
1. Kodeks cywilny1

z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 121)2

(zm.: Dz.U. 2014, poz. 827)

Wyciąg

( . . . )

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy
2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych
aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicz-
nego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. WE L 178
z 17.07.2000, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 399).

2 Tekst jednolity ogłoszono dnia 23.01.2014 r.





Księga pierwsza. Część ogólna

Tytuł II. Osoby
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Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia
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1999, Nr 9; E. Całka, Geograficzne oznaczenia pochodzenia. Studium z prawa wspólnoto-
wego i prawa polskiego, Warszawa 2008; E. Całka, E. Nowińska, Geograficzne oznaczenia
pochodzenia, w: System PrPryw, t. 14B, 2012; A. Całus, Prawo cywilne i handlowe państw
obcych, Warszawa 1985; C. Canaris, Handelsrecht, Monachium 2000; C. Canaris, W. Schil-
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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako organizacja pożytku publicznego, Rej. 2006,
Nr 6; A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003; J. Chałas, H. Kwiat-
kowska, Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, Warszawa 2003;
J. Chlebny, Użycie firmy jako wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, PPH 2010,
Nr 8; A. Cisek, Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Wrocław
1989; J. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2012; W. Czachórski, Zobo-
wiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2003, 2004; tenże (aktualizacja A. Brzozowski, M. Safjan,
E. Skowrońska-Bocian), Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009; M. Czajkowska-Dą-
browska, Cywilnoprawna ochrona praw na dobrach niematerialnych, w: Własność przemysłowa.
Aktualne problemy prawne praktyczne, Warszawa 2002; R. Czerniawski, Kodeks spółek handlo-
wych. Przepisy o spółce akcyjnej, Warszawa 2001, 2004; S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz
do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2003, 2006; S. Dmowski,
S. Rudnicki, R. Trzaskowski, w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część
ogólna, Warszawa 2014; B. Draniewicz, Pojęcie „sprawy gospodarczej” po nowelizacji KPC,
MoP 2007, Nr 3; A. Duży, Dyferencyjna metoda ustalania wysokości szkody, PiP 1993, Nr 10;
V. Emmerich, w: Heymann Handelsgesetzbuch, t. 1, Berlin–Nowy Jork 1989; T. Ereciński
(red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część I, Postępowanie rozpoznawcze, t. 1,
Warszawa 2012; T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Komentarz do kodeksu postę-
powania cywilnego, cz. 1, t. 1, Warszawa 2001; M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie
polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012; K. Felch-
ner, Czyn nieuczciwej konkurencji i naruszenie prawa do firmy w orzecznictwie Polskiego
Sądu ds. Domen Internetowych, PPH 2007, Nr 12; tenże (red.), Ustawa o ochronie praw-
nej odmian roślin. Komentarz, Warszawa 2009; R. Flejszar, Przedsiębiorca w postępowaniu
rozpoznawczym, Warszawa 2006; H. Forkel, Die Übertragbarkeit der Firma, w: Festschrift
für Heinz Paulick, Kolonia 1973; tenże, Lizenzen an Persönlichkeitsrechten durch gebundene
Rechtsübertragung, GRUR Int. 1988, Nr 7; J. Frąckowiak, Instytucje prawa handlowego w ko-
deksie cywilnym, Rej. 2003, Nr 6; tenże, Jednostka organizacyjna jako substrat osoby prawnej
i ustawowej, w: L. Ogiegło, W. Popiołek, A. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pa-
miątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005; tenże, Osoba prawna lub ustawowa
jako przedsiębiorca, w: System PrPryw, t. 1, 2012; tenże, Przedsiębiorca w nowym polskim
prawie handlowym, w: Studia z prawa prywatnego gospodarczego. Księga pamiątkowa prof.
I. Weissa, Kraków 2003; B. Fuchs, Umowy franchisingowe, Kraków 1998; tenże, Umowy fran-
chisingu w świetle przepisów kodeksu cywilnego dotyczących firmy, PPH 2003, Nr 9; B. Gadek,
Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 u.z.n.k.), ZNUJ
PIPWI 2003, Nr 85; B. Gawlik, Zbiór orzeczeń SA w Krakowie, Kraków 1999; B. Gliniecki,
Firma wprowadzająca w błąd co do osoby przedsiębiorcy, GSP 2009, t. 21; tenże, Funkcje
firmy przedsiębiorcy, Pr.Sp. 2008, Nr 3; tenże, Kilka uwag o konstrukcji firmy przedsiębiorcy
w projekcie nowego kodeksu cywilnego, PPH 2009, Nr 8; tenże, Zasada ograniczonej swo-
body wyboru firmy, Pr.Sp. 2009, Nr 5; B. Gnela, Pojęcie przedsiębiorcy w relacjach prawnych
z konsumentem, w: W.J. Katner, U. Promińska (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu Pol-
ski do Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne, Łódź, 23–26.09.2009 r., Warszawa 2010;
E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2011; tenże (red.), Kodeks cywilny.
Komentarz, t. 1, Warszawa 2004; K. Golat, R. Golat, Oznaczenia indywidualizujące przedsię-
biorców, Warszawa 1998; J. Gorczyński, Przedsiębiorcą się jest czy bywa? Uwagi o pojęciu
przedsiębiorcy, w: W.J. Katner, U. Promińska (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do
Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne, Łódź, 23–26.09.2009 r., Warszawa 2010; P. Gra-
necki, Dobra osobiste w prawie polskim – zagadnienie dóbr osobistych osób prawnych, PS 2002,
Nr 5; S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa. Komentarz, Warszawa 1999; J. Grykiel, Pojęcia
działalności gospodarczej i zawodowej w rozumieniu art. 431 k.c., SP 2005, Nr 4; S. Grzybow-
ski, Ochrona dóbr osobistych: wg przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957; tenże,
Osobistości prawa, EPPP, t. 3; tenże, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1985;
S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2013; M. Habdas, Zbycie
przedsiębiorstwa jako przejaw sukcesji syngularnej, w: L. Ogiegło, W. Popiołek, A. Szpunar
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(red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków
2005; A.G. Harla, Pojęcie kupca i przedsiębiorcy w prawie polskim (1918–2005), PPH 2006,
Nr 12; T. Henclewski, D. Matczak, Funkcja promocyjna firmy a potrzeba liberalizacji prawa
firmowego, PPH 2010, Nr 11; W. Hildebrandt, w: F. Schlegelberger, Handelsgesetzbuch, t. 1,
Monachium 1973; J. Jacyszyn, Festiwal jednego aktora, Rz. z 17.7.2003 r.; tenże, Pojęcie wol-
nego zawodu. Analiza aktów prawnych i doktryny, PPH 2000, Nr 10; tenże, Przedsiębiorca
a wolny zawód, Rej. 2003, Nr 10; tenże, Pseudonim kupca, Rz. z 10.3.1995 r.; tenże, Spółka
partnerska według przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Bielsko-Biała
b.d.w.; J. Jacyszyn, J. Rudowicz, Oddział spółki. Tworzenie i funkcjonowanie, Kraków 1999;
A. Jakubecki, Restitutio in integrum w sądowym postępowaniu cywilnym, Lublin 1993; A. Ja-
kubecki, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz, Prawo spółek. Zarys, Warszawa 1997; A. Jakubecki,
F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze, Kraków 2003, 2011; S. Janczewski, Prawo han-
dlowe, wekslowe i czekowe, Warszawa 1947; J. Jasiakiewicz, Zdolność likwidacyjna nazwy
przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, PPH 2004, Nr 3; K. Jasińska, Firma w Ko-
deksie cywilnym po rekodyfikacji: skomercjalizowane dobro osobiste?; B. Jaworska-Dębska,
M. Stahl, Z. Duniewska (red.), Prawo administracyjne materialne. Pojęcia, instytucje, zasady,
Warszawa 2014; A. Jędrzejewska, Istota spółki cywilnej jako podmiotu gospodarczego, PPH
1993, Nr 5; taż, Ochrona nazwy spółki cywilnej (problematyka podobieństwa nazw), PS 1993,
Nr 11–22; A. Kamela-Sowińska, Wartość firmy, Warszawa 1996; I. Kania, Firma spółki han-
dlowej i jej ochrona – wybrane zagadnienia, Pr.Sp. 2008, Nr 11; W.J. Katner, Podstawowe
zagadnienia prawne nowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, PPH 2004, Nr 12;
tenże, Podwójna czy potrójna podmiotowość w prawie cywilnym? w: L. Ogiegło, W. Popiołek,
A. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana,
Kraków 2005; tenże, Pojęcie przedsiębiorcy – polemika, PPH 2007, Nr 4; tenże, Prawo działal-
ności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Warszawa 2003; tenże, Sytuacja
prawna spółki cywilnej na tle nowego prawa działalności gospodarczej, PPH 2001, Nr 1; A. Kar-
powicz, Firma a nazwa, Pal. 1994, Nr 12; M. Kępiński, Firma w przepisach kodeksu cywilnego,
w: M. Sawczuk (red.), Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały ogólnopolskiego zjazdu
cywilistów w Rzeszowie (8–10 października 2004 r.), Kraków 2006; tenże, Firma, w: A. Koch,
J. Napierała (red.), Prawo handlowe. Spółki kapitałowe. Umowy gospodarcze, Kraków 2002;
tenże, Nazwa handlowa w świetle art. 8 konwencji paryskiej, w: E. Nowińska, M. du Vall
(red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, ZNUJ PIPWI 2004, Nr 88; tenże,
Nowe projektowane przepisy o firmie a prawo własności przemysłowej, w: Księga pamiątkowa
z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001; tenże, Oznaczenia geo-
graficzne w Prawie własności przemysłowej i ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
w: Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Warszawa
2003; tenże, Oznaczenia odróżniające w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i ustawy praw własności przemysłowej, w: Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej,
Nr 26, Kielce 2002; tenże, Przedsiębiorca i konsument w projekcie księgi pierwszej nowego
Kodeksu cywilnego – do czego zmierza Komisja Kodyfikacyjna?, w: M. Modrzejewska (red.),
Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji? Księga jubileuszowa
Profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010; tenże, Znak towarowy a nazwa przedsiębiorstwa
de lege lata i de lege ferenda, PUG 1975, Nr 10; M. Kępiński, J. Kępiński, I.B. Nestoruk, Ozna-
czenia odróżniające, w: System PrPryw, t. 15, 2013; A. Kidyba, Galimatjas z przedsiębiorcami.
Co nowy akt prawny czy jego nowelizacja, to inna definicja, Rz. z 18–19.7.2003 r.; tenże
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna, Warszawa 2012; tenże, Kodeks spółek
handlowych. Objaśnienia, Kraków 2001; tenże, Kodeks spółek handlowych, t. 1 i 2, Kraków
2002; tenże, Komentarz aktualizowany do art. 1–300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Ko-
deks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037), Lex/el. 2014; tenże, Komentarz aktualizowany do
art. 301–633 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037),
Lex/el. 2013; tenże, Niektóre skutki dla obrotu handlowego wprowadzenia trzeciej kategorii
podmiotowej, w: M. Sawczuk (red.), Czterdzieści lat kodeksu cywilnego, Kraków 2006; tenże,
Prawo handlowe, Warszawa 2002, 2006, 2011, 2014; L. Kieres, Wolność działalności gospo-
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darczej, w: System PrAdm, t. 8A, 2013; P. Killias, Les raisons de commerce: Répertoire de
jurisprudence fédérale et cantonale, Lausanne 1990; M. Klapczyńska, Firma i jej ochrona,
Warszawa 2004; T. Knypl, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Sopot
1995; A. Koch, Umowa franchisingowa, RPEiS 1980, Nr 3; A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo
handlowe. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze, Kraków 2002; ciż, (red.), Prawo spółek han-
dlowych: podręcznik akademicki, Warszawa 2013; T. Kocowski, Rejestracja przedsiębiorców,
w: System PrAdm, t. 8A, 2013 J. Koczanowski, Ochrona dóbr osobistych osób prawnych, Kra-
ków 1999; tenże, Zakres i środki ochrony dóbr osobistych osób prawnych, w: J. Piątowski (red.),
Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Ossolineum 1986; K. Kohutek, Ko-
mentarz do art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Lex/el.
2005; K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz,
Lex/el. 2014; A. Kołodziej, Licencja firmy. O naturze prawa do firmy po nowelizacji Kodeksu
cywilnego, KPP 2004, Nr 1; tenże, Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektual-
nej, w: E. Nowińska, M. du Vall (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji,
ZNUJ PIPWI 2004, Nr 88; A. Kołodziej-Tischner, Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie
prawa do znaku towarowego, rozprawa doktorska, Kraków 2006, maszynopis; K. Kopczew-
ska, R.L. Kwaśnicki, Autonomia woli w kształtowaniu firmy spółek kapitałowych, MoP 2003,
Nr 9; J. Kopyra, Spółki kapitałowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku jako organizacje
pozarządowe – status, działalność oraz treść umowy spółki, Rej. 2006, Nr 6; B. Kordasiewicz,
Jednostka wobec środków masowego przekazu, Wrocław 1991; C. Kosikowski, Pojęcie przed-
siębiorcy w prawie polskim, PiP 2001, Nr 4; tenże, Przedsiębiorca w prawie polskim na tle
prawa europejskiego, Warszawa 2003; tenże, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
Komentarz, Warszawa 2005, 2006, 2013; C. Kosikowski, T. Ławicki, Ochrona prawna konku-
rencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, Warszawa 1994; P. Kostański (red.), Prawo
własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2014; E.J. Krześniak, Zasady konstruowania
firmy spółki partnerskiej, Pal. 2005, Nr 5–6 Komisja Kodyfikacyjna działająca przy Ministrze
Sprawiedliwości, Księga pierwsza kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, Warszawa
2008, www.bip.ms.gov.pl/data/files/ public/bip/kkpc/ksiega.rtf (cyt. jako Projekt); W. Kubala,
Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2000; A. Kubiak-Cyrul, Dobra osobi-
ste osób prawnych, Kraków 2005; R.L. Kwaśnicki, A. Rataj, „Duża” 7, nowelizacja Kodeksu
spółek handlowych, MoP 2004, Nr 3, dodatek; G. Kycia, Powstanie i ustanie prawa do firmy
i do znaku towarowego oraz ochrony znaków niezarejestrowanych, Kraków 1999; J. Lewan-
dowska, Jan III Sobieski skomercjalizowany, Rz. z 13.12.1997 r.; J. Lic, M. Łuc, Definicje
pojęć „działalność gospodarcza” i przedsiębiorca (potrzeba rewizji), PiP 2008, Nr 10; P. Lis-
soń, Zakres pojęcia „przedsiębiorca” w prawie działalności gospodarczej oraz innych aktach
prawnych, RPEiS 2002, Nr 2; J. Litwin, Nabycie i zmiana nazwiska w świetle nowego Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego, NP 1964, Nr 10; tenże, Pseudonim kupiecki, PPH 1931;
E. Łętowska, Bezpodstawne wzbogacenie, Warszawa 2000; taż, Zbieg norm w prawie cywil-
nym, Warszawa 2002; J. Majewski, Przestępne użycie określeń „bank” lub „kasa”, PB 2000,
Nr 5; E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie rejestrowe, w: System PrHandl, t. 7, 2013; taż,
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa 2001; J. Matys, Dobra osobiste
osób prawnych i ich niemajątkowa ochrona, MoP 2006, Nr 10; J. Mazurkiewicz, Król nabity
w butelkę, Rz. z 6.3.1997 r.; tenże, Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego
w prawie polskim, Wrocław 2010; tenże, Umieszczanie i zachowywanie w znakach towa-
rowych nazwisk zmarłych, w: R. Sztyk (red.), Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały,
Poznań–Kluczbork 2001; tenże, Umieszczanie i zachowywanie w znakach towarowych nazwisk
zmarłych, w: E. Gniewek (red.), O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga
pamiątkowa prof. Alfreda Kleina, Kraków 2000; H. Mądrzak (red.), Postępowanie cywilne,
Warszawa 2001; A. Michalak, Ochrona zagranicznej nazwy handlowej w Polsce – glosa do
wyr. SN z 19.3.2004 r., IV CK 157/03, Gl. 2005, Nr 3; A. Michnik, Ustawa o Krajowym
Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa 2013; Z. Miczek, Jak upoważnić do korzystania
z firmy, PUG 2005, Nr 9; taż, Osoba fizyczna jako przedsiębiorca – na tle ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej i kodeksu cywilnego, PPH 2005, Nr 9; I.B. Mika, Roszczenie
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o ogłoszenie oświadczenia w prawie wynalazczym, ZNUJ PWiOWI 1997, Nr 69; taż, Spon-
soring, w: J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo mediów, Warszawa 2003; taż,
Sponsorowanie w radiu i telewizji, Kraków 2005; M. Modrzejewska, Użycie nazwiska osoby
fizycznej w firmie przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną, PPH 2008, Nr 5; taż, Za-
sady obierania firmy spółki kapitałowej, PUG 1988, Nr 1; E. Modzelewska-Wąchal, Ustawa
o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2002; P. Mostowik, W. Żukowski, Ustawa
o języku polskim. Komentarz, Warszawa 2001; T. Mróz, E. Bieniek-Koronkiewicz, Kontro-
wersje wokół pojęcia „przedsiębiorca”, Pr.Sp. 2003, Nr 6; B. Myszka, Status prawny spółki
cywilnej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, PS 1994, Nr 6; J. Namitkiewicz, Firma:
studjum z zakresu teorji i praktyki prawa handlowego, Warszawa 1917; tenże, Ustawodaw-
stwo handlowe, cz. 1, Warszawa 1936; J.P. Naworski, Oznaczenie jednoosobowych podmiotów
gospodarczych, Rz. z 7.7.1995 r.; tenże, Problematyka skracania firmy spółek kapitałowych,
cz. 1, PPH 1996, Nr 3, część 2, PPH 1996, Nr 4; tenże, Przedsiębiorca w polskim prawie
cywilnym (materialnym i procesowym) de lege lata i de lege ferenda, Toruń 2011; tenże,
Zdolność sądowa i oznaczanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (na tle
uchwały SN z 18.12.992 r. III CZP 152/92), Pal. 1995, Nr 1–2; E. Norek, Krajowy Rejestr
Sądowy i postępowanie rejestrowe, Warszawa 2001; taż, Przedsiębiorstwo jako przedmiot ob-
rotu gospodarczego, Warszawa 1997; A. Nowacki, Firma spółki partnerskiej, Pr.Sp. 2011, Nr 4;
E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, War-
szawa 2001, 2005; ciż, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa
2010; E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004,
2005, 2011; ciż, Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie, Warszawa 2003; E. No-
wińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona,
Warszawa 2014; J. Odachowski, Ciągłość działalności gospodarczej, Gl. 2003, Nr 9; S. Ogo-
nek, Firma dla rejestru czy rejestr dla firmy, Rz. z 18.5.2004 r.; tenże, Nos dla tabakiery czy
tabakiera dla nosa, czyli firma dla rejestru czy rejestr dla firmy, NPN 2005, Nr 1; J. Olszewski
(red.), Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2005; T. Opalski, Ochrona nazwy handlowej
w Polsce, PUG 1980, Nr 11; A. Orliński, Ograniczenia swobody w obieraniu firmy spółki
kapitałowej wynikające z regulacji określających treść wpisu do rejestru przedsiębiorąc, AUWr
2004, Nr 64; K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2014; P. Pawlonka, Oddział
przedsiębiorcy w procesie cywilnym – wybrane zagadnienia, MoP 2010, Nr 13; M. Pazdan,
Dobra osobiste i ich ochrona, w: System PrPryw, t. 1, 2012; tenże, Osoba fizyczna jako przed-
siębiorca, w: System PrPryw, t. 1, 2012; K. Piasecki, Kodeks cywilny. Komentarz. Księga
pierwsza. Część ogólna, Kraków 2003; tenże (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komen-
tarz, t. 1, Warszawa 2001; K. Piasecki, A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego.
Komentarz KPC, t. 1, Art. 1–366, t. 2, Art. 367–729, Warszawa 2014 „Podmiot gospodarczy”
czy „przedsiębiorca”, w: Studia z prawa gospodarczego i handlowego, Kraków 1996; J. Po-
lakowska-Kujawa, M. Kujawa, Sponsoring: aspekty prawne i gospodarcze, Warszawa 1994;
M. Poźniak-Niedzielska, Dobra niematerialne przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa–Łódź
1990; taż, Nazwa osoby prawnej jako przedmiot ochrony prawa cywilnego, w: J. Błeszyński,
J. Rajski (red.), Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa prof. W. Czachórskiego,
Warszawa 1985; taż, Użycie cudzego nazwiska jako znaku towarowego, Rej. 1994, Nr 7–8;
taż, Niektóre aspekty pogranicza oznaczeń geograficznych i znaków towarowych w świetle
prawa własności przemysłowej, w: Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patento-
wego w Polsce, Warszawa 2001; taż, Zbycie przedsiębiorstwa w świetle zmian w kodeksie
cywilnym, PiP 1991, Nr 6; U. Promińska, Firma przedsiębiorcy a oznaczenie przedsiębiorstwa,
w: Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001; taż,
Kilka uwag na temat regulacji firmy w przepisach kodeksu cywilnego i w projekcie kodeksu cy-
wilnego w: M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe XXI wieku: czas stabilizacji, ewolucji czy
rewolucji: Księga jubileuszowa profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010; taż (red.), Prawo
własności przemysłowej, Warszawa 2004; taż, Spółka partnerska, w: System PrHandl, t. 2, 2012;
taż, Uprawniony do nabycia prawa ochronnego na znak towarowy w świetle ustawy – Prawo
własności przemysłowej, w: Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemy-
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słowej w Polsce, Warszawa 2003; taż, Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa
1998 M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2009;
M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa
2014; W. Pyzioł (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008; Z. Radwań-
ski, Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustawą
z dnia 14 lutego 2003 r., PS 2003, Nr 7–8; tenże, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa
1999, 2003, 2005; tenże, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006; J. Olszewski (red.),
Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2005; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania –
część ogólna, Warszawa 2014; Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szcze-
gółowa, Warszawa 2005, 2012; S. Rudnicki, Ochrona dóbr osobistych na podstawie art. 23 i 24
KC w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1985–1991, PS 1992, Nr 2; R. Sadlik, Ochrona
nazwy spółki kapitałowej, Pr.Sp. 2000, Nr 11; G. Schricker, Rechtsfragen der Firmenlizenz.
Festschrift für Otto-Friedrich Frhr. von Gamm, Kolonia 1990; W. Schuhmacher, w: M. Straube
(red.), Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Wiedeń 1987; M. Schulz, Znak towarowy a przed-
siębiorstwo, PPH 2003, Nr 9; W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu,
Warszawa 2004; T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz
t. 4, Tytuł IV – Łączenie, podział i przekształcanie spółek, Tytuł V – Przepisy karne, T. VI
– Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe, Warszawa
2011; T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Komentarz do kodeksu spółek handlowych, t. 1,
Spółka akcyjna i przepisy karne, Warszawa 2003; ciż (red.), Komentarz do kodeksu spółek han-
dlowych. Spółki osobowe, Warszawa 2001; M. Sieradzka, Fałszywe lub oszukańcze oznaczenia
geograficzne, w: M. Zdyb, M. Sieradzka (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Komentarz, Warszawa 2011; taż, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynko-
wym. Komentarz, Warszawa 2008; M. Sieradzka, M. Zdyb, Ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013; J. Sitko, Dualizm oznaczeń przedsiębiorcy i przed-
siębiorstwa – obrzeża prawa własności przemysłowej, PPH 2008, Nr 4; taż, Firma i jej ochrona,
rozprawa doktorska, Lublin 2006 (maszynopis), 2009; taż, Firma w świetle przepisów kodeksu
cywilnego, PPH 2003, Nr 5; T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumen-
tów. Komentarz, Warszawa 2014; tenże, Zakaz praktyk ograniczających konkurencję, Warszawa
2003; E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna. Zarys wykładu, Warszawa 2005;
M. Sokołowski, Firma Europejskiego Ugrupowania Inwestorów Gospodarczych w prawie pol-
skim, EPS 2007, Nr 6; R. Skubisz, Firma, w: A. Jakubecki, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz,
Prawo spółek. Zarys, Warszawa 1997; tenże, Kollisionen zwischen Warenzeichen und Unterneh-
menskennzeichen, w: Rechtsfragen der Transformation in Polen, Kraków 1995; tenże, Ochrona
zagranicznej nawy handlowej, w: A. Oleszko (red.), Księga Pamiątkowa I Kongresu Notariuszy
Rzeczypospolitej. Księga pamiątkowa, Kluczbork 1993; tenże, Oznaczenia geograficzne jako
indywidualny znak towarowy, w: Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia własności przemysłowej
w Polsce, Warszawa 2003; tenże, Prawo do firmy i jego ochrona, PiP 1993, Nr 1; tenże, Prawo
znaków towarowych, Komentarz, Warszawa 1997; tenże, Zasady prawa firmowego, Rej. 1993,
Nr 1; tenże, Z problematyki ochrony nazwy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(na tle wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego), PUG 2002, Nr 6; B. Sołtys, Nazwy handlowe
i ich ochrona w prawie polskim, Kraków 2003; R. Sowiński, Ustawa o swobodzie działal-
ności gospodarczej – oceny kardynalne i mniej zasadnicze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego 2004, Roczniki Prawnicze Nr 16; L. Stecki, Franchising, Toruń 1994; tenże,
Sponsoring, Toruń 2000; R. Stefanicki, Ograniczenia i możliwości skracania firm spółek prawa
handlowego, Pr.Sp. 1999, Nr 2; tenże, Prawne granice wyboru nazwy (firmy), Jur. 2000, Nr 1
tenże, Prawo do nazwy (firmy) i jego ochrona, Kraków 1999; tenże, Regulacja firmy w ko-
deksie spółek handlowych, w: R. Sztyk (red.), Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały,
Kluczbork 2001; A. Stelmachowski, Teoria prawa cywilnego, Warszawa 1998; R.T. Stroiński,
Przedsiębiorstwo, charakter prawny oraz zbycie w prawie amerykańskim, francuskim i pol-
skim, Warszawa 2003; D. Szafrański, Przedsiębiorca zagraniczny jako podmiot działalności
gospodarczej na terytorium RP, w: M. Pawełczyk, R. Stankiewicz (red.), Przedsiębiorca za-
graniczny w Polsce. Aspekty prawne, Bydgoszcz 2014; A. Szajkowski, Koncepcja legislacyjna
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spółki handlowej, w: W. Czapliński (red.), Prawo XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia In-
stytutu Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2006; T. Szanciło, Przedsiębiorca w prawie polskim,
PPH 2005, Nr 3; K. Szczepanowska-Kozłowska, Używanie firmy jako naruszenie prawa ochron-
nego na znak towarowy, PPH 2008, Nr 10; A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej,
Warszawa 2003, 2011; A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979; tenże, Ochrona
dóbr osobistych przysługujących osobom prawnym, w: Problemy kodyfikacji prawa cywilnego.
Księga pamiątkowa Profesora Zbigniewa Radwańskiego, Poznań 1990; tenże, Ochrona nazwy
przedsiębiorstwa – glosa do wyr. SN z 26.3.2002 r., III CKN 777/00, PPH 2003, Nr 11; tenże,
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwładnego, w: A. Mączyński, M. Pazdan,
A. Szpunar (red.), Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Pro-
fesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994; J. Szwaja, Firma spółki, w: Włodyka, Prawo;
tenże, Firma w kodeksie cywilnym, Pr.Sp. 2004, Nr 1; tenże, Nowy kodeks spółek handlowych,
cz. 1, Pr.Sp. 2001, Nr 1; tenże, O przyszłym uregulowaniu firmy, PiP 1994, Nr 12; tenże, Ozna-
czenia przedsiębiorców, w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. 5,
2004; tenże, Pojęcie przedsiębiorcy a instytucja prokury (Przedsiębiorca jako podmiot udzie-
lający prokury), w: A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa
dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005; tenże, Pojęcie „przedsię-
biorstwo” w Kodeksie spółek handlowych, w: Studia prawa gospodarczego. Księga pamiątkowa
Profesora Ireneusza Weissa, Kraków 2003; tenże, Przedsiębiorcy i ich oznaczenia, w: Sołty-
siński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. 5, 2008; tenże, Spółki kapitałowe
w nowym kodeksie spółek handlowych, Pr.Sp. 2001, Nr 3; tenże (red.), Ustawa o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 1994, 2000, 2006, Warszawa 2013; tenże,
Zasada wyłączności firmy, Pr.Sp. 2004, Nr 5; J. Szwaja, I. Mika, Oznaczenia przedsiębiorcy
(prawo firmowe), w: System PrPryw, t. 1, 2009; J. Szwaja, A. Szajkowski (red.), System prawa
własności intelektualnej, t. 3, Prawo wynalazcze, Wrocław 1990; M. Szydło, Osoby wykonu-
jące wolne zawody prawnicze jako przedsiębiorcy, PS 2004, Nr 2; tenże, Pojęcie przedsiębiorcy
w prawie polskim, PS 2002, Nr 7–8; tenże, Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym i jego
zbycie a sytuacja prawna koncesji, licencji i zezwoleń w kontekście art. 551 kodeksu cywilnego,
Pr.Sp. 2006, Nr 4; T. Szymanek, Postępowanie cywilne w sprawach własności przemysłowej
i intelektualnej, Warszawa 2001; M. Tarska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa
2002; taż, Podmiotowość prawna spółki kapitałowej w organizacji, PUG 2001, Nr 5; taż, Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością. Istota. Ustrój. Funkcjonowanie, Warszawa 2003; taż, Ustawa
o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa 2009; A. Tischner, Licencja firmy.
O naturze prawa do firmy po nowelizacji Kodeksu cywilnego, KPP 2004, Nr 1; taż, Odpowie-
dzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa 2008; E. Traple,
Prawne ramy sponsoringu w środkach masowego komunikowania, w: I. Dobosz (red.), Aktualne
problemy prawne komunikowania masowego, ZNUJ PWiOWI 1993, Nr 62; taż, Umowy o eks-
ploatację utworu w prawie polskim, Warszawa 2010; R. Trzaskowski, Działalność gospodarcza
w rozumieniu przepisów prawa cywilnego na tle orzecznictwa, Gl. 2006, Nr 2; M. Trzebiatow-
ski, Spółka z o.o. w organizacji, Lublin 2000; M.A. Waligórski, Zasada wolności działalności
gospodarczej i równości przedsiębiorców, w: System PrHandl, t. 1, 2009; E. Warzocha, Usta-
lenie stosunku prawnego lub prawa w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1982;
E. Wengerek, Powództwo o ustalenie, RPEiS 1959, Nr 1; J. Widło, Przedsiębiorstwo w świetle
zmian Kodeksu cywilnego, MoP 2004, Nr 1; tenże, Rozporządzanie przedsiębiorstwem, Kra-
ków 2002; S. Włodyka, Podmiotowość prawna spółek handlowych, w: System PrHandl, 2007,
t. 2A, 2007; tenże (red.), Prawo spółek, Kraków 1991; tenże (red.), Prawo umów w obrocie
gospodarczym, Warszawa 2001; tenże, Strategiczne umowy przedsiębiorców, Warszawa 2000;
E. Wojcieszko-Głuszko, Roszczenie o złożenie oświadczenia w prawie nieuczciwej konkuren-
cji, w: E. Nowińska, M. du Vall (red.), Księga pamiątkowa ku czci profesora Janusza Szwaji,
ZNUJ PIPWI 2004, Nr 88; tenże, Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na
podstawie przepisów prawa nieuczciwej konkurencji, ZNUJ PIPWI 2005, Nr 89; E. Wojtaszek,
Umowa franchisingowa jako metoda współpracy sprywatyzowanych jednostek gospodarczych,
PUG 1991, Nr 11–12; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części
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ogólnej, Warszawa 2001; E. Wołoch, Ochrona firmy (nazwy) w Internecie, RzPat 2002, Nr 2;
M. Wyrwiński, Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego (dotyczących firmy
i prokury), zmienionych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw, LEX/el. 2003; tenże, Pojęcie przedsiębiorcy, w: E. Nowińska,
D. Kasprzycki (red.), Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, Kraków 2012; M. Za-
łucki, Nowe uregulowanie firmy w prawie polskim (zagadnienia wybrane), Rej. 2004, Nr 1;
tenże, Upoważnienie do korzystania z firmy de lege lata i de lege ferenda, PUG 2005, Nr 6;
tenże, W sprawie upoważnienia zawartego w art. 43 (9) § 2 k.c., PUG 2005, Nr 9; Ł. Zamoj-
ski, Działalność gospodarcza osób fizycznych, Gl. 2004, Nr 4; tenże, Działalność gospodarcza
osób fizycznych: ewidencjonowanie czy rejestracja sądowa?, PUG 2003, Nr 2; tenże, Firma
w postępowaniu rejestrowym, cz. 1, Pr.Sp. 2006, Nr 1, cz. 2, Pr.Sp. 2006, Nr 2; tenże, Kilka
uwag o firmie przedsiębiorcy. Polemika, Pr.Sp. 2006, Nr 7–8; J. Zaporowska, J. Mazurkie-
wicz, Nie wszystko na sprzedaż, Rz. z 21.2.1997 r.; ciż, Sobieski w opałach, Rz. 1998, Nr 53;
P. Zaporowski, Czy § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30 IX 2011 r. w spra-
wie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru
Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach jest zgodny z Konstytucją RP?,
Rej. 2012, Nr 6; tenże, Czy przedsiębiorcą może być osoba fizyczna niemająca pełnej zdolności
do czynności prawnych? Pal. 2006, Nr 7–8; tenże, Firma oddziału osoby prawnej, Pr.Sp. 2006,
Nr 4; tenże, Firma jako dobro osobiste przedsiębiorcy, Rej. 2005, Nr 12; tenże, Glosa do wyr.
NSA z 11.1.2007 r., II GSK 268/06, PiP 2008, Nr 9; tenże, Imię i nazwisko w firmie osoby
fizycznej, PiP 2004, Nr 7; tenże, Meandry polskiego prawa firmowego. Polemika, Pr.Sp. 2006,
Nr. 4; tenże, Określenie formy prawnej przedsiębiorcy w firmie osoby prawnej, PPH 2005,
Nr 2; tenże, Określenie w firmie przedmiotu działalności przedsiębiorcy, R.Pr. 2005, Nr 4;
tenże, Oznaczenia przedsiębiorców prowadzących działalność w spółce cywilnej – glosa do
wyr. SA Katowicach z 14.3.2006 r., I ACa 2057/05, Gl. 2009, Nr 3; tenże, Pisownia firmy
lub jej części w alfabecie innym niż łaciński, Pr.Sp. 2012, Nr 1; tenże, Prowadzenie nabytego
przedsiębiorstwa pod dotychczasowa nazwą, PS 2005, Nr 5; tenże, Pseudonim w firmie, PPH
2006, Nr 6; tenże, Spory wokół nowego prawa firmowego, Rej. 2004, Nr 5; tenże, Spór wo-
kół unormowania firmy osoby prawnej w kodeksie cywilnym, Pr.Sp. 2006, Nr 9; M. Zaremba,
Prawdziwość firmy jako gwarancja zasady pewności i bezpieczeństwa obrotu, Białostockie Stu-
dia Prawnicze 2008, Nr 3; M. Zdyb, Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze,
Kraków 2001; F. Zedler, w: Jakubecki, Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze, 2003; A. Zie-
liński (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. 1, Warszawa 2005, t. 2, Warszawa 2006; tenże
(red.), K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2014;
G. Żmij, Firma w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013; L. Żyżylewski, Spółka
w skrócie, Rz. z 14.6.1993 r.; T. Żyznowski, Firma w kodeksie cywilnym, PS 2003, Nr 9; tenże,
Ochrona nazwy (firmy) i dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, RzPat 1996, Nr 4; tenże,
Prawo do firmy (nazwy) i jego ochrona w świetle orzecznictwa sądowego, Zielona Góra 1993.

Art. 431. [Pojęcie przedsiębiorcy]
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna,

o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową.

1. Pojęcie przedsiębiorcy. Do momentu wejścia w życie ustawy z 14.2.2003 r.1
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49,
poz. 408), tj. do 25.9.2003 r., KC nie definiował pojęcia przedsiębiorcy. Poszczególne
ustawy zaliczane do prawa prywatnego oraz do prawa gospodarczego publicznego
określały więc samodzielnie to pojęcie. W zasadzie każda z definicji miała zasto-
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sowanie tylko do podmiotów i zdarzeń, które regulowała. Nie wszystkie określały
pojęcie przedsiębiorcy nawet na „własny użytek”. Wskutek tego nie tylko brak było
ogólnego pojęcia przedsiębiorcy, lecz istniejące liczne jego definicje różniły się, cza-
sem nawet dosyć istotnie, chociaż nie przemawiały za tym względy merytoryczne.
Niektórym definicjom, w szczególności zawartym w GospU, a potem w PrGosp,
praktyka, piśmiennictwo, a nawet orzecznictwo przyznawały większe znaczenie i sze-
rzej je stosowały. Stan taki powodował niepewność prawa i trudności w wykładni
i stosowaniu przepisów, zwłaszcza że KC posługujący się w swych przepisach ter-
minem „przedsiębiorca”, nie określał treści tego pojęcia. Ustawodawca postanowił
temu zaradzić.

2. Cele regulacji. Pojęcie przedsiębiorcy wymagało zdefiniowania w przepisach 2
ogólnych prawa cywilnego, ponieważ pojawiało się ono w szeregu przepisów KC,
a także w innych normach prywatnoprawnych, a zawarta w obowiązującej wtedy
ustawie z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178
ze zm.) definicja tego pojęcia była ograniczona do zakresu działania tej ustawy (art. 2)
o charakterze zresztą administracyjno-prawnym. Zagadnienie to, wraz z obszerną
regulacją oznaczania przedsiębiorcy, wymagało formalnego wyodrębnienia w KC,
co znalazło wyraz w utworzeniu – w obrębie Księgi I Tytułu II nowego Działu III
pt. „Przedsiębiorcy i ich oznaczenia” na podstawie ustawy z 14.2.2003 r. o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408).

Podstawowym celem projektu było wyodrębnienie oznaczeń służących wyróż-
nianiu podmiotów prawa cywilnego od oznaczeń służących wyróżnianiu przed-
siębiorców lub ich części rozumianych jako przedmioty praw przedsiębiorców.
Sposobem oznaczania przedsiębiorców zajmowały się głównie przepisy ustawy
z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 ze zm.), a zwłaszcza jej art. 5. Zaproponowana w KC regulacja doty-
czy natomiast oznaczenia podmiotów prawa cywilnego, a przede wszystkim tych,
które prowadzą działalność gospodarczą (przedsiębiorców) (z uzasadnienia rządo-
wego projektu z 2.7.2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw, Druk sejmowy Nr 666, Sejm IV kadencji).

3. Kryteria pojęcia przedsiębiorcy. Zawarte w art. 431 KC pojęcie przedsię- 3
biorcy opiera się na dwóch kryteriach: podmiotowym i funkcjonalnym. Pierwsze
z nich ogranicza zakres tego pojęcia do trzech kategorii podmiotów: osób fizycznych,
osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną – co eliminuje z zakresu tego pojęcia
m.in. spółki prawa cywilnego. Z kolei kryterium funkcjonalne wskazuje cechy po-
wszechnie uznawane za charakterystyczne dla przedsiębiorcy, do których zresztą
odwołuje się także ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.). Jednakże definicja kodeksowa ma samodzielne
znaczenie na obszarze stosunków prywatnoprawnych (cywilnoprawnych) i zakresem
swoim obejmuje szerszy krąg podmiotów od tych, do jakich odnoszą się przepisy
SwobDziałGospU (uwzględniając zawarte tam wyłączenia).

4. Przedsiębiorca w SwobDziałGospU. Zgodnie z art. 4 SwobDziałGospU, 4
przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie-
będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wyko-
nująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje
się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia-
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łalności gospodarczej. Dla prawidłowej interpretacji zakresu pojęcia przedsiębiorca
konieczne jest odwołanie się do definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 2
SwobDziałGospU. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,
budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizo-
wany i ciągły. Wyróżnione zostały również pewne kategorie działalności, do których
ustawa nie znajduje zastosowania. Zgodnie z art. 3 SwobDziałGospU należą do
nich: działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu
i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądo-
wego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych
i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem tury-
stów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej
niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17
ust. 3 ustawy z 12.5.2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie
tymi wyrobami i organizacji rynku wina (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1104). Wy-
łączenie przewidziane w art. 3 SwobDziałGospU ma istotne znaczenie, ponieważ
prowadzi do tego, że znaczna liczba podmiotów spełniających kryterium z art. 4
SwobDziałGospU jest wyłączona spod działania jej przepisów, przynajmniej w pew-
nym zakresie, a w każdym razie nie są one obowiązane ujawnić się w ewidencji oraz
nie mają obowiązku posiadania rachunku bankowego. Co gorzej, kryteria działalno-
ści rolniczej w szerokim rozumieniu oraz agroturystyki są nieostre, pomijają kwestię
rozmiaru prowadzonej działalności (a różnice pod tym względem są w praktyce
ogromne), wreszcie wyłączenie z art. 3 SwobDziałGospU odnosi się tylko do osób
fizycznych, a już nie do spółek osób fizycznych (nawet jednoosobowych) działających
w rolnictwie. Ten skomplikowany system, przejęty zresztą z poprzednich regulacji,
powoduje, że sporządzenie pełnej listy przedsiębiorców jest właściwie niemożliwe,
czego dowodzą wielkie trudności przy próbach ich sporządzenia (por. np. K. Ko-
hutek, w: M. Brożyna, M. Chudzik, K. Kohutek, J. Molis, S. Szuster, Komentarz do
art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Lex/el.
2005; C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 2006, s. 17
i n.; A. Kidyba, Prawo handlowe, 2006, s. 16 i n.; M. Sieradzka, M. Zdyb, Ustawa
o swobodzie działalności gospodarczej, passim; System PrAdm, t. 8A, 2013).

5. Pojęcie przedsiębiorcy w doktrynie nauki prawa. Definicja przedsiębiorcy5
zawarta w art. 431 KC, stała się od początku jej obowiązywania przedmiotem oży-
wionej dyskusji w doktrynie prawa, która trwa do dzisiaj (por. w szczególności
S. Dmowski, w: S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego, 2003,
s. 144–148; J. Frąckowiak, Instytucje prawa handlowego, s. 31–40; J. Jacyszyn, Festi-
wal jednego aktora, passim; tenże, Przedsiębiorca a wolny zawód, passim; A. Kidyba,
Galimatias z przedsiębiorcami, passim; T. Mróz, E. Bieniek-Koronkiewicz, Kontro-
wersje, passim; K. Piasecki, Kodeks cywilny, 2003, s. 239–240; W. Popiołek, w: Pie-
trzykowski, Komentarz KC, t. 1 i 2, Suplement, s. 12–17; Z. Radwański, Podmioty
prawa cywilnego, s. 17–23; tenże, Prawo cywilne, 2003, Nb 449–452, s. 201–206;
M. Wyrwiński, Komentarz, kom. do art. 431 KC, Lex/el.; C. Kosikowski, Przedsię-
biorca, passim; R. Blicharz, M. Pawełczyk, Przedsiębiorca, passim. Na wymienienie
zasługują też publikacje, które wprawdzie nie odnoszą się wprost do komentowa-
nego przepisu, lecz mają znaczenie dla jego wykładni (por. zwłaszcza W.J. Katner,
Kupiec, passim; C. Kosikowski, Pojęcie przedsiębiorcy, passim; M. Szydło, Pojęcie
przedsiębiorcy, passim; P. Lissoń, Zakres pojęcia „przedsiębiorca”, passim; J. Frąc-
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kowiak, Przedsiębiorca w nowym polskim prawie handlowym, passim; Ł. Zamojski,
Działalność gospodarcza, 2003; J. Odachowski, Ciągłość działalności, passim i bar-
dzo interesująca, obszerna monografia R.T. Stroińskiego, Przedsiębiorstwo, passim;
E. Gniewek, w: Gniewek, Komentarz KC, t. 1, 2004, s. 145–148; Z. Radwański,
Prawo cywilne, 2005, Nb 449–451, s. 207 i n.; M. Szydło, Osoby wykonujące wolne
zawody prawnicze, passim; J. Szwaja, Pojęcie przedsiębiorcy a instytucja prokury,
passim; A. Kidyba, Prowadzenie przedsiębiorstwa, passim; J. Frąckowiak, Jednostka
organizacyjna, passim; M. Habdas, Zbycie przedsiębiorstwa, passim; W.J. Katner,
Podwójna czy potrójna podmiotowość, passim; C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie
działalności gospodarczej. Komentarz, 2006, s. 28–40; W. Popiołek, w: Pietrzykow-
ski, Komentarz KC, t. 1, 2005, s. 153–158; T. Szanciło, Przedsiębiorca, passim;
R. Blicharz, M. Pawełczyk, Przedsiębiorca, passim; Z. Miczek, Osoba fizyczna jako
przedsiębiorca, passim; J. Grykiel, Pojęcia działalności gospodarczej, passim; K. Ko-
hutek, Komentarz, kom. do art. 4; R. Flejszar, Przedsiębiorca, passim; A.G. Harla,
Pojęcie kupca, passim; P. Zaporowski, Czy przedsiębiorcą, passim; W. Szydło, Przed-
siębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym, passim; B. Draniewicz, Pojęcie „sprawy
gospodarczej”, s. 119–123; W.J. Katner, Pojęcie przedsiębiorcy, passim; J. Gorczyń-
ski, Przedsiębiorcą się jest czy bywa?, passim; B. Gnela, Pojęcie przedsiębiorcy
w relacjach prawnych z konsumentem, passim; J. Lic, M. Łuc, Definicje pojęć,
passim; W.J. Katner, Przedsiębiorca i konsument, passim; J.P. Naworski, Przedsię-
biorca w polskim prawie cywilnym, passim; M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy, passim;
W.J. Katner, w: P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny, kom. do
art. 431; W. Popiołek, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. 1, 2013, kom. do 431;
Ł. Żelechowski, w: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny, 2013. Pojęciem przedsiębiorcy
zajęto się również w fundamentalnym Systemie PrPryw, zob. M. Pazdan, w: t. 1,
s. 1113–1114, J. Frąckowiak, w: t. 1, 2012, s. 1216–1223; M. Bednarek, w: t. 5,
2013, s. 656–661 oraz w Systemie PrHandl, zob. P. Bielski, Przedsiębiorcy, w: t. 1,
2009, s. 560–689 oraz w Systemie PrAdm, t. 8A, s. 194 i n.

6. Cechy przedsiębiorcy. Z art. 431 KC wynika, że przedsiębiorcą jest podmiot, 6
który łącznie (kumulatywnie) ma określone w tym przepisie cechy: podmiotową,
podmiotowo-funkcjonalną i jedną z dwóch alternatywnie wymienionych cech przed-
miotowo-funkcjonalnych. Pod względem podmiotowym należy do jednej z grup
podmiotów wymienionych w przepisie alternatywnie. Prowadzi działalność gospo-
darczą lub zawodową. Działalność tę prowadzi we własnym imieniu.

7. Kryterium podmiotowe wskazuje, które podmioty prawa cywilnego posiadać 7
mogą status przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 431 KC przedsiębiorcą może być osoba
fizyczna (zwana często przedsiębiorcą indywidualnym), osoba prawna (zob. art. 33
i n. KC) oraz jednostka niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
prawną (art. 331 KC). Przepis ten jest zgodny z konstytucyjną zasadą wolności go-
spodarczej (zob. art. 20, 22 i 64 Konstytucji RP) oraz konstytucyjną zasadą wolności
wyboru i wykonywania zawodu (zob. art. 65 ust. 1 Konstytucji RP). Wymienionym
podmiotom przysługuje równe (w zasadzie) prawo do działania jako przedsiębiorca
(arg. ex art. 32 ust. 1 Konstytucji RP) (zob. M.A. Waligórski, Zasada wolności dzia-
łalności gospodarczej i równości przedsiębiorców, w: System PrHandl, t. 1, 2009,
s. 398 i n.; L. Kieres, Wolność działalności gospodarczej, w: System PrAdm, t. 8A,
2013, s. 90 i n.). Od zasady tej ustawy wprowadzają liczne wyjątki. Niektóre rodzaje
działalności gospodarczej są zastrzeżone dla podmiotów określonego rodzaju i typu
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(np. dla spółek akcyjnych), wykonywanie niektórych zawodów jest uzależnione od
posiadania wymaganych kwalifikacji.

8. Wymogi formalne a status przedsiębiorcy. W bardzo licznych przypad-8
kach przedsiębiorca rozpoczynając swoją działalność, musi ujawnić się (podlega
obowiązkowi wpisu) we właściwym rejestrze. Obowiązek ten wynika z właści-
wych przepisów regulujących zasady tworzenia dla danego typu podmiotu prawa
cywilnego (np. art. 251, 94, 109, 134, 163, 306 KSH) oraz z ogólnych regulacji
publicznoprawnych, w szczególności z art. 14 SwobDziałGospU. Zgodnie z art. 14
ust. 1 SwobDziałGospU przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu
złożenia wniosku o wpis do CEIDG albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przed-
siębiorców w KRS, przy czym wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy
będący osobami fizycznymi. Natomiast na podstawie art. 14 ust. 4 SwobDziałGospU,
spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzy-
skaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Jednakże o tym, czy dany podmiot ma
status przedsiębiorcy na gruncie prawa cywilnego, decyduje prowadzenie działalno-
ści, o której mowa w art. 431 in fine KC. Oznacza to, że w świetle art. 431 KC to,
czy dany podmiot podlega, czy nie podlega wpisowi do rejestru, nie ma istotnego
znaczenia dla uznania go za przedsiębiorcę. Uzyskanie statusu przedsiębiorcy na
gruncie prawa cywilnego nie zależy bowiem od uzyskania wpisu do rejestru, ale
od podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej we włas-
nym imieniu. Wpis do rejestru jest jedynie formalnym wymogiem, głównie prawa
publicznego, związanym z legalizacją działalności gospodarczej. Szczególny charak-
ter wpisu do rejestru ujawnia się jedynie w przypadku podmiotów prawa cywilnego,
które uzyskują podmiotowość prawną z chwilą wpisu (np. osobowe spółki handlowe).
W przypadku spółek kapitałowych zagadnienie to jest szczególnie kontrowersyjne.
Status przedsiębiorcy w świetle art. 431 KC posiadać będzie spółka kapitałowa w or-
ganizacji, prowadząca działalność gospodarczą, mimo braku wpisu do rejestru (por.
krytycznie W.J. Katner, w: P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny,
kom. do art. 431, Nb 16). Natomiast uznać należy, że na gruncie prawa cywilnego nie
są przedsiębiorcą spółki kapitałowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
nawet gdy są wpisane do rejestru przedsiębiorców. Przykładem takich podmiotów,
zgodnie z ustawą z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), są prowadzące działalność pożytku
publicznego spółki akcyjne i spółki z o.o., które nie działają w celu osiągnięcia
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pra-
cowników. Analiza kryterium podmiotowego była przedmiotem licznych wypowiedzi
przedstawicieli doktryny prawa – por. E. Bieniek-Koronkiewicz, J. Sieńczyło-Chole-
wicz, Skutki wpisu, s. 15 i n.; Z. Radwański, Podmioty prawa cywilnego, s. 19;
A. Ceglarski, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, passim; J. Kopyra, Spółki
kapitałowe, passim; M. Tarska, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, kom. do
art. 49a, Nb 6; Radwański, Olejniczak, Prawo cywilne, 2011, Nb 451; W. Popiołek,
w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. 1, 2013, kom. do art. 431, Nb 16; Ł. Żelechowski,
w: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny, 2013, kom. do art. 431, Nb 31 i n.

Problem ten znajduje też odzwierciedlenie w orzecznictwie. W uchw.
z 13.1.2006 r. SN potwierdził, że „możliwe jest istnienie spółek akcyjnych, które
nie działają w celu osiągnięcia zysku i nie prowadzą działalności gospodarczej,
której celem byłoby przysporzenie zysku akcjonariuszom, spółka akcyjna może bo-
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wiem powstać w każdym celu dozwolonym przez prawo, np. w celu charytatywnym.
Także zatem spółki akcyjne, pomimo obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców,
nie muszą mieć aktywności gospodarczej nastawionej na osiągnięcie zysku jako
przedmiotu działalności. W literaturze sporne jest, czy takie spółki są przedsiębior-
cami, trzeba jednak wskazać, że dla wykładni art. 3 ust. 2 WolontariatU nie ma
decydującego znaczenia fakt, iż w ustawie z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Są-
dowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) spółki podlegające wpisowi do rejestru
przedsiębiorców traktowane są jak przedsiębiorcy. Przepis art. 3 ust. 2 WolontariatU
nie odwołuje się do pojęcia przedsiębiorcy, a niezależnie od tego, przedsiębiorca
w rozumieniu KrRejSU nie musi prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu
art. 2 SwobDziałGospU, nie musi być też przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431

KC” (por. uchw. SN z 13.1.2006 r., III CZP 122/05, OSN 2006, Nr 12, poz. 200).
Podsumowując, podkreślić należy, że obecna konstrukcja definicji przedsiębiorcy
w KC dopuszcza sytuacje, w której za przedsiębiorcę uznaje się podmiot niewpisany
do rejestru przedsiębiorców (lub do CEIDG), jak i sytuacje, w których w świetle
prawa cywilnego nie jest przedsiębiorcą podmiot wpisany do tego rejestru.

Ponadto zwrócić należy uwagę na sposób postrzegania formalnych aspektów
działalności przedsiębiorców w prawie unijnym. Interesujące rozważania na ten
temat znalazły się w wytycznych wydanych przez Komisję Europejską w spra-
wie wdrożenia/wykonania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk
handlowych, w których wyraźnie stwierdzono: „Ponieważ dyrektywa reguluje prak-
tyki handlowe w szerokim znaczeniu tego pojęcia i obejmuje szczególny przypadek
«ukrytych» przedsiębiorców, istotne jest, aby krajowe organy egzekwowania prawa
oceniły w poszczególnych przypadkach, które osoby można zdefiniować jako przed-
siębiorców w danych okolicznościach. Mogą na przykład występować sytuacje,
w których wydaje się, że osoby fizyczne są konsumentami sprzedającymi produkty
innym konsumentom, jednak w praktyce mogłyby być przedsiębiorcami (sprzedaż
ukryta zachodząca między przedsiębiorstwem a konsumentem). Krajowe organy eg-
zekwowania prawa powinny dokonać oceny, uwzględniając następujące kwestie: czy
sprzedawca kieruje się chęcią zysku; liczbę, kwoty i częstotliwość transakcji; uzy-
skany przez sprzedawcę obrót ze sprzedaży; czy sprzedawca zakupuje produkty
z myślą o ich odsprzedaniu. Zakres definicji przedsiębiorcy mógłby na przykład obej-
mować osoby, których główną działalnością jest bardzo częsta sprzedaż produktów
z domów przez Internet za pośrednictwem stron internetowych, na których organi-
zowane są aukcje, które to osoby są nastawione na osiągnięcie zysku lub kupują
produkty w celu ich odsprzedania po wyższej cenie. [. . . ] Fakt, że dana organiza-
cja funkcjonuje jako «niedochodowa» lub «non-profit» nie ma znaczenia z punktu
widzenia oceny kwestii, czy taka organizacja jest przedsiębiorcą w rozumieniu dy-
rektywy. Przykładowo, jeżeli prywatny zakład ubezpieczeń zdrowotnych określa się
jako organizacja «non-profit» ze względu na to, że nie ma udziałowców i uzy-
skane nadwyżki handlowe reinwestuje w działalność, to nie ma wątpliwości, że taki
zakład jest przedsiębiorcą w rozumieniu dyrektywy. [. . . ] Organy sektora publicz-
nego również mogą być przedsiębiorcami, jeżeli prowadzą działalność handlową.
Przykładowo władze samorządowe miasta sprzedające po obniżonej cenie bilety na
organizowaną przez siebie wystawę dzieł sztuki będą do celów dyrektywy objęte de-
finicją przedsiębiorcy”. [zob. Wytyczne w sprawie wdrożenia/wykonania dyrektywy
2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych, Komisja Europejska
3.12.2009 r., SEC (2009) 1666, s. 16 i n. – dostępny na portalu Komisji Europejskiej
(http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp guidance pl.pdf)].
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9. Osoba fizyczna jako przedsiębiorca. Zgodnie z art. 431 KC przedsiębiorcą9
może być osoba fizyczna. W obrocie występuje ona często pod nazwą przedsiębiorca
indywidualny lub przedsiębiorca jednoosobowy (art. 33 KSH). Podlega ona obo-
wiązkowi uzyskania wpisu do CEIDG. Przepisy nie określają zakresu wymaganej
zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej dla uzyskania statusu przed-
siębiorcy. Niewątpliwie posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych przez
osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą umożliwia jej podejmowanie we własnym
imieniu wszelkich czynności prawnych niezbędnych dla prowadzenia działalności
gospodarczej. Kontrowersje wzbudza dopuszczalność uznania za przedsiębiorcę
osoby fizycznej niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych (np. ubez-
własnowolnionej, małoletniej nabywającej przedsiębiorstwo w drodze dziedziczenia).
Przedstawiciele doktryny, jak i orzecznictwo podzieleni są w tej kwestii. Z jednej
strony podkreśla się, że prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imie-
niu nie oznacza konieczności posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
gdyż prawo cywilne dopuszcza działanie za pośrednictwem przedstawiciela ustawo-
wego (por. M. Bednarek, Wzorce umowne, s. 656 i n.; M. Pazdan, Osoba fizyczna
jako przedsiębiorca, s. 1114; P. Zaporowski, Czy przedsiębiorcą, passim; M. Szydło,
Pojęcie przedsiębiorcy, s. 93 i n.; Z. Miczek, Osoba fizyczna jako przedsiębiorca,
s. 26–27; E. Gniewek, w: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny, 2011, s. 99; W. Popio-
łek, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. 1, 2013, kom. do art. 431, Nb 6).

Z drugiej strony pojawiają się wypowiedzi uznające zasadniczo pełną zdolność
do czynności prawnych osoby fizycznej za warunek niezbędny do uzyskania statusu
przedsiębiorcy. Zgodnie z tym poglądem prowadzenie działalności gospodarczej we
własnym imieniu przez przedsiębiorcę, wiąże się z dokonywaniem czynności praw-
nych, przekraczających zakres wynikający z art. 14 § 2 KC i wymaga posiadania
przez przedsiębiorcę, będącego osobą fizyczną, pełnej zdolności do czynności praw-
nych (por. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz,
Warszawa 2008, s. 35; W.J. Katner, w: P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, Kodeks cy-
wilny, kom. do art. 431, Nb 12; S. Dmowski, w: Dmowski, Rudnicki, Komentarz KC,
kom. do art. 431, Nb 10; oraz wyr. SA w Warszawie z 22.4.2009 r., VI ACa 1083/08,
OSA 2012, Nr 4, poz. 12).

W tym kontekście odróżnić należy jednak prowadzenie działalności gospodar-
czej polegające na prowadzeniu przedsiębiorstwa od prowadzenia działalności
gospodarczej w postaci wykonywania wolnego zawodu. W pierwszym przypadku
zakres zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej może nie mieć wpływu
na poprawność funkcjonowania jej przedsiębiorstwa prowadzonego przez osoby
tam zatrudnione, gdyż faktycznie podejmowanie osobistych działań przez przed-
siębiorcę nie jest konieczne, a pozostałe czynności z powodzeniem wykonywać
może przedstawiciel ustawowy. Natomiast w drugim przypadku pełna zdolność do
czynności prawnych może stanowić warunek konieczny dla wykonywania czynności
związanych z wykonywaniem wolnego zawodu, a przede wszystkim dla uzyskania
i utrzymania uprawnień do wykonywania wolnego zawodu. W tym przypadku pro-
blemu nie rozwiąże przedstawiciel ustawowy. Przykładem może być art. 4b ust. 1
pkt 4 ustawy z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 635
ze zm.), w którym wyraźnie wskazano, że adwokat ubezwłasnowolniony nie może
wykonywać zawodu. Podobnie wykonywanie zawodu lekarza uzależnione jest od po-
siadania pełnej zdolności do czynności prawnych, a zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy
z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 277,
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poz. 1634 ze zm.) ubezwłasnowolnienie powoduje utratę prawa do wykonywania za-
wodu z mocy prawa (por. P. Bielski, Przedsiębiorcy, w: System PrHandl, t. 1, 2009,
s. 588 i n.).

Pewne wątpliwości co do zakresu pojęcia przedsiębiorca dotyczą osób fizycz-
nych prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie. Zgodnie bowiem z art. 3
SwobDziałGospU, przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej
w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa,
warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez
rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach
rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez pro-
ducentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu
roku gospodarczego. Wyłączenie to jednak ma znaczenie tylko w zakresie obowią-
zywania SwobDziałGospU, nie ma wpływu na rozumienie pojęcia przedsiębiorcy na
gruncie prawa cywilnego (przeciwnie J. Frąckowiak, Osoba prawna lub ustawowa
jako przedsiębiorca, w: System PrPryw, t. 1, 2012, s. 1218). Wobec powyższego rol-
nik jest przedsiębiorcą, jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 431 KC. W pojęciu
przedsiębiorcy nie mieszczą się zatem rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo jedy-
nie w celu zaspokajania własnych potrzeb (zob. wyr. SA w Warszawie z 21.5.2013 r.,
VI ACa 1472/12, Legalis).

10. Niepełna osoba prawna jako przedsiębiorca. Spośród jednostek niebędących 10
osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 KC), najliczniej-
szą grupę stanowią osobowe spółki handlowe. Ich status przedsiębiorcy w świetle
art. 431 KC nie podlega wątpliwości, z uwagi na wyraźną regulację wskazującą,
że spółki te prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą (art. 8 § 2 oraz art. 22
§ 1, art. 86 § 1, art. 102 i 125 KSH). Odrębny problem stanowi spółka kapitałowa
w organizacji. Na podstawie art. 11 KSH są one niepełnymi osobami prawnymi.
Natomiast ich status przedsiębiorcy zależy od tego, w jakim celu zostały utworzone.
Zarówno w przypadku spółki z o.o., jak i w przypadku spółki akcyjnej prowadze-
nie działalności gospodarczej nie jest warunkiem koniecznym ich istnienia, gdyż
mogą one być tworzone w każdym celu prawnie dopuszczalnym (por. art. 151 § 1
KSH). To samo dotyczy tych spółek kapitałowych w fazie organizacji. Podkreślić na-
leży, że niepełne osoby prawne nie mogą prowadzić działalności zawodowej. W ich
przypadku prowadzenie działalności gospodarczej polegać będzie na prowadzeniu
przedsiębiorstwa.

Natomiast w pojęciu przedsiębiorca nie mieści się wspólnota mieszkaniowa,
również zaliczana do podmiotów wskazanych w art. 331 KC. Nie ma bowiem
podstaw do uznania, że wspólnota mieszkaniowa prowadzi działalność gospodar-
czą (por. E. Gniewek, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, kom. do
art. 43 KC, Nb 7). Jej status w świetle art. 431 KC był przedmiotem rozważań
SN w wyr. z 14.3.2007 r. (I CSK 387/06, Legalis). Podkreślono tam, że „z art. 6
ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze
zm.) nie wynika, aby wspólnota mogła nabywać prawa i zaciągać zobowiązania «we
własnym imieniu». Oznacza to, że ustawa przyznaje zdolność prawną i zdolność do
czynności prawnych wspólnocie mieszkaniowej rozumianej jako ogół właścicieli lo-
kali. W tym znaczeniu wspólnota mieszkaniowa jest ułomną niepełną osobą prawną
w rozumieniu art. 331 KC. Z tego względu zakres zdolności prawnej, która przysłu-
guje tak rozumianej wspólnocie, jest taki tylko, jaki został jej przyznany w ustawie
o własności lokali, a więc jest ograniczony i sprowadza się do nabywania praw
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i obowiązków związanych wyłącznie z zarządzaniem nieruchomością wspólną (art. 1
ust. 1 i art. 22 ustawy o własności lokali). Nie ma podstaw do traktowania wspól-
noty mieszkaniowej jako przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 i n. KC oraz art. 4
ust. 1 SwobDziałGospU. Wspólnota mieszkaniowa nie ma też w świetle art. 5 ustawy
z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.)
zdolności upadłościowej”.

11. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach umowy spółki cywilnej.11
W celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej można zawrzeć umowę
spółki cywilnej. Regulacja umowy spółki cywilnej w KC wyraźnie przesądza, że
zawarcie umowy nie powoduje nabycia podmiotowości przez spółkę cywilną, a za-
tem również i uzyskania statusu przedsiębiorcy w świetle art. 431 KC. Potwierdza to
również orzecznictwo. W wyr. z 5.3.2010 r. SN stwierdził, że „nie budzi wątpliwo-
ści, iż spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, a przymiot ten posiadają poszczególni
wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą w tej formie prawnej.
Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 PrGosp, obowiązującego do 20.8.2004 r. oraz według
art. 4 ust. 2 SwobDziałGospU za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Zgodnie zaś
z treścią art. 432 § 1 KC każdy przedsiębiorca działa pod firmą. Oznacza to, że każdy
ze wspólników spółki cywilnej będących osobami fizycznymi, również wtedy, gdy
jest to jedyna forma ich działalności gospodarczej, powinien nie tylko uzyskać wpis
do ewidencji działalności gospodarczej, ale także powinien podać własne indywidu-
alne oznaczenie – właściwe dla oznaczenia firmy przedsiębiorcy – osoby fizycznej.
Jeżeli osoba fizyczna uzyskała status przedsiębiorcy wykonując działalność gospo-
darczą wyłącznie w ramach spółki cywilnej, to rozwiązanie tej spółki i zaprzestanie
prowadzenia działalności przez jej dotychczasowych wspólników powoduje utratę
przez nich statusu przedsiębiorcy niezależnie od tego, kiedy organ ewidencyjny na
skutek zgłoszenia lub z urzędu dokona wykreślenia osoby fizycznej z ewidencji. Tak
jak pierwszy, także kolejne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej włącznie
z wykreśleniem z tej ewidencji nie mają konstytutywnego skutku w zakresie uzy-
skania lub utraty statusu przedsiębiorcy. O uzyskaniu tego statusu poza kryterium
podmiotowym – ograniczającym zakres tego pojęcia do: osób fizycznych, prawnych
oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 KC – decyduje kryterium
funkcjonalne, czyli prowadzenie «we własnym imieniu» działalności gospodarczej
lub zawodowej” (zob. wyr. SN z 5.3.2010 r., IV CSK 371/09, Legalis).

12. Osoba prawna jako przedsiębiorca. Zgodnie z art. 33 KC o osobami praw-12
nymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne
przyznają osobowość prawną. Oznacza to, że to ustawodawca decyduje, która jed-
nostka organizacyjna jest osobą prawną. Nie każda osoba prawna jest przedsiębiorcą
w rozumieniu art. 431 KC. Zauważyć należy, że w tej kwestii również decydującą rolę
odgrywa ustawodawca. O tym, czy dana osoba prawna prowadzić może działalność
gospodarczą, rozstrzygają przepisy regulujące zasady jej tworzenia i funkcjonowa-
nia w obrocie. Na tej podstawie wyróżnić można osoby prawne z definicji nie-
jako będące przedsiębiorcami (np. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie), osoby
prawne, które mogą stać się przedsiębiorcami, jeżeli podejmą działalność gospodar-
czą (np. fundacja, gmina) oraz osoby prawne, które nie mogą prowadzić działalności
gospodarczej (np. partia polityczna – choć na podstawie art. 27 ustawy z 27.6.1997 r.
o partiach politycznych, t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924, w zakresie dopusz-
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czalnej działalności własnej polegającej na sprzedaży materiałów popularyzujących
partię, mogłaby ona zostać uznana za przedsiębiorcę w świetle art. 431 KC).

13. Prowadzenie działalności we własnym imieniu. Przedsiębiorca prowadzi 13
działalność we własnym imieniu. W związku z tym będzie on ponosił osobistą
odpowiedzialność za własne zobowiązania związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Ma to zasadnicze znaczenie dla obowiązku występowania w obrocie
pod firmą. Nie jest więc przedsiębiorcą prokurent lub pełnomocnik przedsiębiorcy,
który działa w jego imieniu. Nie są przedsiębiorcami osoby wykonujące czynności
w ramach stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, mianowania lub wyboru
(zob. art. 2 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 ze zm.), jak również członkowie zarządu spółki kapitałowej itp. Wszyscy oni,
jeżeli występują w obrocie wobec osób trzecich, czynią to nie we własnym imieniu,
lecz w imieniu i z reguły na rachunek przedsiębiorcy. Natomiast przedsiębiorca
działa nie w cudzym, lecz we własnym imieniu (por. np. S. Dmowski, w: Dmowski,
Rudnicki, Komentarz KC, s. 17; Z. Radwański, Prawo cywilne, 2005, Nb 451, s. 210;
J. Frąckowiak, Osoba prawna lub ustawowa jako przedsiębiorca, s. 1218; W. Popiołek,
w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. 1, 2013, kom. do art. 431, Nb 14; W.J. Katner,
w: P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny, kom. do art. 431, Nb 5).

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w postaci przedsiębior-
stwa w znaczeniu przedmiotowo-funkcjonalnym (zob. art. 551 KC), to nie jest
konieczne, aby był on jego właścicielem. Wystarczy, jeśli prowadzi je we własnym
imieniu, władając przedsiębiorstwem, np. jako jego dzierżawca lub użytkownik (zob.
art. 552 oraz art. 751 § 1 i 3 KC). Zwrócić należy jednak uwagę na przedsiębior-
ców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu wolnego
zawodu. Przedsiębiorcami tego typu mogą być tylko osoby fizyczne posiadające
uprawnienie do wykonywania wolnego zawodu.

14. Przedsiębiorcą jest podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą. Dla 14
uznania go za przedsiębiorcę wystarcza, że we własnym imieniu prowadzi działalność
o charakterze gospodarczym. Kodeks cywilny nie określa, czym ma się cechować
działalność, aby mogła być uznana za gospodarczą. Do czasu znowelizowania KC
dla wyjaśnienia treści pojęcia „działalność gospodarcza” sięgano często do jej okreś-
lenia w PrGosp. Ustawodawca jednakże nie odwołał się wyraźnie do art. 2 ust. 1
PrGosp. Do art. 431 KC włączył element, który nie występował, a w każdym razie
nie był wymieniony w art. 2 ust. 1 PrGosp, a mianowicie „działalność zawodową”.
Ponadto, pominął w art. 431 KC elementy „zorganizowania” i „ciągłości” wskazane
w art. 2 ust. 1 PrGosp, jako charakteryzujące działalność gospodarczą. Kodeks cy-
wilny, wreszcie, odrzucił ograniczenie przewidziane w art. 3 PrGosp. Wskutek tego
każda działalność gospodarcza, bez względu na jej rodzaj (branżę) oraz, w zasadzie,
bez względu na jej rozmiar mogła uzasadnić uznanie prowadzącego ją podmiotu za
przedsiębiorcę, jeżeli czyni to we własnym imieniu.

Wobec braku określenia pojęcia działalności gospodarczej w KC konieczne staje
się wyjaśnienie tego pojęcia w drodze wykładni doktrynalnej i sądowej. Ponadto
do interpretowania pojęcia działalności gospodarczej wykorzystuje się dorobek dok-
tryny prawa publicznego zbudowany w oparciu o art. 2 SwobDziałGospU. Podkreślić
należy pojawienie się w piśmiennictwie wypowiedzi, że pominięcie przez usta-
wodawcę definicji działalności gospodarczej w KC stanowić może celowy zabieg,
umożliwiający spajanie przepisów prawa cywilnego i prawa publicznego w zakresie
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prowadzenia działalności gospodarczej (por. W.J. Katner, Podstawowe zagadnienia
prawne, passim).

Zgodnie z art. 2 SwobDziałGospU działalnością gospodarczą jest zarobkowa
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpo-
znawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykony-
wana w sposób zorganizowany i ciągły. Na tej podstawie wyróżnia się podstawowe
cechy działalności gospodarczej, jako stałej, zorganizowanej działalności o charak-
terze zarobkowym.

15. Pojęcie działalności gospodarczej w orzecznictwie. W ustaleniu, kiedy15
mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, warto wykorzystać wskazówki
wypracowane przez orzecznictwo już w początkowym okresie powrotu do gospo-
darki wolnorynkowej. Generalnie podkreśla się w nim, że działalność gospodarcza
obejmuje uczestnictwo w obrocie gospodarczym zgodne z zasadami gospodarki ryn-
kowej. Celowe jest przytoczenie uchwały SN w składzie powiększonym: „W dążeniu
do właściwego odczytania i zrozumienia wyrażenia «działalność gospodarcza» trzeba
mieć na uwadze całokształt materiału normatywnego, nie stroniąc od dyrektyw
płynących z języka, wszak słowa «gospodarczy», «działalność gospodarcza» mają
tu swoją jednoznaczną konotację. Działalność gospodarczą wyróżnia kilka specy-
ficznych właściwości. Są to: charakter profesjonalny, a więc nie amatorski, i nie
okazjonalny; podporządkowanie regułom opłacalności i zysku; powtarzalność działań
(np. seryjność produkcji, stypizowanie transakcji, stała współpraca itd.); uczestnic-
two w obrocie gospodarczym. Zysk (zarobek, dochód) to kategoria ekonomiczna
oznaczająca nadwyżkę wpływów nad wydatkami w działalności gospodarczej [. . . ].
Pojęcie zysku leży u podstaw każdej działalności o charakterze gospodarczym, sta-
nowi jej istotę i sens, toteż niepodobna w ogóle mówić o działalności gospodarczej
prowadzonej nie w celach zarobkowych. Działalność pozbawiona tego aspektu może
być np. działalnością społeczną, artystyczną, charytatywną i inną, nigdy natomiast
nie będzie działalnością gospodarczą. Należy przy tym rozróżnić motyw zysku od
efektu zysku; znane są także obecnie podmioty gospodarcze działające w celach
zarobkowych, ale w rzeczywistości, z różnych powodów, zysków nie osiągające”
(z uzasadnienia uchw. SN(7) z 18.6.1991 r., III CZP 40/91, OSN 1992, Nr 2, poz. 17).

W nowszym orzecznictwie odnaleźć można podobne wypowiedzi SN doty-
czące pojęcia działalności gospodarczej: „Kodeks cywilny nie zawiera ustawowej
definicji działalności gospodarczej. Definicja tej działalności zawarta w art. 2–4
SwobDziałGospU nie może być stosowana wprost na gruncie KC, zważywszy, że
jest ona definicją w rozumieniu tej ustawy. Doktrynie i orzecznictwu pozostawił więc
ustawodawca ustalenie jak na tle KC rozumieć prowadzenie działalności gospodar-
czej. W doktrynie podkreśla się, że na działalność gospodarczą składają się czynności
faktyczne i prawne. O tym, czy konkretną czynność przedsiębiorcy można zaliczyć
do działalności gospodarczej, ocenić należy na tle konkretnego stanu faktycznego,
biorąc pod uwagę jej funkcjonalny związek z działalnością gospodarczą. Z utrwalo-
nego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że z działalnością gospodarczą mamy
do czynienia, gdy działalność taką cechuje: fachowość, podporządkowanie regułom
opłacalności i zysku lub przynajmniej zasadzie racjonalnego gospodarowania, działa-
nie na własny rachunek, powtarzalność oraz uczestnictwo w obrocie gospodarczym.
To, czy danej działalności można przypisać cechy działalności gospodarczej, za-
leży od konkretnych okoliczności rozpoznawanej sprawy, także kontekstu prawnego
(uchwała SN z 18.6.1991 r., III CZP 40/91, OSN 1992, Nr 2, poz. 17, uchwała SN
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