na postanowienie sądu co do przybicia przysługuje 
zażalenie. 

Sąd Najwyższy zwrócił także uwagę, że przecież egzekucja z nieruchomości została 
uregulowana w sposób nie tylko zapewniający wierzycielom efektywne zaspokojenie 
z nieruchomości, przy zagwarantowaniu wysokich standardów ochrony dłużnika, ale 
również z uwzględnieniem potrzeby ochrony potencjalnych nabywców nieruchomości.

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl
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GDY ZABRAKNIE WŁAŚCICIELA LUB WSPÓLNIKA.
JAK ZABEZPIECZYĆ FIRMĘ PRZED PARALIŻEM

(CZ. II)

Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne jest możliwe również w formie spółki cywilnej.. Wspólnikami są osoby, 
które zawarły umowę spółki cywilnej. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, jej majątek stanowi współwłasność łączną 
zawiązujących ją wspólników. Spółka cywilna nie może być traktowana jako przedsiębiorca, natomiast za przedsiębiorców uznaje 
się jej wspólników. 

Należy mieć świadomość, że w sytuacji, gdy spółka cywilna jest dwuosobowa, to wraz ze śmiercią jednego ze wspólników, spółka 
cywilna przestaje istnieć (przepisy prawa nie przewidują istnienia jednoosobowej spółki cywilnej). Warto więc na przyszłość 
rozważyć podjęcie kroków, mających na celu zabezpieczenie spółki przed paraliżem. W przypadku bowiem spółki cywilnej 
(odmiennie niż w sytuacji jednoosobowej działalności gospodarczej), już w umowie spółki cywilnej można zastrzec, że spadkobiercy 
wspólnika wejdą do spółki cywilnej na jego miejsce. 

Zastrzeżenie umożliwiające wspólnikowi wejście do spółki cywilnej może być dokonane wyłącznie w umowie, która musi zostać 
zawarta jeszcze za życia wspólnika, którego zastrzeżenie dotyczy. W konsekwencji powyższego z chwilą otwarcia spadku, wszyscy 
spadkobiercy danego wspólnika wchodzą na jego miejsce do spółki jako tzw. „wspólnik zbiorowy”. Wejście do spółki następuje z 
mocy prawa, nie jest więc konieczne składanie w tym względzie przez spadkobierców jakichkolwiek oświadczeń. Spadkobiercy 
zmarłego wspólnika, którzy nie pragną wchodzić do spółki, mogą odrzucić spadek.. 

Jeżeli spadkobierców wspólnika jest kilku do wykonywania praw w spółce powinni wskazać jedną osobę, tj. wspólnego 
przedstawiciela, którym może być zarówno jeden z nich, jak i osoba trzecia. Dopóki spadkobiercy nie wyznaczą takiej osoby, 
pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki.

Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie stosunki prawne, związane ściśle z osobą zmarłego, nie podlegające dziedziczeniu, takie 
jak zdobyte koncesje, licencje lub pozwolenia, które były przyznane tylko zmarłemu wspólnikowi, wygasają niezależnie od dalszego 
bytu spółki cywilnej. Należy więc zadbać o to, by zdobyte koncesje, licencje lub pozwolenia były przyznane wszystkim wspólnikom 
spółki cywilnej. 

apl. adw. Natalia Siadkowska
Junior Associate
natalia.siadkowska@gglegal.pl
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ASSIGNMENT ON THE EXAMPLE OF A LEASE CONTRACT

The subject assignment may refer to the rights and obligations of both parties of the lease – to the Landlord’s and to the Tenant’s 
as well. The difference between these two tenancy’s relations could be determined by a legal perspective and by the events when 
the subject may be applied.  

1. General principles
The assignment may be implemented on the basis of direct legal actions of the parties or may be the result of the law (from the legal 
point of view, constituted as the change of the contractual party). Furthermore, depending on the case, effectiveness or validity 
of the assignment may require the other party consent. The assignment falling within this scope concerns not only the rights or 
claims being transferred from the creditor’s (assignor’s) assets to the property of the third party (assignee) but also its obligations 
or debts towards to his contractor. In that case the principle legal basis of the subject assignment may be Art. 509 § 1 of the Civil 
Code (“c.c.”)1  and Art. 519 § 1 and 2 of c.c.2  Two important differences of these provisions must be highlighted: firstly, Art. 509 § 1 
c.c. refers to the transfer of claims (or rights), where Art. 519 c.c. concentrates on taking over the debts (or obligations). Secondly, 
assuming that the contract says nothing about the other party’s consent, the rights may be transferred independently by the 
creditor (i.e. without the consent), whereas transfer (taking over) of the obligations requires such a consent. 

2. Lease contract provisions 
The lease contract of the commercial premises is a mutual relationship and consists of rights and obligations of its both parties 
what means that parties are simultaneously creditors and debtors towards each other. When it comes to the sublease the issue 
is clear - without the landlord’s consent, the tenant is not entitled to the sublease of the premises or any of its part or makes it 
available for gratuitous use (see Art. 688 (2) c.c). The consent is required even though the sublease does not affect the basic lease 
relation. In terms of the assignment of rights and obligations of the lease, it also requires the consent of the other party but the legal 
basis in this case would be the abovementioned Art. 509 and Art. 519 c.c., e.g. considering the consent for taking over the debt.3  
One of the reason is the matter of status and the condition of the tenant who is obliged to make the payments – the landlord should 
be granted a possibility to control who is the party (its debtor) of the contract. In practice, in most professional lease contracts the 
consent for the assignment of rights and obligations and terms of its granting are stipulated therein. The consent may be given at 
the time of concluding the contract (would be recommended to indicate particular entity\-ies or at least the same capital group) or 
later when the assignment is made.

3. Acquisition of the subject of the contract, M&A processes 
However, the abovementioned basics of the assignment refer particularly to a situation of the tenant. As of the landlord, any 
assignment would practically refer to the acquisition of the lease subject which results in a change of the landlord in the contract. 
The acquirer enters into the landlord’s position automatically by the virtue of law (ex lege)4  with no change or modification of the 
lease contract what does not require any additional legal action within this scope (i.e. transfer of rights). The right of acquisition 
of the lease subject or the above result may not be excluded by the legal action (i.e. stipulated in the lease contract) under the rule 
from Art. 57 § 1 c.c.5

Apart from the above, change of the contractual party may be the result of the transformation processes referring to the companies 
(merger, transformation, etc.) were the main effect is the general succession of all rights and obligations. Transfer of rights and 
obligations arises as well in case of the acquisition of the enterprise or its part including the lease contract. 

1. Under Art. 509 § 1 of the Civil Code, “the creditor may, without the debtor’s consent, transfer the receivable debt upon a third party (assignment) 
unless that would be at variance with statutory law, a contractual stipulation, or the nature of the obligation”.
2. Under Art. 519 of the Civil Code, “§ 1. A third party may take the place of the debtor, who shall be thereby released from the debt (taking over the 
debt). § 2. The debt may be taken over: 1) by a contract between the creditor and a third party, with the debtor’s consent; the debtor’s declaration may 
be made to either party; 2) by a contract between the debtor and a third party, with the consent of the creditor; the creditor’s declaration may be made 
to either party; it shall be ineffective if the creditor did not know that the person taking over the debt was insolvent.
3. (see Art. 668 c.c. Com. red. Osajda 2017, wyd. 14 /Górecki/Matusik, Legalis)
4. (see Art. 678 KC, Com. red. Gniewek 2016, wyd. 7/Jezioro, Legalis)
5. Art. 57 § 1 c.c.: “An act in law can neither preclude nor limit the right to transfer, encumber, change or extinguish a right if in accordance with 
statutory law that right is transferrable.”
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