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Wstęp

Zagadnienie pozycji przedsiębiorcy w postępowaniu cywilnym poja-

wiło się w polskim systemie prawnym wraz z transformacją ustrojową, 

w ramach której nastąpiło odejście od gospodarki centralnie planowanej na 

rzecz gospodarki wolnorynkowej. Pierwszym aktem prawnym, który stwo-

rzył fundamenty wolnego rynku, była ustawa z 23.12.1988 r. o działalności 

gospodarczej. W ustawie tej pierwszy raz posłużono się pojęciem podmio-

tu gospodarczego (czyli podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą), 

które w 1997 r. zostało zastąpione pojęciem przedsiębiorcy. Kolejnym aktem 

o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju obrotu gospodarczego była ustawa 

z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, która zli-

kwidowała Państwowy Arbitraż Gospodarczy i wprowadziła do Kodeksu po-

stępowania cywilnego postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych, 

toczące się wyłącznie między przedsiębiorcami. Rozwój gospodarczy i zwią-

zany z nim znaczny wzrost liczby przedsiębiorców (uczestników obrotu 

gospodarczego) pociągnął za sobą konieczność dalszych zmian w polskim 

prawie. Stały się one niezbędne również z uwagi na dążenie Polski do człon-

kostwa w Unii Europejskiej i konieczność harmonizacji polskich regulacji 

prawnych z prawem wspólnotowym. Konsekwencją takiego stanu rzeczy 

było wejście w życie z dniem 1.1.2001 r. trzech ustaw regulujących szeroko 

pojęty obrót gospodarczy – tj. ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym, ustawy z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej oraz usta-

wy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Pierwsza z wymienionych 

ustaw wprowadziła jednolity rejestr sądowy, a w jego ramach rejestr przed-

siębiorców. Natomiast w Prawie działalności gospodarczej, które zastąpiło 

uchyloną ustawę z 1988 r. o działalności gospodarczej, znalazła się nowa defi-

nicja pojęcia przedsiębiorcy oraz warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby 

przedsiębiorca mógł podjąć i prowadzić działalność gospodarczą. Ponadto, 

ustawa ta zrównała przedsiębiorców polskich z przedsiębiorcami zagranicz-

nymi, realizując tym samym zasadę swobody działalności gospodarczej wy-

rażoną zarówno w art. 43 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 

jak i w art. 20 w zw. z art. 22 Konstytucji RP. Z kolei KSH uregulował sytuację 

spółek handlowych – najważniejszej kategorii przedsiębiorców, uchylając 

większość przepisów Kodeksu handlowego z 1934 r., które nie odpowiada-

ły już potrzebom współczesnego obrotu gospodarczego. Wśród najważniej-

szych (z punktu widzenia przedmiotu niniejszego opracowania) zmian stanu 

prawnego należy również wymienić ustawę z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy 
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– Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 

25.9.2003 r. Nowelizacja ta wprowadziła do KC. m.in. definicję przedsiębior-

cy (art. 431 w zw. z art. 331 KC) oraz przepisy o firmie i prokurze, których za-

kres obowiązywania rozciągnięto na wszystkich przedsiębiorców (uchylono 

jednocześnie pozostałe w mocy przepisy KH, które ograniczały stosowanie 

instytucji firmy i prokury wyłącznie do spółek handlowych).

Powstał tym samym problem, która definicja przedsiębiorcy obowiązuje 

w postępowaniu cywilnym – czy definicja z Prawa działalności gospodarczej, 

czy z KC. Powyższy problem pozostał aktualny również w odniesieniu do de-

finicji przedsiębiorcy zawartej w ustawie z 2.7.2004 r. o swobodzie działalno-

ści gospodarczej, która zastąpiła ustawę – Prawo działalności gospodarczej.

Problematyka pozycji przedsiębiorcy w postępowaniu cywilnym nie docze-

kała się jak dotąd całościowego opracowania monograficznego. W literaturze 

prawniczej analizie poddawano przede wszystkim samo pojęcie „przedsiębior-

cy” (a wcześniej „podmiotu gospodarczego”), które od samego początku wy-

woływało wiele wątpliwości z uwagi na niespójność regulacji z tego zakresu 

spowodowaną wprowadzaniem nie do końca przemyślanych i dopracowanych 

zmian w prawie gospodarczym (zarówno prywatnym, jak i publicznym). Sto-

sunkowo często zajmowano się również publicznoprawnymi warunkami, jakie 

musi spełnić przedsiębiorca, aby móc podjąć i prowadzić działalność gospodar-

czą (w szczególności zagadnieniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 

oraz do ewidencji działalności gospodarczej). Obszernie scharakteryzowano 

niewątpliwie najważniejszą kategorię przedsiębiorców, tj. spółki handlowe (za-

równo osobowe, jak i kapitałowe). Opracowano również samo postępowanie 

w sprawach gospodarczych, postępowanie nakazowe i upominawcze (będące 

postępowaniami rozpoznawczymi) oraz postępowanie zabezpieczające i eg-

zekucyjne. W niektórych monografiach i artykułach z tego zakresu nawiązano 

wprawdzie do pozycji przedsiębiorcy, ale zajmowano się głównie przedstawie-

niem przebiegu i charakteru wymienionych postępowań. Zamiarem autora 

niniejszej pracy jest natomiast spojrzenie na wymienione wyżej postępowania 

cywilne rozpoznawcze właśnie z punktu widzenia przedsiębiorcy, a więc pod 

kątem podmiotowym, a nie przedmiotowym. Oczywiście w pewnym zakresie 

niezbędne będzie również przedstawienie regulacji wymienionych postępo-

wań, ale analiza ta nie będzie miała charakteru wyczerpującego (ograniczy się 

wyłącznie do tych przepisów KPC i innych aktów prawnych, które w jakiś spo-

sób wiążą się z sytuacją przedsiębiorcy, jako szczególnego podmiotu postępo-

wania cywilnego).

Analiza pozycji przedsiębiorcy w polskim postępowaniu cywilnym została 

w niniejszym opracowaniu przeprowadzona na tle uregulowań, które funk-

cjonują w tym zakresie w innych państwach europejskich. Najwięcej uwagi 

autor poświęca regulacjom niemieckim, na których wzorowali się twórcy 

KPC (zarówno tego z 1930 r., jak i aktualnie obowiązującego). Zwraca rów-

nież uwagę – w zakresie dotyczącym omawianej problematyki – na niektóre 
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rozwiązania przyjęte w prawie wspólnotowym, które z dniem 1.5.2004 r. stały 

się częścią polskiego porządku prawnego.

Należy w tym miejscu podkreślić, że bez jednolitych uregulowań w zakre-

sie postępowania cywilnego funkcjonowanie wspólnego rynku unijnego nie 

byłoby możliwe. Konsekwencją rozwoju gospodarczego jest bowiem podejmo-

wanie w coraz szerszym zakresie współpracy gospodarczej pomiędzy przed-

siębiorcami pochodzącymi z różnych krajów i związany z tym wzrost liczby 

sporów sądowych. Państwa Unii Europejskiej, zdając sobie sprawę z powyż-

szych okoliczności, rozważały nawet możliwość wprowadzenia kompletnego 

europejskiego kodeksu sądowego (European Judicial Code). W 1990 r. Komisja 

Wspólnot Europejskich zleciła opracowanie projektu takiego kodeksu grupie 

roboczej pod przewodnictwem M. Storme. Projekt ten, przedstawiony Komisji 

w 1993 r., nie stał się jednak obowiązującym prawem, gdyż – z uwagi na istot-

ne odmienności uregulowań funkcjonujących w poszczególnych państwach 

– zwyciężył pogląd o potrzebie harmonizacji, a nie ujednolicenia prawa pro-

cesowego państw członkowskich UE. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego 

i prawidłowe funkcjonowanie wspólnego rynku zapewniają obecnie rozwiąza-

nia zawarte w konwencjach z zakresu postępowania cywilnego. Znaczna część 

tych rozwiązań została już zresztą wprowadzona do prawa wspólnotowego (w 

drodze rozporządzeń Rady UE). Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na 

konwencję brukselską z 27.9.1968 r. i konwencję lugańską z 16.9.1988 r., które 

regulują jurysdykcję i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych 

i handlowych. Konwencje te określane są jako „równoległe”, a różnica między 

nimi sprowadza się w zasadzie do tego, że stronami konwencji lugańskiej są – 

obok 15 „starych” państw członkowskich Unii Europejskiej – również państwa 

należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz Polska 

(jako jedyne z państw, które z dniem 1.5.2004 r. wstąpiły do UE). Uregulowania 

zawarte w konwencji brukselskiej i lugańskiej stały się częścią prawa wspólno-

towego z chwilą wejścia w życie rozporządzenia Rady UE z 22.12.2000 r. w spra-

wie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w spra-

wach cywilnych i handlowych.

Pozostałe konwencje (oraz rozporządzenia Rady UE) z zakresu postępo-

wania cywilnego dotyczą m.in. doręczania pism sądowych i pozasądowych 

w sprawach cywilnych, przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych 

i handlowych i udzielania pomocy prawnej.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie pozycji przedsiębiorcy 

jako szczególnego podmiotu postępowania cywilnego. Analiza tej problematy-

ki zostanie dokonana niejako w dwóch etapach. W pierwszej kolejności zosta-

nie przedstawiony sam przedsiębiorca i przesłanki, jakie musi on spełnić, aby 

uczestniczyć postępowaniu cywilnym. Następnie zostanie przybliżona specyfi-

ka i odrębności tych postępowań cywilnych rozpoznawczych, w których biorą 

udział przedsiębiorcy. Zamiarem autora jest nie tylko rozstrzygnięcie pewnych 

problemów teoretycznych (zajęcie głosu w toczącej się dyskusji lub jej wywoła-
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nie), ale również nadanie niniejszej pracy waloru praktycznego poprzez odwo-

łanie się do orzecznictwa i praktyki obrotu gospodarczego.

Z uwagi na obszerność problematyki pozycji przedsiębiorcy w postępo-

waniu cywilnym konieczne było ograniczenie się do omówienia tylko nie-

których postępowań o charakterze rozpoznawczym, w których stroną jest 

przedsiębiorca – tj. postępowania w sprawach gospodarczych (w Rozdzia-

le III) oraz postępowania nakazowego i upominawczego (w Rozdziale IV). 

Pominięte zostały w szczególności: postępowanie przed sądem polubownym 

(w tym międzynarodowy arbitraż handlowy), postępowanie rejestrowe, po-

stępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie 

upadłościowe. Każde z wymienionych postępowań może stanowić przed-

miot odrębnego opracowania, a ich omówienie – nawet pobieżne – spowo-

dowałoby, że praca byłaby zbyt obszerna. Jednocześnie należy podkreślić, że 

pominięcie tych postępowań nie będzie stanowiło przeszkody w osiągnięciu 

wskazanego wyżej celu niniejszego opracowania.




