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PRZEDSIĘBIORSTWO

A) znaczenie podmiotowe – przedsiębiorca

B) znaczenie funkcjonalne – działalność gospodarcza

C) znaczenie przedmiotowe – przedmiot stosunku prawnego

Art. 551. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem

składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do

prowadzenia działalności gospodarczej.



• warunkiem uznania za przedsiębiorstwo jest zorganizowanie składników -

przedsiębiorstwo jest kompleksem majątkowym a nie zbiorem rzeczy

• nie jest konieczne, aby zorganizowany zespół prowadził czynnie działalność

gospodarczą, ale aby był jedynie zdolny do prowadzenia działalności tego

typu - nieczynny pensjonat nieprowadzący żadnej działalności hotelarsko-

gastronomicznej, niezatrudniający personelu do obsługi gości hotelowych można

uznać za przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym

• inaczej traktowana jest zabudowana nieruchomość a inaczej przedsiębiorstwo

• wartość przedsiębiorstwa nie zawsze jest równa sumie wartości jego składników,

ale jest często odpowiednio wyższa o wartość czynników, które pozwalają

uznać zespół składników za przedsiębiorstwo

• Kodeks cywilny określa więc przedsiębiorstwo jako swoistą masę (zbiór rzeczy i

praw zbywalnych) wyodrębnioną (zindywidualizowaną) poprzez jej celowe

zorganizowanie (tzw. element organizacyjny).



Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r. 

V CSK 79/12

• przedsiębiorstwo nie jest zbiorem rzeczy, czy rzeczą zbiorową, lecz stanowi

dobro sui generis, stanowiąc szczególny rodzaj mienia w rozumieniu art. 44 k.c.,

odrębny od pojęcia rzeczy.

• przedsiębiorstwo stanowi dobro niematerialne, stanowiące przedmiot prawa

podmiotowego o charakterze majątkowym i bezwzględnym, do którego jedynie

odpowiednio mają zastosowanie przepisy prawa rzeczowego, w tym

dotyczące prawa własności. Przedsiębiorstwo nie jest bowiem rzeczą w

rozumieniu przepisów prawa rzeczowego

• przedsiębiorstwo jako kategoria prawna odrywa się nie tylko od osoby

przedsiębiorcy, do którego ono należy, lecz także od swojego substratu

materialnego, który może mieć charakter dynamiczny lub zmienny w czasie.



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2003 r.

I PK 284/02

Przedsiębiorstwo w ujęciu przedmiotowym nie może być traktowane jako

podmiot praw i obowiązków. Przedsiębiorstwo w tym ujęciu może być co najwyżej

zakładem pracy w znaczeniu przedmiotowym, to znaczy nie w rozumieniu podmiotu

zatrudniającego pracowników, lecz jednostki techniczno-organizacyjnej będącej

placówką zatrudnienia.

FIRMA PRZEDSIĘBIORCY

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA



Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2014 r.

III CSK 87/14

Nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przedmioty służące do

prowadzenia przedsiębiorstwa powinny należeć do tej samej masy majątkowej co

przedsiębiorstwo. W konsekwencji rozpatrywać należy przynależność

przedsiębiorstwa jako całości do majątków małżonków, a nie przynależność

poszczególnych składników przedsiębiorstwa do jednego z majątków



WEWNĘTRZNE FORMY ZORGANIZOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

ZAKŁAD
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633).

Art. 2. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

14) zakład leczniczy - zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot

leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej.

ODDZIAŁ
USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 3 pkt 4) wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej,

wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem

wykonywania działalności;

PRZEDSTAWICIELSTWO



ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Art. 2 pkt 27e. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o zorganizowanej części

przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w

istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w

tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych,

który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie

realizujące te zadania



ZEWNĘTRZNE FORMY ZORGANIZOWANIA 

PRZEDSIĘBIORSTW

HOLDING
• powiązanie pionowe

• „to hold” ang. - trzymać

• uzależnienie właścicielskie od podmiotu dominującego, który posiada udziały lub

akcje celem kontroli spółek podległych (głosy)

• podmiot dominujący (spółka matka) i zależny (spółka córka)

• art. 4 ksh

• holdingi finansowe, kierujące, mieszane

• personalne – te same osoby zarządzają spółkami

• majątkowe – na podstawie umowy (właściwie koncern)

KONCERN
• powiązanie poziome

• wspólne kierownictwo mimo niezależności organizacyjnej



TRUST 
• łączenie się samodzielnych dotychczas przedsiębiorstw tej samej branży

• wnoszenie przedsiębiorstw pod wspólny zarząd np. w wyniku połączenia

• podmioty tracą niezależny byt

KARTEL
• nieformalne uzgodnienia co do działań na rynku (zakazane w UE)

• cenowe, podziałowe, kontyngentowe

SYNDYKAT
• szczególny rodzaj kartelu gdzie uczestnicy decydują się na wspólne prowadzenie

działalności

• zyski są dzielone na poszczególnych, indywidualnych przedsiębiorców, tak jakby

działali samodzielnie

POOL
• syndykat zawiązywany doraźnie np. do konkretnej transakcji

• tworzenie wspólnych funduszy, rezerw



PRZEDSIĘBIORSTWO OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części 

(nazwa przedsiębiorstwa;

Art. 438 § 3 k.c. Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod

dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę

lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej.

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, 

towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub 

ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości 

oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z 

innych stosunków prawnych;



4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

- patent na wynalazek

- prawo ochronne na wzór użytkowy

- prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

- prawo ochronne na znak towarowy

- prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne

- prawo z rejestracji topografii układu scalonego

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.



INNE ELEMENTY
• renoma

• zdolność kredytowa

• lokalizacja

• klientela

• tradycja

• know-how

• posiadanie

• pracownicy



ZAKŁAD PRACY

Art. 231. § 1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego

pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach

pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

§ 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem

części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca

odpowiadają solidarnie.



§ 3. Jeżeli u pracodawców, o których mowa w § 1, nie działają zakładowe

organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie

swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub

jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych

oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach

dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków

pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co

najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego

części na innego pracodawcę.

§ 4. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego

pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym

uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym

trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z

rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.



§ 5. Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany

zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas

pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7

dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie

przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków

pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu

równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył

oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do

którego mógł złożyć takie oświadczenie. Przepis § 4 zdanie drugie stosuje się

odpowiednio.

§ 6. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może

stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku

pracy.



CZYNNOŚCI PRAWNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA

Art. 552. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje

wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z

treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Czynnik funkcjonalny pozwala na ustalenie jakie elementy muszą zostać zbyte, aby

dany kompleks mógł zostać uznany za przedsiębiorstwo, aby można było przyjąć,

że nastąpiło zbycie przedsiębiorstw, a nie jedynie poszczególnych elementów

wchodzących w jego skład (M. Litwińska-Werner, Prawo handlowe, s. 85)

- Czy składniki objęte treścią czynności mogą stanowić przedsiębiorstwo?

- Czym strony zamierzały rozporządzić?

- oznaczenie ogólne, szczegółowe, mieszane, negatywne

- sporządzenie listy składników jako załącznika do umowy

- księgi rachunkowe



- oznaczenie ogólne, szczegółowe, mieszane, negatywne

- sporządzenie listy składników jako załącznika do umowy

- księgi rachunkowe

KODEKS CYWILNY

[Spis rzeczy lub przedmiotów]

Art. 459. § 1. Zobowiązany do wydania zbioru rzeczy lub masy majątkowej albo do

udzielenia wiadomości o zbiorze rzeczy lub o masie majątkowej powinien

przedstawić wierzycielowi spis rzeczy należących do zbioru lub spis przedmiotów

wchodzących w skład masy majątkowej.

§ 2. Jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że przedstawiony spis nie jest

rzetelny lub dokładny, wierzyciel może żądać, ażeby dłużnik złożył zapewnienie

przed sądem, iż sporządził spis według swojej najlepszej wiedzy.



Wyrok NSA w Gdańsku z dnia 6 października 1995 r.

SA/Gd 1959/94

Sprzedaż poszczególnych elementów przedsiębiorstwa, choćby nawet

przedstawiały one znaczną wartość w porównaniu z wartością całego

przedsiębiorstwa, nie stanowi podstawy do uznania, iż faktycznie nastąpiła jego

sprzedaż.

Przedsiębiorstwo (art. 551 kc) jako przedmiot zbycia musi stanowić całość pod

względem organizacyjnym i funkcjonalnym.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1997 r.

III CKN 28/96

Wniesienie do spółki części składników majątkowych przedsiębiorstwa

państwowego nie uzasadnia jej odpowiedzialności jako nabywcy przedsiębiorstwa,

choćby składniki te umożliwiały prowadzenie działalności przez tę spółkę.



Wyrok WSA w Warszawie - III SA/Wa 2496/16

Nieodpłatne przekazanie wystawy na rzecz muzeum nie jest zbyciem

zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Transakcja ta nie jest zatem wyłączona z

opodatkowania.

Wyrok WSA w Warszawie - I SA/Sz 1517/14

Aby część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną

część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do

funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy

Wyrok NSA - I FSK 572/14

Nie można mówić o zorganizowanej części firmy, gdy budynek jest

niewykończony i nie pełni funkcji użytkowej.



• od chwili przeniesienia zorganizowana część musi funkcjonować tak jak

przedsiębiorstwo – realizować przelewy, spłacać zobowiązania, itp.

• nie jest wykluczona modyfikacja składników, np. zmiana prawa własności w

korzystanie na podstawie umowy użyczenia albo najmu

• takie wyodrębnienie może wiązać się np. z rachunkami bankowymi przypisanymi

do zorganizowanej części przedsiębiorstwa

• oddzielna strona internetowa (np. transport, hurt, detal)

• odrębna polityka rachunkowości, odrębne konta analityczne

• oddział spółki wpisany do KRS

• ustanowiona prokura oddziałowa

• osoba kierująca zakładem posiada upoważnienie do zaciągania zobowiązań

• kasa fiskalna ewidencjonuje wyłącznie obrót zakładu



WYKAZ UMÓW



WYKAZ RUCHOMOŚCI



WYKAZ MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH



Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej

z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy

Art. 41. Zbywca obowiązany jest udzielić nabywcy potrzebnych do prowadzenia

przedsiębiorstwa wiadomości o jego stosunkach faktycznych i prawnych, w

szczególności o wszystkich zobowiązaniach, istniejących w chwili zbycia

Art. 42. Zbywca obowiązany jest nie czynić niczego, co, stojąc w sprzeczności z

zasadami uczciwego obrotu, utrudniałoby nabywcy dalsze prowadzenie

przedsiębiorstwa.

Art. 46. § 1. Jeżeli w chwili zbycia przedsiębiorstwa umowa zobowiązywała zbywcę

i trzeciego do świadczeń wzajemnych, trzeci może rozwiązać umowę z ważnych

powodów, związanych ze zmianą osoby właściciela. Oświadczenie o rozwiązaniu

należy złożyć w ciągu miesiąca od uzyskania wiadomości o zbyciu (art. 23).



Czy zobowiązania wchodzą w skład przedsiębiorstwa?

Art. 554. Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny

solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem

przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych

zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność

nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa

według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.

Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

DOMNIEMANIE WIEDZY NABYWCY O ZOBOWIĄZANIACH

Czy do zbycia długu wymagana jest zgoda wierzyciela?

Czy do zbycia długu wymagana jest zgoda dłużnika?

Uzasadnieniem jest interes wierzycieli, którzy bez składników majątku stanowiących 

przedsiębiorstwo, nie mieliby się z czego zaspokoić



• odpowiedzialność osobista

• odpowiedzialność solidarna

• odpowiedzialność ograniczona pro viribus patrimonii – dłużnik odpowiada

całym swoim majątkiem, jednakże tylko do pewnej wysokości ograniczonej

liczbowo

• rękojmia za wady fizyczne i prawne, gwarancja jakości

Art. 435. § 1. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład

wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw

płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu,

wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że

szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub

osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw lub zakładów

wytwarzających środki wybuchowe albo posługujących się takimi środkami.



USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa

Art. 112. § 1. Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części

przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za

powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną

działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie

mógł wiedzieć o tych zaległościach.

§ 3. Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.



KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Art. 33. Kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym,

który wniósł do spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za

zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa przed dniem

utworzenia spółki do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w

chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.

Art. 116. W przypadku zawarcia umowy spółki komandytowej z

przedsiębiorcą prowadzącym przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na

własny rachunek, komandytariusz odpowiada także za zobowiązania

powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa, a istniejące w chwili

wpisu spółki do rejestru.



W jakiej formie sporządza się umowę zbycia przedsiębiorstwa?

Art. 751. § 1. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na

nim użytkowania powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie

poświadczonymi.

Jeżeli w skład przedsiębiorstwa wchodzi prawo własności 

nieruchomości?

§ 4. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom o formie czynności prawnych

dotyczących nieruchomości.

Wpis do rejestru

§ 2. Zbycie przedsiębiorstwa należącego do osoby wpisanej do rejestru powinno

być wpisane do rejestru.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w wypadku wydzierżawienia

przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim użytkowania.



KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

[Właściwość w sprawach przeciwko przedsiębiorcy]

Art. 33. Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można

wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli

roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.

[Księgi i dokumenty przedsiębiorstwa]

Art. 249. § 1. W sprawach dotyczących przedsiębiorstwa handlowego lub

przemysłowego, w razie powołania się jednej ze stron na księgi i dokumenty

przedsiębiorstwa, należy je przedstawić sądowi, jeżeli sąd uzna wyciąg za

niewystarczający.

§ 2. Gdy zachodzi istotna trudność w dostarczeniu ksiąg do sądu, sąd może

przejrzeć je na miejscu lub zlecić sędziemu wyznaczonemu ich przejrzenie i

sporządzenie niezbędnych wyciągów.



[Sposoby zabezpieczenia]

Art. 747. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez:

6) ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub

gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład

przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego

obowiązanego.

[Zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym]

Art. 10641. § 1. Przeciwko dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w

formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest dopuszczalna egzekucja z

dochodów uzyskiwanych z tej działalności przez ustanowienie zarządu

przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym.



Art. 7871. [Ograniczenie odpowiedzialności do przedsiębiorstwa]

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku

małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z

ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w

skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem

urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność

powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Art. 814. [Otwarcie mieszkania i innych pomieszczeń; przeszukanie odzieży]

§ 3. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma

przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz

gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia

właściwego prezesa sądu rejonowego. W wypadkach niecierpiących zwłoki

przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka musi

być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu

rejonowego.



Art. 8191. [Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego]

§ 1. Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego po wszczęciu

postępowania egzekucyjnego nie ma wpływu na bieg tego postępowania.

Art. 837. [Ograniczenie odpowiedzialności dłużnika]

Dłużnik może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności tylko wówczas,

gdy ograniczenie to zostało zastrzeżone w tytule wykonawczym. Zastrzeżenie

nie jest konieczne, jeżeli świadczenie zostało zasądzone od nabywcy majątku,

zarządcy ustanowionego przez sąd, kuratora spadku, wykonawcy testamentu lub

zarządcy sukcesyjnego z powierzonego im majątku, albo Skarbu Państwa jako

spadkobiercy.



Art. 1061. [Wyłączenie spod zajęcia]

§ 1. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub

gospodarstwa rolnego, w razie gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy

niezbędnej do prowadzenia tej działalności, może wystąpić do sądu o

wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia, wskazując we wniosku składniki swego

mienia, z których jest możliwe zaspokojenie roszczenia wierzyciela w zamian za

rzecz zwolnioną. O wyłączeniu spod zajęcia sąd orzeka po wysłuchaniu stron,

biorąc pod uwagę obok interesów wierzyciela i dłużnika również społeczno-

gospodarcze znaczenie działalności gospodarczej dłużnika. Z chwilą wydania

postanowienia zwalniającego spod zajęcia, w stosunku do mienia zastępczego

określonego w postanowieniu następują skutki zajęcia. Komornik dokona

niezwłocznie czynności związanych z zajęciem. Wniosek o zwolnienie spod zajęcia

może być zgłoszony również w skardze na czynności komornika.

§ 2. Na postanowienie sądu w sprawie wyłączenia służy zażalenie.



Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2008 r.

III CZP 45/08

Przy zawarciu umowy zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. zachowują

aktualność ograniczenia lub wyłączenia dopuszczalności przeniesienia

poszczególnych składników tego przedsiębiorstwa wynikające z przepisów ustawy,

zastrzeżenia umownego lub właściwości zobowiązania.



Art. 57. § 1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć

uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli

według ustawy prawo to jest zbywalne.

§ 2. Przepis powyższy nie wyłącza dopuszczalności zobowiązania, że uprawniony

nie dokona oznaczonych rozporządzeń prawem.

Art. 678. § 1. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca

wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z

zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.

Art. 6882. Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego

części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest

wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem

alimentacyjnym.



Koncesje, licencje, zezwolenia przechodzą na nabywcę, jeżeli wynika to z 

przepisów szczególnych



USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze

Art. 26a. 1. Jeżeli nie sprzeciwia się temu interes publiczny związany z ochroną

środowiska, zwłaszcza z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź szczególnie

ważny interes gospodarki narodowej, organ koncesyjny jest obowiązany, za zgodą

przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja została wydana, do przeniesienia tej

koncesji na rzecz podmiotu, który:

1) wyraża zgodę na wszystkie wynikające z niej warunki;

2) w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykaże się

prawem do informacji geologicznej, prawem do nieruchomości gruntowej, prawem

użytkowania górniczego bądź przyrzeczeniem ich uzyskania, z zastrzeżeniem art.

20 ust. 3;

3) wykaże, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem

zamierzonej działalności.

2. Przeniesienie koncesji, o której mowa w ust. 1, powoduje również przeniesienie

praw i obowiązków wynikających z innych decyzji podjętych na podstawie ustawy.

3. W razie podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1, organ koncesyjny może, w

drodze odrębnej decyzji, zmienić warunki zabezpieczenia, o których mowa w art.

17.



USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 40. 1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za

zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji

na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej

decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.



USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Art. 13. 1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji

nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich

wynikających na osobę trzecią.

2. Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

drogowego, licencji wspólnotowej lub licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1

lub 2 lub ust. 2, przenosi, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienia z nich

wynikające w razie:

1) śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu

przewoźnika drogowego lub licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym

również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub

komandytowej,

2) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15

września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030),

przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika

drogowego lub licencję

- pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego uprawnienia

wynikające z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

wymagań określonych w art. 5 ust. 2 lub pod warunkiem spełnienia przez

przedsiębiorcę przejmującego uprawnienia wynikające z licencji wymagań

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1243303&full=1


Art. 317. [Sukcesja administracyjna; odpowiedzialność nabywcy]

1. Na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego przechodzą wszelkie koncesje,

zezwolenia, licencje i ulgi, które zostały udzielone upadłemu, chyba że odrębne

ustawy stanowią inaczej.

2. Nabywca może używać oznaczenia przedsiębiorstwa upadłego, w którym

mieści się jego nazwisko, tylko za zgodą upadłego. Nabywca przedsiębiorstwa

upadłego nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania

upadłego. Wszelkie obciążenia na składnikach przedsiębiorstwa wygasają, z

wyjątkiem obciążeń wymienionych w art. 313 ust. 3 i 4.
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