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 1.1. Obrót gospodarczy (handlowy) 

1. W prawie prywatnym pojęcia obrotu gospodarczego i obrotu handlowego nie 
mają charakteru normatywnego, gdyż nie należą do języka obowiązujących przepisów 
prawnych ani też nie zostały przez nie zdefi niowane. Inaczej jest na przykład w prawie 
karnym gospodarczym, w którym istnieje nawet osobna grupa przestępstw „przeciwko 
obrotowi gospodarczemu” (art. 296–309 KK)1.

Obydwa pojęcia są wytworem doktryny prawa; stanowią uogólnienie stosunków 
prawnych powstających w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorców, na 
tle wymiany dóbr i usług stanowiących jej efekt. 

2. Pojęcie obrotu gospodarczego pojawiło się przede wszystkim w związku z po-
dejmowanymi swego czasu próbami wyodrębnienia osobnej dyscypliny prawniczej 
pod nazwą „prawo gospodarcze”, a zwłaszcza „prawo obrotu gospodarczego”. 

Przepisy KC wprowadziły dyferencjację regulacji prawnej w dychotomicznym 
podziale stosunków cywilnoprawnych na obrót uspołeczniony i nieuspołeczniony. 
Pierwszy miał miejsce wewnątrz tzw. układu gospodarki uspołecznionej, tj. w stosun-
kach pomiędzy tzw. jednostkami uspołecznionymi (jednostkami gospodarki uspołecz-
nionej – j.g.u.); drugi – w stosunkach wykraczających poza ten układ, tj. z udziałem 
z jednej strony jednostek gospodarki uspołecznionej, z drugiej – jednostek gospodar-
ki nieuspołecznionej, a ponadto pomiędzy jednostkami gospodarki nieuspołecznionej. 
Odpowiednio do tego wykształciła się specjalizacja prawnicza pod nazwą „prawo ob-
rotu uspołecznionego”2.

Rychło dostrzeżono jednak, iż rzeczywistym motywem wspomnianej wyżej dyfe-
rencjacji był gospodarczy charakter tzw. jednostek gospodarki uspołecznionej, a także 
i to, iż w KC istniała odrębna regulacja prawna dla czynności związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej3. W związku z tym, poniekąd w miejsce „prawa ob-
rotu uspołecznionego”, pojawiła się koncepcja – różnie zresztą rozumianego „prawa 
gospodarczego”4 albo „prawa obrotu gospodarczego”5, co zmusiło do podjęcia próby 
zdefi niowania obu tych pojęć. 

Zasadnicza nowelizacja KC dokonana w 1991 r.6 w ramach ogólnego procesu 
transformacji gospodarki polskiej w gospodarkę rynkową wyeliminowała z niego po-
dział na obrót uspołeczniony i nieuspołeczniony, natomiast wprowadziła szereg dodat-
kowych unormowań dla profesjonalnego obrotu gospodarczego. Pogłębiło to koniecz-
ność zdefi niowania pojęcia obrotu gospodarczego i jego odmian. 

Zatem – historycznie biorąc – pojęcie obrotu gospodarczego pojawiło się jako 
konsekwencja wyodrębnienia dyscypliny pod nazwą „prawo obrotu gospodarczego”, 
a także ze względu na częściowo odrębną jego regulację prawną. Podobnie ma się 
rzecz także i współcześnie. Pojęcie obrotu gospodarczego stanowi punkt wyjścia dla 

1 Bliżej O. Górniok (red.), Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2003, s. 70 i n.
2 Por. zwłaszcza S. Buczkowski, Z.K. Nowakowski, Prawo obrotu uspołecznionego, Warszawa 1971.
3 Bliżej w tej sprawie S. Włodyka, Problem prawa gospodarczego, SC 1964, t. V, s. 67 i n.; K. Stępniak, 

Problem jednolitej regulacji profesjonalnego obrotu gospodarczego, PUG 1984, Nr 5–6, s. 114 i n.
4 Por. M. Madey, A. Stelmachowski, Zarys prawa gospodarczego, Warszawa 1980; Włodyka, Prawo go-

spodarcze, t. 1 i 2; J. Wiszniewski, Prawo gospodarcze, Warszawa 1982.
5 Por. zwłaszcza: K. Kruczalak, Prawo obrotu gospodarczego, cz. 1, Zagadnienia ogólne, Gdańsk 1987; 

J. Winiarz (red.), Prawo obrotu gospodarczego, Warszawa 1987.
6 Ustawa z 25.10.1991 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustaw − o księgach wieczystych i hi-

potece, Prawo spółdzielcze, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo lokalowe (Dz.U. Nr 115, poz. 496).
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określenia zakresu dyscypliny prawniczej pod nazwą „prawo handlowe”1 lub „prawo 
gospodarcze prywatne”2; z drugiej strony stanowi uogólnienie szczególnych regulacji 
cywilnoprawnych związanych z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem przed-
siębiorstwa. Służy ono także wyznaczeniu kręgu umów związanych z działalnością 
przedsiębiorstwa3. 

Współcześnie obrót gospodarczy może być defi niowany w trojaki sposób. Po 
pierwsze, w nawiązaniu do pojęcia działalności gospodarczej4; przez obrót gospo-
darczy należy wówczas rozumieć ogół stosunków prywatnoprawnych powstających 
w związku z działalnością gospodarczą, tj. zarobkową działalnością wytwórczą, bu-
dowlaną, handlową lub usługową, poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem 
kopalin ze złóż, a także działalnością zawodową wykonywaną w sposób zorganizo-
wany i ciągły. Po drugie, w związku z pojęciem przedsiębiorstwa5; przez obrót go-
spodarczy należy wówczas rozumieć stosunki prywatnoprawne powstałe w związku 
z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Po trzecie, w powiązaniu z pojęciem przedsiębior-
cy, i wówczas przez obrót gospodarczy rozumie się ogół stosunków prywatnopraw-
nych powstających w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorców. To ostat-
nie ujęcie wydaje się być najbardziej adekwatne do aktualnego brzmienia przepisów 
KC, szczególnie po ich nowelizacji dokonanej ZmKC z 2003 r.

3. Obrót gospodarczy różnicuje się na podstawie rozmaitych kryteriów.
Ze względu na charakter podmiotów stosunku prawnego lub czynności prawnej 

można wyróżnić:
1) obrót dwustronnie gospodarczy zwany inaczej profesjonalnym, a mianowi-

cie wówczas, gdy obydwiema stronami stosunku prawnego są przedsiębior-
cy prowadzący działalność gospodarczą. Obowiązujące prawo zna tylko nielicz-
ne przypadki, w których dla takiego obrotu istnieje szczególna regulacja prawna 
(por. np. art. 3854 KC, dotyczący umowy zawartej na podstawie wzorca umow-
nego, art. 563−564 KC dotyczące rękojmi za wady fi zyczne sprzedanej rzeczy6, 
art. 587 KC odnośnie do sprzedaży na raty oraz art. 605 i n. KC, dotyczące umowy 
dostawy). Obrót ten wykazuje własne, zdecydowanie odmienne cechy szczególne 
odróżniające go od obrotu nieprofesjonalnego; 

2) obrót jednostronnie gospodarczy, zwany inaczej mieszanym7; ma on miejsce wów-
czas, gdy przedsiębiorca jest tylko jedną ze stron stosunku prawnego lub czynności 
prawnej8. Większość szczególnych dla obrotu gospodarczego regulacji prawnych 
dotyczy właśnie tego przypadku. Szczególnym rodzajem obrotu nieprofesjonalne-
go jest tzw. obrót konsumencki9. Ma on miejsce wówczas, gdy odbiorcą świadczeń 
profesjonalisty jest ich bezpośredni odbiorca, tj. konsument. Tego właśnie przy-
padku dotyczył art. 384 KC (do 2000 r.), dający RM prawo ustalania w drodze roz-

1 K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 1996, s. 17.
2 Zob. Z. Mróz, M. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2012, s. 5−7.
3 Zob. np. M. Bączyk (red.), Podstawy prawa przedsiębiorstw dla studentów prawa, zarządzania i banko-

wości, Warszawa 1999, s. 273 i n. oraz Okolski, Prawo, 1999, s. 371 i n.
4 Okolski, Prawo, 1999, s. 371 i n.
5 Zob. np. M. Bączyk (red.), Podstawy prawa, s. 273 i n. oraz Okolski, Prawo, 1999, s. 71 i n.
6 W brzmieniu wynikającym z PrKonsU.
7 Por. E. Łętowska, Kształtowanie się odrębności obrotu nienazwanego, w: E. Łętowska (red.), Tendencje 

rozwoju prawa cywilnego. Zbiór studiów, Ossolineum 1983, s. 372 i n. oraz K. Stępniak, Problem, s. 114 i n.
8 K. Stępniak, Problem, s. 114 i n.
9 C. Żuławska, Obrót z udziałem konsumenta − ochrona prawna, Ossolineum 1987, s. 88.
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porządzenia szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów z udzia-
łem konsumentów. 
Obrót gospodarczy można podzielić także na krajowy i zagraniczny, ze względu na 

to, czy stroną stosunku prawnego lub czynności prawnej jest podmiot krajowy, czy za-
graniczny itd.

4. Pojęcie obrotu handlowego wykształciło się na tle przedwojennego prawa hand-
lowego, szczególnie przy opisywaniu przedmiotu tego prawa; twierdzono wówczas 
mianowicie, iż prawem handlowym jest prawo obrotu handlowego1, tj. prawo regulu-
jące tzw. czynności handlowe (zob. dalej, Nb 10–13).

W latach powojennych termin ten został zarzucony, a – poniekąd w jego miejsce – 
weszło właśnie pojęcie obrotu gospodarczego. 

Współczesne opracowania polskiego prawa handlowego nawiązują znów do tego 
terminu, w znaczeniu jednak szerokim, w zasadzie równoznacznym z pojęciem obrotu 
gospodarczego2. 

Można zgodzić się z tym, iż obrót handlowy należy obecnie rozumieć jako syno-
nim obrotu gospodarczego. Trzeba jednak mieć na uwadze to, iż znaczenie przymiot-
nika „handlowy” jest szersze niż przymiotnika „gospodarczy”, gdyż pierwszy wiąże 
się wyłącznie z handlem, podczas gdy drugi obejmuje wszelkie przejawy działalno-
ści gospodarczej, a więc produkcję, działalność budowlaną itd. Jeśli więc posługi-
wać się terminem „obrót handlowy” synonimicznie z obrotem gospodarczym, to przy-
miotnik „handlowy” musi być rozumiany szerzej, w znaczeniu wszelkiej działalności 
gospodarczej. Pojęcie „obrót handlowy” daje jednak tę korzyść, iż nawiązuje do tra-
dycyjnych konwencji zawartych w KH i pozwala na wykorzystanie w ten sposób kon-
sekwencji z nich wynikających, a ponadto nawiązuje do terminologii międzynarodo-
wego obrotu gospodarczego. 

 1.2. Czynności prawne w obrocie gospodarczym 
(handlowym) 

 1.2.1. Czynności handlowe według Kodeksu handlowego z 1934 r.
1. Kodeks handlowy z 1934 r. zawierał Księgę drugą zatytułowaną „Czynności 

handlowe” (art. 498–695 KH), podzieloną na Dział I „Przepisy ogólne” (art. 498–502 
KH), Dział II „Prawo rzeczowe” (art. 503–524) oraz Dział III „Zobowiązania” 
(art. 525–695 KH). Artykuł VI PWKC uchylił − z nielicznymi wyjątkami, o któ-
rych będzie mowa dalej − wszystkie te postanowienia. Większość z nich została jed-
nak przejęta przez KC z 1964 r., najczęściej w odpowiednio zmodyfi kowanej postaci 
i z nawiązaniem do działalności przedsiębiorstwa (a nie kupca, jak to czynił KH). In-
teresujące jest zatem prześledzenie, w jakim zakresie czynności handlowe z KH znikły 
w ogóle z obowiązującej później regulacji prawnej, a w jakim zakresie zostały przejęte 
– ewentualnie w zmodyfi kowanej postaci – przez KC, oraz jakie może to mieć konse-
kwencje dla pojęcia czynności handlowej. 

1 Por. T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, t. 1, Kraków 1936, s. 2.
2 Por. K. Kruczalak, Prawo handlowe, s. 71 i n.
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2. W przepisach ogólnych KH zdefi niowano pojęcie czynności handlowej (art. 498 
i 499 KH), wprowadzono domniemanie znajomości zwyczajów handlowych przez 
kupca (art. 500 KH), określono stopień koniecznej staranności przy dokonywaniu 
czynności handlowych (art. 501 KH), w sporach zaś wynikających z czynności hand-
lowych dopuszczono dowód ze świadków przeciw osnowie lub ponad osnowę doku-
mentu prywatnego (art. 502 KH). Wszystkie te przepisy zostały w 1964 r. uchylone. Je-
dynie norma z art. 501 KH została wchłonięta przez klauzulę generalną z art. 355 KC.

W prawie rzeczowym KH uregulowano w sposób szczególny w odniesie-
niu do czynności handlowych prawo własności (art. 503–506 KH), prawo zastawu 
(art. 507–517 KH) oraz prawo zatrzymania (art. 518–524 KH). Wraz z wejściem w ży-
cie przepisów KC regulacje powyższe zostały uchylone i poniekąd wchłonięte przez 
ogólne przepisy prawa rzeczowego zawarte w KC, z wyjątkiem art. 518–524, które zo-
stały przez art. VI § 2 PWKC utrzymane w mocy w zakresie stosunków handlu zagra-
nicznego.

W prawie zobowiązań KH istniały dwie grupy przepisów. Pierwsza to „Przepisy 
ogólne” (art. 525–532 KH); z wejściem w życie KC uległy one uchyleniu, z wyjątkiem 
art. 531 KH, dotyczącego odszkodowania umownego, który został utrzymany w mocy 
dla stosunków w zakresie handlu zagranicznego (art. VI § 2 zd. 1 PWKC). Drugą, 
obszerną grupę (art. 533–695 KH) stanowiły przepisy dotyczące poszczególnych ty-
pów umów handlowych (rachunek bieżący, sprzedaż handlowa, umowa ajencyjna, ko-
mis, ekspedycja, przewóz, umowa składu oraz spółka cicha). Przepisy te, z wyjątkiem 
sprzedaży handlowej oraz spółki cichej, zostały – w zmodyfi kowanej postaci – przeję-
te przez KC. 

Okazuje się zatem, iż – w zasadzie – dawne postanowienia KH o czynnościach 
handlowych nie znikły z naszego ustawodawstwa, gdyż albo zostały utrzymane 
w mocy dla całego obrotu cywilnego lub tylko odnośnie do pewnego jego fragmen-
tu (handel zagraniczny), albo włączone zostały – najczęściej w zmodyfi kowanej po-
staci – do KC. Nowe przepisy nie używają już jednak nigdzie określenia „czynności 
handlowe”. Nie stanowi to jednak przeszkody, aby i dzisiaj czynności z obrotu gospo-
darczego nazywać synonimicznie czynnościami handlowymi. Jest to nawet pożądane, 
zwłaszcza z uwagi na potrzebę ujednolicenia terminologii ze względu na wejście Pol-
ski do UE. 

3. Według uchylonego art. 498 § 1 KH czynnościami handlowymi były czynno-
ści prawne kupca związane z prowadzeniem jego przedsiębiorstwa. Przepis art. 498 
§ 2 KH wprowadzał równocześnie domniemanie (wzruszalne), iż każda czynność 
prawna kupca jest czynnością handlową, czyli że jest ona związana z prowadzeniem 
jego przedsiębiorstwa. W świetle art. 499 KH rozróżniono czynności handlowe jedno-
stronne i dwustronne, przy czym przepis ten zawierał dyspozycję, zgodnie z którą je-
żeli czynność jest handlowa dla jednej ze stron, wówczas stosuje się przepisy prawa 
handlowego do obu stron, chyba że prawo stanowi inaczej. Przy wykładni powoła-
nych wyżej przepisów KH przyjęto1, że pojęcie czynności handlowej należy rozumieć 
szeroko, w sensie jednostronnych i wielostronnych (umowy) czynności prawnych, 
oświadczeń wiedzy (np. zawiadomienie o wadach rzeczy) oraz czynności faktycznych 
(jak np. otwarcie przedsiębiorstwa, wystawienie dokumentu itp.). Z zakresu tego wyłą-
czano tylko czyny niedozwolone. 

1 Por. T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy, t. 1, s. 679 i n.
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Omówione przepisy zostały uchylone przez KC, dlatego wynikające z nich dyspo-
zycje nie mogą więc być obecnie stosowane. Mimo to związana z nimi problematyka 
jest nadal aktualna, powinna być jednak rozpatrywana na podstawie obowiązujących 
przepisów prawnych. 

 1.2.2. Czynności prawne w obrocie gospodarczym (czynności 
handlowe) według obowiązującego ustawodawstwa

1. W obowiązującym ustawodawstwie istnieje obszerna grupa czynności prawnych 
związanych z obrotem gospodarczym (handlowym), która ma odrębną, szczególną re-
gulację prawną.

W hipotezach tej grupy przepisów związek czynności prawnej z obrotem gospo-
darczym wyrażany jest w różny sposób. 

Należy tu wskazać w pierwszym rzędzie na przepisy KC dotyczące m.in.: 
1) przedsiębiorstwa jako przedmiotu stosunku prawnego lub czynności prawnej 

(art. 551, 552, 553, 751 i 1091 § 1 KC), 
2) przedsiębiorcy jako podmiotu stosunku prawnego lub czynności prawnej (art. 431, 

661, 662, 681, 1091, 3854 KC),
3) osób (stron) prowadzących przedsiębiorstwo (art. 3581 § 4, art. 554) i stosunków 

między przedsiębiorcami (art. 661 § 4, art. 662, 681, 682, 74 § 3, art. 771 KC),
4) osób prowadzących działalność gospodarczą (art. 118, 355 § 2 KC), 
5) pewnych nazwanych czynności prawnych (sprzedaż ratalna, umowa komisu, umo-

wa przewozu, umowa spedycji) dokonywanych w zakresie działalności przedsię-
biorstwa (art. 4491 § 1, art. 583, 758 § 1, art. 765, 7091, 774 i 794 KC), 

6) pewnych nazwanych czynności prawnych (umowa rachunku bankowego, umowa 
o kredyt bankowy, umowa ubezpieczenia, umowa składu) dokonywanych przez 
szczególnego rodzaju przedsiębiorstwa, jak bank, zakład ubezpieczeń, przedsię-
biorstwa składowe (art. 725, 805 i 853 KC), 

7) czynności prawnych (umowa dostawy, umowa kontraktacji, umowa o robo-
ty budowlane), które ze względu na ich istotne postanowienia są możliwe tylko 
w związku z działalnością gospodarczą (art. 605, 613, 647 KC). 
Z przypadkami grupy tutaj omawianej korespondują także niektóre przepisy prawa 

procesowego, a w szczególności dotyczące odrębnego postępowania w sprawach go-
spodarczych, egzekucji z udziałem dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą 
w formie przedsiębiorstwa (art. 1061 KPC).

Oprócz czynności prawnych z obrotu gospodarczego posiadających szczególną re-
gulację prawną zaliczyć należy do niego także takie, których odrębności nie wynika-
ją z wyraźnych przepisów, lecz właśnie z faktu, iż mogą być dokonywane tylko w ra-
mach obrotu gospodarczego.

Dotyczy to:
1) szeregu umów z krajowego obrotu gospodarczego unormowanych tylko w warun-

kach lub regulaminach umów, 
2) stosunków prawnych i czynności w gospodarczym obrocie zagranicznym i mię-

dzynarodowym, unormowanych bądź w konwencjach międzynarodowych, bądź 
ukształtowanych przez zwyczaj,

3) stosunków prawnych i czynności prawnych w obrocie wewnętrznym o charakterze 
nienazwanym, związanych wyłącznie z obrotem gospodarczym (kooperacja, spe-
cjalizacja itp.).
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2. Istnienie wskazanych wyżej odrębnych przepisów dla czynności prawnych z ob-
rotu gospodarczego uzasadnia poszukiwanie wspólnego dla nich mianownika. Może 
nim być z powodzeniem określenie: „czynności z obrotu gospodarczego” lub „czynno-
ści handlowe”; za ostatnim przemawia jego krótkość, przede wszystkim jednak nawią-
zanie do tradycji wyrosłej na gruncie KH, celowe dla – możliwej w ramach odmienne-
go ustawodawstwa – kontynuacji stanu prawnego. Z tych to względów przyjmuje się 
na potrzeby niniejszego opracowania określenie „czynności handlowe”1.

Podobnie jak w przypadku pojęcia „obrót handlowy” (zob. wyżej), jest to jednak 
możliwe tylko z zastrzeżeniem, iż przymiotnik „handlowe” będzie rozumiany w sze-
rokim, umownym tego słowa znaczeniu, innym niż jego znaczenie etymologiczne; 
etymologicznie bowiem wywodzi się on z pojęcia handlu, jako szczególnego rodza-
ju działalności polegającej na wymianie dóbr i usług, podczas gdy w niniejszym przy-
padku chodzi o działalność gospodarczą wszelkiego rodzaju. Sytuacja przedstawia się 
tu więc analogicznie jak co do nazwy „prawo handlowe”, w której przymiotnik „hand-
lowe” użyty jest również w umownym, szerokim tego słowa znaczeniu.

Pojęcie czynności handlowej należy wywieść z brzmienia powołanych wyżej prze-
pisów, w których jako punkt odniesienia pojawiają się trzy elementy, a mianowicie 
„przedsiębiorca”, „przedsiębiorstwo” oraz „działalność gospodarcza”. Dlatego za 
w pełni uprawnione uznać należy defi nicje czynności handlowej nawiązujące do sfor-
mułowania art. 498 § 1 KH, uwzględniające jednak współczesne sformułowanie za-
warte w KC – a więc, jako czynności prawnych przedsiębiorcy służących prowadze-
niu jego przedsiębiorstwa2. Na powyższe pojęcie składają się więc zatem następujące 
elementy.

Po pierwsze, element podmiotowy w postaci przedsiębiorcy. Pojęcie tego ostatnie-
go jest obecnie zdefi niowane normatywnie w art. 431 KC. Tak więc czynnością hand-
lową będzie czynność prawna, osoby fi zycznej, osoby prawnej i jednostki organiza-
cyjnej, o której mowa w art. 331 KC, prowadzącej we własnym imieniu działalność 
gospodarczą lub zawodową. Kodeks cywilny nie defi niuje – niestety – pojęcia działal-
ności gospodarczej ani zawodowej. Co do działalności gospodarczej, pomocną może 
być jej defi nicja zawarta w art. 2 SwobDziałGospU, określającym ją jako zarobkową 
działalność wytwórczą, budowlaną handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpozna-
wanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną 
w sposób zorganizowany i ciągły.

Tak więc czynnością handlową jest – w zasadzie – tylko czynność prawna przed-
siębiorcy. Wyjątek dotyczy przypadków, gdy hipotezy odrębnych dla obrotu gospo-
darczego przepisów KC odsyłają wprost do działalności gospodarczej (art. 118, 355 
§ 2 KC); w przypadkach tych czynnością handlową mogą być także czynności praw-
ne osób niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 KC, które prowadzą jed-
nak działalność gospodarczą. Należy jeszcze dodać, iż dla pojęcia przedsiębiorcy jako 
elementu pojęcia czynności prawnej miarodajny jest wyłącznie art. 431 KC; w konse-
kwencji nie ma z tego punktu widzenia znaczenia np. to, czy dokonany został wpis do 
rejestru.

1 Tak samo M. Safjan, Umowy związane z obrotem gospodarczym jako najważniejsza kategoria czynno-
ści handlowych, PPH 1998, Nr 2, s. 3 i n. oraz idem, w:  Okolski, Prawo, 1999, s. 371 i n.

2 Według M. Safjana, Umowy związane, s. 3, są to „czynności prawne, które dokonywane są w ramach 
działalności zawodowej lub zarobkowej danego podmiotu będącego uczestnikiem obrotu gospodarczego, któ-
ry pozostaje w związku funkcjonalnym z tą działalnością”.

17 

18 

19 



Włodyka/Spyra

Rozdział 1. Uwagi wstępne

10

Drugim elementem pojęcia czynności handlowej jest prowadzenie przedsiębior-
stwa. W tym kontekście termin „przedsiębiorstwo” występuje w znaczeniu funk-
cjonalnym jako synonim prowadzenia zarobkowej lub zawodowej działalności gos-
podarczej (art. 431 KC), a nie w znaczeniu przedmiotowym, zdefi niowanym 
w art. 551 KC1.

Elementem trzecim jest związek pomiędzy czynnością prawną a prowadzeniem 
działalności gospodarczej czy przedsiębiorstwa. Należy zgodzić się z tym, iż zwią-
zek ten ma być funkcjonalny2. Wyraził to jednoznacznie SN w uchw. z 11.6.1992 r., 
III CZP 64/92, OSNC 1992, Nr 12, poz. 225, w słowach: „Czynności podejmowane 
przez podmiot gospodarczy trzeba uznać za wchodzące w zakres jego działalności go-
spodarczej wówczas, gdy pozostają w normalnym, funkcjonalnym związku przyczy-
nowym z tą działalnością, a w szczególności podejmowane są w celu realizacji zadań 
związanych z przedmiotem działalności tego podmiotu. Tylko wtedy, gdy czynności te 
nie są dokonywane z zamiarem osiągnięcia tego celu i pozostają poza zakresem sta-
tutowego funkcjonowania podmiotu gospodarczego, jako dokonane przy okazji jego 
prowadzenia, można je uznać za pozbawione cech działalności gospodarczej”.

3. Pojęcie czynności handlowej ma znaczenie przede wszystkim klasyfi kacyjne, 
jako fundamentum divisionis ogółu czynności prywatno-prawnych. W oparciu o tę 
podstawę następuje wydzielenie osobnej klasy czynności handlowych, jako przeciw-
stawienie czynności z powszechnego obrotu prawnego. Umożliwia ono budowanie 
odrębnych reguł rządzących tymi czynnościami, takich jak zasada racjonalnego dzia-
łania itp. Znaczenie to jest doniosłe, gdyż umożliwia z jednej strony naukową ana-
lizę czynności prawnych, z drugiej – zbudowanie wspomnianych reguł. Wydzielając 
odrębną klasę czynności handlowych, należy jednak uwzględnić fakt, iż współczesne 
w Polsce prawo prywatne opiera się na zasadzie jedności prawa cywilnego; czynności 
handlowe nie mogą być zatem przeciwstawione czynnościom cywilnoprawnym, prze-
ciwnie, stanowią one tylko ich szczególną odmianę.

Natomiast normatywne znaczenie pojęcia czynności handlowych jest w świetle 
współczesnego ustawodawstwa bardzo ograniczone.

Tak więc po pierwsze, nie ma obecnie podstaw, aby przyjąć – analogiczne do wy-
nikającego dawniej z art. 498 § 2 KH – domniemanie, iż każda czynność przedsiębior-
cy jest czynnością handlową, co mogłoby mieć znaczenie przy wykładni przepisów 
prawnych zawierających w ich hipotezie zwrot „prowadzenie przedsiębiorstwa” lub 
„prowadzenie działalności gospodarczej” (zob. wyżej). Źródłem domniemania praw-
nego może być tylko ustawa, tymczasem w obecnym ustawodawstwie brak jest wy-
raźnego przepisu w tym względzie, np. będącego odpowiednikiem art. 498 § 2 KH. 
Fakt, iż dana czynność prawna pozostaje w konkretnym przypadku w funkcjonalnym 
związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa (działalności gospodarczej), musi więc być 
w każdym konkretnym przypadku udowadniany.

Po drugie, pojęcie czynności handlowej nie może stanowić elementu wykładni 
przepisów szczególnych z obrotu gospodarczego, gdyż w żadnym z nich pojęcie to nie 
stanowi elementu ich hipotezy. Przepisy te (zob. wyżej) odwołują się do pojęcia przed-
siębiorcy, przedsiębiorstwa lub działalności gospodarczej, a nie do pojęcia czynności 
handlowej.

1 O znaczeniach pojęcia przedsiębiorstwa zob. M. Litwińska-Werner, w: System PrHandl, t. 1, 2009, 
s. 694 i n.

2 Akcentuje to dobitnie M. Safjan, Umowy związane, s. 3 oraz idem, w: Okolski, Prawo, 1999, s. 371.
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Ograniczone natomiast normatywne znaczenie pojęcia czynności handlowej pole-
ga na możliwości stosowania pewnych ogólnych zasad prawa handlowego (gospodar-
czego prywatnego) jako dyrektyw interpretacyjnych przy stosowaniu przepisów prawa 
cywilnego do obrotu gospodarczego (handlowego). Chodzi o takie zasady, jak zasada 
pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, równości podmiotów tego obrotu, 
wolności konkurencji, uczciwości i sumienności kupieckiej itd.1

4. Czynności handlowe są różnego rodzaju. Prawnie relewantnym jest podział 
czynności handlowych na dwu- lub wielostronne, czyli umowy, oraz jednostronne 
(np. ustanowienie prokury).

Istotny jest także podział czynności handlowych na jednostronnie i dwustronnie 
handlowe (gospodarcze). Czynności jednostronnie handlowe pojawiają się wówczas, 
gdy mają taki charakter tylko dla jednej strony czynności prawnej, tj. gdy tylko po jed-
nej stronie występuje przedsiębiorca, u którego czynność prawna pozostaje w funkcjo-
nalnym związku z prowadzeniem przez niego przedsiębiorstwa. Mają one zatem miej-
sce w handlowym obrocie mieszanym lub konsumenckim. Czynności dwustronnie 
handlowe dokonywane są w profesjonalnym obrocie gospodarczym (handlowym), tzn. 
gdy po obu stronach czynności występują przedsiębiorcy; taka grupa czynności hand-
lowych charakteryzuje się szczególnymi właściwościami i dlatego zasługuje na odręb-
ne potraktowanie. Wspólnym natomiast mianownikiem dla obu tych grup czynności 
handlowych są ich właściwości podmiotowe (przedsiębiorca) i przedmiotowe (funk-
cjonalny związek z prowadzeniem przedsiębiorstwa). Istnienie tego właśnie wspólne-
go mianownika uzasadnia objęcie wykładem umów gospodarczych o charakterze za-
równo jednostronnie, jak i dwustronnie handlowym.

5. Z problemem zakwalifi kowania umowy jako dwustronnie lub jednostronnie 
profesjonalnej wiąże się zagadnienie tzw. czynności mieszanych, czyli umów, które 
zwierane są zarówno w celach gospodarczych, jak i niegospodarczych. Jest to pro-
blematyka, która budzi zainteresowanie przede wszystkim z punktu wiedzenia pra-
wa ochrony konsumenta. Ma ona jednak znaczenie także dla zastosowania przepi-
sów, które odnoszą się do czynności dokonywanych przez przedsiębiorców. Pytanie 
o to, czy osobę fi zyczną działającą równocześnie w celu gospodarczym i niegospo-
darczym da się zakwalifi kować jako konsumenta, można odwrócić, zadając pytanie, 
czy jest ona w tych czynnościach przedsiębiorcą. W wyr. z 20.1.2005 r., w sprawie 
C-464/01, Johann Gruber przeciwko Bay Wa AG, ECR 2005, Nr 1, poz. I-439, ETS 
przyjął, że osoba, która zawiera umowę dotyczącą towaru przeznaczonego do użytku 
po części gospodarczego, a po części niezwiązanego z jej działalnością gospodarczą, 
nie ma prawa powoływania się na dobrodziejstwo przepisów o jurysdykcji w spra-
wach konsumenckich, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytek gospodarczy jest na tyle mar-
ginalny, iż odgrywa jedynie nikłą rolę w ogólnym kontekście danej transakcji, przy 
czym bez znaczenia pozostaje fakt, iż pozagospodarczy aspekt ma charakter domi-
nujący2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. 
w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrekty-
wę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 
85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE 
L 304 z 22.11.2011, s. 64), w motywie 17 wskazuje, że w przypadku umów mie-

1 Zob. C. Żuławska, Zasady prawa gospodarczego prywatnego, Warszawa 1999 oraz eadem, w: System 
PrHandl, t. 1, 2009, s. 275 i n.; zob. także M. Safjan, w:  Okolski, Prawo, 1999, s. 372.

2 Zob. również K. Wietz, glosa do wyroku ETS z 20.1.2005 r., C-464/01, EPS 2006, Nr 5, s. 47 i n.
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szanych regulacja konsumencka znajduje zastosowanie wtedy, gdy niegospodarczy 
cel umowy zawieranej przez osobę fi zyczną ma charakter przeważający. Odpowied-
nio osoba fi zyczna,  która zawarła umowę w celu mieszanym może być traktowana 
jako  przedsiębiorca, jeżeli gospodarczy komponent umowy ma charakter przeważa-
jący. Kryteria ustalenie  przewagi poszczególnych komponentów pozostają jednak 
 nieostre.

 1.3. Źródła prawa

 1.3.1. Uwagi ogólne
1. Do źródeł prawa regulującego czynności prawne w obrocie gospodarczym 

(czynności handlowe) odnosi się systematyka i charakterystyka źródeł prawa prywat-
nego gospodarczego (handlowego) w ogóle1.

2. W grupie aktów normatywnych należy w pierwszej kolejności wymienić: 
1) przepisy KC dotyczące obrotu gospodarczego, konsumenckiego i profesjonalnego 

(zob. Nb 14–25), 
2) przepisy KSH, 
3) przepisy ŚwiadUsługU2,
4) przepisy ustaw szczególnych dotyczących szczególnych obszarów działalności go-

spodarczych, m.in. prawa bankowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa 
przewozowego itp.; są one omówione dalej przy poszczególnych typach umów. 
W omawianej tutaj grupie źródeł prawa chodzi zarówno o przepisy zawarte w ak-

tach normatywnych rangi ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do nich.
Wyżej wskazane przepisy szczegółowe zostały wydane specjalnie dla czynności 

prawnych z obrotu gospodarczego (czynności handlowych). Ponieważ jednak czynno-
ści te mają z reguły charakter prywatnoprawny, stosuje się do nich ponadto wszystkie 
przepisy prawa cywilnego odnoszące się do czynności prawnych w ogóle. 

3. W grupie tzw. prawa umownego (lex contractus) ogromne znaczenie dla czynno-
ści prawnych w obrocie gospodarczym (czynności handlowych) mają ogólne warunki, 
wzory umów i regulaminy3, wydawane częściowo na podstawie przepisów (np. tzw. 
standardowe ogólne warunki ubezpieczeń, art. 12a DziałUbezpU). Bliżej będzie o nich 
mowa przy omawianiu poszczególnych typów umów.

4. Zwyczaj i prawo zwyczajowe4 jako źródła prawa regulującego czynności praw-
ne w obrocie gospodarczym (czynności handlowe) znajdują szczególne zastosowa-
nie w międzynarodowym obrocie gospodarczym, gdzie są utrwalone i notyfi kowane 
w różnych warunkach umów, typowych klauzulach umownych, przewodnikach zawie-
rania umów itp., wydawanych przez organizacje i instytuty międzynarodowe. Bliżej 

1 Obszernie na ten temat w: System PrHandl, t. 1, 2009, rozdz. 2, s. 49 i n.
2 Ustawa dokonuje implementacji do prawa polskiego dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskie-

go i Rady z 12.12.2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006 r., s. 36).
3 Szeroko na ten temat M. Bednarek, Wzorce umów, w: System PrHandl, t. 1, 2009, s. 78 i n.
4 Bliżej na ten temat J. Lic, w: System PrHandl, t. 1, 2009, s. 146 i n.; zob. także J. Rajski, Prawo o kon-

traktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 1994, s. 15 i n.; T. Knypl, K. Trzciński, Znaczenie zwyczajów 
i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym, PPH 1997, Nr 8, s. 15 i n.
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1.3. Źródła prawa

będzie o nich mowa w osobnym opracowaniu poświęconym międzynarodowemu pra-
wu handlowemu. 

W wyr. z 18.5.1970 r., I CR 58/70, OSNCP 1971, Nr 5, poz. 86, SN stwierdził, 
iż w obrocie międzynarodowym powszechnie przyjęte zwyczaje mają pierwszeństwo 
przed prawem właściwym dla danego kontraktu, i to bez względu na to, czy chodzi 
o prawo polskie, czy obce. Stanowisko to może jednak budzić wątpliwości, w każdym 
zaś razie nie można przyjąć, aby zwyczaj mógł wyłączyć zastosowanie przepisów bez-
względnie obowiązujących (ius cogens) prawa krajowego.

Na konieczność stosowania zwyczajów handlowych wskazują również polskie 
i międzynarodowe przepisy dotyczące międzynarodowego arbitrażu handlowego. 

5. Obecnie, od wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r., źródłem prawa polskiego 
są także zawarte przez Polskę umowy międzynarodowe, o ile spełniają one określone 
w ustawie zasadniczej warunki. 

Stosownie do art. 1 oraz art. 91 ust. 1 Konstytucji RP, umowa międzynarodowa 
staje się źródłem powszechnie obowiązującego prawa RP (częścią krajowego po-
rządku prawnego), jeśli została ratyfi kowana i odpowiednio ogłoszona (co do zasady 
w Dzienniku Ustaw). 

Jest przy tym – zazwyczaj – bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest 
uzależnione od wydania ustawy (art. 91 ust. 1 in fi ne Konstytucji RP). 

Umowa międzynarodowa powinna być zgodna z Konstytucją RP (argument z art. 2 
ust. 1 pkt 1 ustawy z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz.U. Nr 102, poz. 643 
ze zm.). W hierarchii źródeł prawa polskiego zajmować może różne miejsce w zależ-
ności od tego, czy – stosownie do art. 89 Konstytucji RP – ratyfi kacja danej umowy 
wymaga zgody wyrażonej w ustawie. Gdy zgoda taka jest konieczna, wówczas umowa 
międzynarodowa, jeżeli nie da się jej pogodzić z ustawą, ma pierwszeństwo przed taką 
ustawą (art. 91 ust. 2 Konstytucji RP). Gdy zgoda powyższa nie jest konieczna, wów-
czas – w razie kolizji umowy z ustawą – pierwszeństwo ma ustawa (argument a con-
trario z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP). 

Osobna reguła dotyczy prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, 
w której uczestniczy Polska. Mianowicie, jeżeli wynika to z ratyfi kowanej przez RP 
umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest 
stosowane w Polsce bezpośrednio, mając pierwszeństwo, w przypadku kolizji, przed 
ustawami. 

Działalność gospodarcza, a w szczególności umowy z nią związane, są bardzo czę-
sto przedmiotem międzynarodowych umów gospodarczych lub prawa stanowionego 
przez międzynarodowe organizacje gospodarcze, będzie ono zatem szczególnie często 
źródłem obowiązującego w Polsce prawa, stosowanego według zasad wyżej przedsta-
wionych. 

 1.3.2. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 
1. Zawarcie przez Polskę Układu Europejskiego z 16.12.1991 r. ustanawiającego 

stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Eu-
ropejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony (Dz.U. z 1994 r. Nr 11, 
poz. 38 ze zm., zał.) oraz wejście Polski do UE 1.5.2004 r. stwarzają szczególny pro-
blem stosowania w Polsce prawa gospodarczego UE. Prawo to jest – jak wiadomo – 
bardzo rozbudowane, w zakresie umów gospodarczych w ogóle, szczególnie w odnie-
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sieniu do prawa spółek1 oraz problematyki ochrony konkurencji. Prawo to obejmuje 
zarówno normy traktatowe, jak i wydawane przez organy UE (w tej ostatniej grupie 
największe znaczenie mają dyrektywy).

2. Przed przystąpieniem Polski do UE, a po wejściu w życie Układu Europejskiego 
z 16.12.1991 r.,  stosownie do art. 68 Układu, obowiązkiem Polski było zbliżenie ist-
niejącego i przyszłego jej ustawodawstwa do ustawodawstwa istniejącego we Wspól-
nocie. Przepis art. 69 Układu wskazywał przy tym przykładowo na dziedziny, w któ-
rych obowiązek ten istniał, wymieniając m.in. takie dziedziny prawa istotne z punktu 
widzenia prawa o umowach handlowych, jak: prawo o spółkach, prawo bankowe, wła-
sność intelektualna, zasady konkurencji, ochrona konsumenta oraz transport i środowi-
sko naturalne. We wspomnianym tutaj zakresie prawo obowiązujące w UE nie miało 
jednak mocy obowiązującej w Polsce. Wyjątek dotyczył reguł konkurencji. W art. 63 
ust. 1 Układu zadeklarowano, iż wyliczone w nim zachowania naruszające konkuren-
cję są niezgodne z właściwą realizacją Układu, o ile mogą mieć wpływ na handel mię-
dzy Polską a Wspólnotą. Obowiązywanie tej zasady w Polsce podlega regułom przed-
stawionym wyżej w Nb 26–30. Wyjątek od zasady, iż zastosowanie w Polsce prawa 
UE wymaga zmian przystosowujących w prawie polskim, zawarty był w art. 63 ust. 2 
Układu, stanowiącym, iż wszelkie postępowanie niezgodne z niniejszym artykułem 
będzie oceniane na podstawie kryteriów wynikających z zastosowania artykułów 85, 
86 i 92 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. W konsekwen-
cji wymienione przepisy Traktatu Rzymskiego oraz wydane w ich uzupełnieniu dy-
rektywy Rady miały w Polsce – w zakresie zasad konkurencji – bezpośrednie zasto-
sowanie2.

3. Po wejściu do UE Polskę obowiązują ogólne zasady dotyczące prawa wspólno-
towego3, a w szczególności:
1) tzw. prawo pierwotne, zwane inaczej prawem statutowym lub konstytucyjnym; 

wynika ono z aktów założycielskich UE i ma bezpośrednią moc obowiązującą wo-
bec państw-członków UE; 

2) tzw. prawo wtórne, zwane inaczej pochodnym lub instytucjonalnym, tzn. wiążące 
akty wydane lub przyjęte na podstawie prawa pierwotnego, a mianowicie:
a) rozporządzenia Rady Europejskiej − obowiązują one co do wszystkich elemen-

tów i nadają się do bezpośredniego stosowania w każdym państwie członkow-
skim, 

b) dyrektywy wydawane przez Parlament Europejski, Radę Europejską i Komisję 
Europejską − są aktem wiążącym każde państwo członkowskie, wymagają jed-
nak implementacji do prawa wewnętrznego; wiążą tylko co do rezultatu, pozo-
stawiając państwu członkowskiemu swobodę co do formy i sposobów jego osią-
gania, często w granicach opcji przewidzianych w dyrektywie, 

1 Bliżej o tym S. Włodyka, w: S. Włodyka (red.), Prawo spółek, Kraków 1996, s. 34 i 35; A. Szumański, 
w: S. Włodyka (red.), Prawo spółek, s. 667 i n.; M. Safjan (red.), Prawo Wspólnot Europejskich a prawo pol-
skie, t. 1, Prawo spółek, Warszawa 1996; J. Napierała, w: System PrHandl, t. 2B, 2007, s. 997 i n.

2 Zob. S. Sołtysiński, Problematyka prawa antytrustowego w układzie o stowarzyszeniu między EWG 
a RP, w: A. Mączyński, M. Pazdan, A. Szpunar (red.), Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywat-
nego. Księga Pamiątkowa ofi arowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994, s. 445 i n.; B. Fuchs, 
Umowy franchisingowe, Kraków 1998, s. 167 i n.

3 Zob. M.A. Danzes (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 1999, s. 125 i n.; C. Mik, 
Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa 2000, s. 480 i n.
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c) decyzje wydawane przez Parlament Europejski, Radę Europejską i Komisję Eu-
ropejską − mają charakter wiążący, lecz tylko indywidualny; leżą na pograniczu 
prawa w znaczeniu przedmiotowym oraz decyzji administracyjnej.

Głównym źródłem unijnego prawa umów handlowych (gospodarczych) są dyrek-
tywy UE. Aby obowiązywały w stosunkach wewnętrznych państwa polskiego, wyma-
gają implementacji, zwanej w odniesieniu do państw członkowskich, adresatów dyrek-
tywy, transpozycją, polegającą na wydaniu odpowiedniej normy prawa wewnętrznego, 
przenoszącej treść dyrektywy do prawa krajowego; mocą tej normy treść dyrektywy 
staje się elementem prawa krajowego.

Prawo unijne dotyczące poszczególnych umów handlowych (gospodarczych) jest 
omówione we właściwych rozdziałach. Podstawową część tego prawa stanowią dyrek-
tywy dotyczące spółek. Są one omówione w odrębnym tomie Systemu Prawa Handlo-
wego, poświęconym prawu spółek handlowych1.

 1.4. Literatura przedmiotu 

1. W okresie międzywojennym czynności handlowe, ze względu na to, iż obję-
te były regulacją KH, były omawiane w ogólnych opracowaniach dotyczących KH, 
a więc w podręcznikach prawa handlowego oraz w komentarzach do KH. 

2. W okresie powojennym literatura przedmiotu była obfi ta. 
Oprócz dużej liczby opracowań typu monografi cznego (artykułów, studiów i mo-

nografi i książkowych), zestawionych dalej, na początku każdego rozdziału, pojawi-
ły się również opracowania systematyczne poświęcone wyłącznie umowom w obro-
cie gospodarczym. Wymienić tu należy zwłaszcza następujące pozycje: Z. Gordon, 
Z. Kwaśniewski, J. Łopuski, J. Winiarz, Umowy w obrocie gospodarczym, Toruń 
1975; Włodyka, Prawo gospodarcze, t. 2; W. Pyzioł, M. Stec, I. Weiss, C. Żuławska, 
w: S. Włodyka (red.), Prawo gospodarcze. Część szczegółowa, Warszawa 1988; Wło-
dyka [et al.], Prawo umów, 1993; J. Rajski, Prawo o kontraktach w obrocie gospodar-
czym, Warszawa 1994 i 2000; Kruczalak, Umowy w obrocie, 1996.

Ponadto rozdziały o umowach gospodarczych (handlowych) zawarte są w niektó-
rych podręcznikach prawa handlowego − zob. m.in.: K. Kruczalak, Prawo handlowe. 
Zarys wykładu, Warszawa 1996, s. 409 i n.; A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 
2002, s. 619 i n.; Okolski, Prawo, 1999, s. 371 i n.; A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo 
handlowe. Spółki handlowe, umowy gospodarcze, Kraków 2002, s. 63 i n.

1 Zob. J. Napierała, w: System PrHandl, t. 2B, s. 927.
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