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Streszczenie: Artykuł dotyczy zakresu podmio-
towego i przedmiotowego obowiązku przed-
siębiorcy de lege lata podawania firmy sprzed 
transformacji, co aktualnie odnosi się do prze-
kształceń spółek, przedsiębiorców jednooso-
bowych (w jednoosobową spółkę kapitałową), 
przedsiębiorstw państwowych w spółkę kapita-
łową (komercjalizacji), spółdzielni pracy w 
spółkę handlową i towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych (albo towarzystw reasekuracji 
wzajemnej) w spółkę akcyjną. Ze względu na 
dostrzeganą przez autora oraz podkreślaną w 
artykule niewystarczalność istniejącej regulacji 
(zarówno w ujęciu podmiotowym, jak i przed-
miotowym), w jego podsumowaniu autor 
formułuje obszerne uwagi de lege ferenda w 
tym obszarze, w ramach których proponuje w 
szczególności ujednolicenie i rozszerzenie 
zakresu regulacji obecnie obowiązujących 
przepisów. 
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nej” firmy, transformacja, następstwo. 
 

Abstract. The article focuses on the objective 
and subjective scopes of entrepreneurs’ de 
lege lata obligation to provide company name 
before transformation, which currently relates 
to the transformation of companies, the 
transformation of sole traders (into single-
person limited companies), state operators 
into companies (commercialisation), worker 
cooperatives into companies, and mutual-
insurance companies (or mutual-reinsurance 
companies) into joint-stock companies. Due to 
the insufficiency (in both the objective and 
subjective approaches) of the existing regula-
tions, as noticed by the author and highlighted 
in the article, the conclusion contains exten-
sive de lege ferenda remarks concerning this 
field. In the remarks the author suggests 
standardising and extending the scope of the 
currently binding regulations. 
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ZAKRES PRZEDMIOTOWY KATEGORII „TRANSFORMACJA” A OBOWIĄZYWANIE POWINNO-

ŚCI PODAWANIA „DAWNEJ” FIRMY 

Dla potrzeb niniejszego artykułu, ze względu na sposób regulacji stano-

wiącego jego temat obowiązku przedsiębiorcy za niezbędne uznałem użycie 

szerokiego znaczenia terminu „transformacja” (procesy transformacyjne).  

W kategorii tej poza łączeniem, podziałem i przekształceniem [tak w szcze-

gólności A. Kidyba, Prawo, 2012, 512, który używa określenia „procesy trans-

formacyjne w spółkach” na oznaczenie łączenia, podziału i przekształcenie 

spółek, podobnie m.in. G. Kozieł (w:) Meritum, A. Kidyba (red.), 2014, 1766 i 

n.] umieściłem także inne przypadki następstwa prawnego po przedsiębior-

cach (zwłaszcza sytuację następstwa prawnego spadkobiercy po przedsię-

biorcy jednoosobowym – art. 43(8) § 2 k.c. [ustawy z 23 kwietnia 1964, dalej: 

k.c.]). Spośród przepisów dotyczących tak rozumianej transformacji w prawie 

polskim jedynie niektóre regulacje przewidują wprost obowiązek podawania 

„dawnej” firmy (sprzed transformacji) obok nowej (powstałej w wyniku 

transformacji) przez określony czas. 

Dotyczy to unormowań z obszaru: przekształceń spółek handlowych  

(w tym także przekształceń spółek europejskich – SE [powstanie, organizacja 

i działalność spółek europejskich (SE) jest uregulowana w rozporządzeniu nr 

2157/2001/WE z 8 października 2001 r., a także – w odniesieniu do spółek 

europejskich działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w zakresie 

nieuregulowanym w ww. rozporządzeniu – w ustawie z 4 marca 2005 r.;  

w kwestii przekształceń SE zob. np. M. Barłowski, 2005, 21-27; P. Musioł, 

2011, 36-44] – przepisu art. 554 k.s.h. [ustawa z 15 września 2000, dalej: 

k.s.h.], który stosuje się do spółek kapitałowych powstałych w wyniku ko-

mercjalizacji przedsiębiorstw państwowych [do spółki handlowej powstałej  

w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, o ile ustawa z 30 

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, dalej: u.k.p., nie stanowi 

inaczej, stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych], a także – odpo-

wiednio – do spółek akcyjnych powstałych w konsekwencji przekształcenia 

towarzystw ubezpieczeń wzajemnych albo towarzystw reasekuracji wzajem-

nej [towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych działają na podstawie ustawy  

z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, da-

lej: u.d.u.r.], przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w jednooso-

http://lex.umcs.lublin.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318875&full=1
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bową spółkę kapitałową (art. 584(3) k.s.h.) oraz przekształcenia spółdzielni 

pracy (jak można sądzić także europejskich spółdzielni pracy – SCE [powsta-

nie, organizacja i działalność spółdzielni europejskiej jest uregulowana  

w rozporządzeniu Rady nr 1435/2003/WE z 22 lipca 2003 r. w sprawie statu-

tu spółdzielni europejskiej (SCE), natomiast – w odniesieniu do spółdzielni 

europejskich działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w zakresie 

nieunormowanym w ww. rozporządzeniu – w ustawie z 22 lipca 2006 r.  

o spółdzielni europejskiej] w spółki prawa handlowego (art. 203h § 5 pr. 

spółdz. [ustawa z 16 września 1982, dalej: pr. spółdz.]). Trzeba zatem przyjąć, 

że obowiązek ten został przewidziany jedynie w przepisach o przekształce-

niach (spółek handlowych, przedsiębiorcy jednoosobowego oraz spółdzielni 

pracy [podobnie jak w prawie polskim, także na gruncie unormowań doty-

czących różnego rodzaju oznaczeń przedsiębiorców w prawie francuskim, 

angielskim i niemieckim nie są formułowane wypowiedzi dotyczące obowią-

zywania w tych systemach prawnych jednolitej i szerszej od obowiązującej  

w Polsce konstrukcji analizowanego obowiązku przedsiębiorcy, który uległ 

transformacji – zob. np. Sitko, 2009, 72 i n.].  

Obowiązek podawania firmy sprzed transformacji nie dotyczy wprost 

przekształcenia spółki cywilnej w spółki prawa handlowego na podstawie art. 

26 k.s.h., czy też art. 551 k.s.h. Spółka cywilna nie działa pod firmą, zatem  

w ramach szerszej dyskusji można zastanowić się nad odpowiednim stoso-

waniem obowiązku z art. 554 k.s.h. do nazwy spółki cywilnej, będącej najczę-

ściej zestawieniem nazwisk, nazw lub firm jej wspólników [tak też P. Bielski, 

2002, s. 34-42, którego zdaniem w tym przypadku w firmie spółki przekształ-

conej „dawnych” oznaczeń (firm) przedsiębiorców powinno być tyle, ilu jest 

wspólników danej spółki cywilnej będących przedsiębiorcami, a w żadnym  

z nich nie może pojawić się zwrot wskazujący na spółkę cywilną].  

Należy przy tym zasygnalizować, że generalny obowiązek zmiany firmy 

(który trzeba rozumieć szerzej, niż obowiązek podawania firmy sprzed trans-

formacji) ciąży na przedsiębiorcy polskim, poza przypadkami przekształcenia, 

także w innych sytuacjach, tj. w szczególności: 1) zmiany imienia albo nazwi-

ska przedsiębiorcy, 2) utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko 

zostało umieszczone w firmie, przy braku zgody uprawnionych osób na dal-

sze używanie tego nazwiska, 3) utraty uprawnień do utrzymywania w firmie 

http://lex.umcs.lublin.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319742&full=1
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określonych słów, 4) nałożenia takiego obowiązku przez przepisy prawa, 5) 

orzeczenia sądu nakazującego zmianę brzmienia firmy [szerzej A. Janiak, 

Kodeks, red. A. Kidyba, 2012, s. 245].   

MODEL „PODSTAWOWY” UNORMOWANIA OBOWIĄZKU PODAWANIA „DAWNEJ” FIRMY  

Abstrahując w tym miejscu od rozstrzygania, czy obecny zakres regulacji 

prawnej obowiązku podawania firmy sprzed transformacji jest wystarczający, 

wypada syntetycznie przywołać przewidziane w tym obszarze unormowania, 

zwłaszcza z perspektywy ustalenia zakresu tej powinności oraz przyjętego 

modelu jej określenia.  

W tym zakresie można zasadniczo wskazać na dwa modele regulacji, 

umownie nazwane w tej wypowiedzi jako pierwszy i drugi.  

Pierwszy model, który proponuję nazwać podstawowym, został przewi-

dziany w przepisach k.s.h. o przekształceniach, tj. w art. 554 i 584(3) k.s.h.  

W jego ramach obowiązek podawania firmy sprzed transformacji dotyczy 

sytuacji, w których zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z trans-

formacją nie polega tylko na zmianie albo dodaniu dodatkowego oznaczenia 

wskazującego na charakter (typ) przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 554 k.s.h.  

w przypadku gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z prze-

kształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazu-

jącego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania 

w nawiasie dawnej firmy obok nowej z dodaniem wyrazu „dawniej” przez 

okres co najmniej roku od dnia przekształcenia. Podobnie w świetle art. 

584(3) k.s.h. w przypadku gdy zmiana firmy przedsiębiorcy przekształcanego 

w związku z przekształceniem nie polega tylko na dodaniu części identyfiku-

jącej formę prawną spółki przekształconej, spółka przekształcona ma obo-

wiązek podawania w nawiasie dawnej firmy, obok nowej, z dodaniem wyrazu 

„dawniej” - przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia. Można 

mieć przy tym wątpliwość dotyczącą zasadności zastosowania pierwszego 

modelu regulacji analizowanego obowiązku do sytuacji przekształcenia 

przedsiębiorcy jednoosobowego w jednoosobową spółkę kapitałową, która 

znacznie odbiega od przekształceń dokonywanych w ramach spółek handlo-

wych, gdzie zmianie ulega jedynie typ spółki, a nie – jak w przypadku prze-

kształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w jednoosobową spółkę kapita-

łową – typ podmiotu prawa. Tylko na marginesie należy w tym miejscu zasy-
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gnalizować, że być może bardziej adekwatny w tej sytuacji byłby inny model 

regulacji rozszerzający analizowaną powinność na każdy przypadek tego 

rodzaju transformacji. Model taki został przewidziany np. w odniesieniu do 

przekształceń spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego [szerzej o prze-

kształceniach spółdzielni pracy w spółki handlowe w szczególności np.  

Szumański, 2011, s. 16 i n.; Witosz 2014, 149-167; Kozieł 2014, 47-64]. 

MODEL „ROZSZERZONY” UNORMOWANIA OBOWIĄZKU PODAWANIA „DAWNEJ” FIRMY  

Drugi model unormowania analizowanej powinności, który proponuję 

umownie nazywać rozszerzonym, został przewidziany właśnie w wyżej przy-

wołanych przepisach pr. spółdz. o przekształceniach spółdzielni pracy  

w spółki prawa handlowego, tj. w art. 203h § 5 pr. spółdz. Z kolei w jego ra-

mach obowiązek podawania firmy sprzed transformacji ma charakter (wy-

miar) generalny i dotyczy wszystkich przypadków tej transformacji, a zatem 

nie tylko tych, w których zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku  

z transformacją nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wska-

zującego na charakter (typ) przedsiębiorcy. Czas trwania tego obowiązku 

został określony w sposób tożsamy jak w modelu pierwszym. Zgodnie z art. 

203h § 5 pr. spółdz. spółka przekształcona ma obowiązek podawania w na-

wiasie dawnej firmy (firmy spółdzielni pracy) obok nowej firmy z dodaniem 

wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia. 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA POWINNOŚCI I WYKONYWANIA PRAWA PODAWANIA „DAW-

NEJ” FIRMY ORAZ ZAGADNIENIE SANKCJI ZA ICH NARUSZENIE  

W każdym modelu regulacji (podstawowym i rozszerzonym) ustawodaw-

ca posługuje się tożsamym określeniem okresu obowiązywania analizowane-

go obowiązku. Okres ten wynosi przynajmniej rok. Z takiego określenia wy-

mienionego terminu można de lege lata wnioskować, że dopuszczalne jest 

także dłuższe niż rok posługiwanie się brzmieniem firmy zawierającym wska-

zanie poprzedniej z dodatkiem wyrazu „dawniej”.  

Można jednak przy tym mieć określoną wątpliwość, czy zbyt długie sto-

sowanie rozszerzonego brzmienia firmy nie narusza tzw. zasad prawa firmo-

wego, w szczególności zasady prawdziwości firmy [szerzej w tym zakresie 

Sitko, 2009, s. 131 i n.], tj. czy nie może wprowadzać w błąd uczestników co 

do osoby przedsiębiorcy, tym bardziej, że w Krajowym Rejestrze Sądowym 

[działającym na podstawie ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 



Obowiązek przedsiębiorcy podawania firmy sprzed transformacji… 

212 

Sądowym, dalej: uKRS; Krajowy Rejestr Sądowy, dalej: KRS] figuruje jedynie 

nowa firma przedsiębiorcy. W konsekwencji należy zatem rozważyć, czy nie 

byłoby potrzebne wprowadzenie ograniczenia określonym terminem przy-

padającego po minimalnym okresie trwania analizowanego obowiązku 

ewentualnego prawa przedsiębiorcy (podawania firmy sprzed transformacji).   

W tym zakresie trzeba mieć także na uwadze ewentualną potrzebę 

wprowadzenia unormowania, zgodnie z którym przez określony czas (tj. np. 

jak to zostało określone de lege lata – rok) na wniosek transformowanego 

przedsiębiorcy w KRS byłaby wpisana firma właściwa dla jego formy po trans-

formacji z dodatkiem wyrazu dawniej, np. „Kowalski Sp. j. (dawniej: Witkow-

ski Sp. k.)”. Po upływie wymienionego wyżej terminu sąd rejestrowy z urzędu 

dokonywałby zmiany wpisu polegającej na wykreśleniu z brzmienia firmy 

przedsiębiorcy po transformacji dodatku rozpoczynającego się od słowa 

„dawniej …”. W tym przypadku zastosowanie przez sąd rejestrowy przewi-

dzianej w art. 34 uKRS sankcji za niepodawanie w obrocie firmy z dodatkiem 

wyrazu „dawniej” (albo bez tego dodatku – w przypadku wprowadzenia 

ograniczenia terminem prawa podawania „dawnej” firmy) nie budziłoby 

wątpliwości, w szczególności związanych ze zgodnością zastosowania tej 

sankcji do przypadków określonych w przepisach szczególnych w stosunku 

do tej regulacji (art. 34 ust. 2 uKRS), tj. np. w art. 554 k.s.h. w zw. z art. 34 

ust. 3 uKRS. Przepis art. 34 ust. 3 uKRS przewiduje wprost możliwość nałoże-

nia przez sąd rejestrowy grzywny w przypadkach wskazanych w art. 34 ust. 1 

uKRS, a nie w sytuacjach przewidzianych w art. 34 ust. 2 uKRS, t.j. określo-

nych w przepisach szczególnych, np. art. 554 k.s.h. Wydaje się, że kwestią do 

przemyślenia jest także zaostrzenie sankcji za niewykonywanie obowiązku 

podawania „dawnej” firmy, zwłaszcza w przypadkach, kiedy takie działanie 

można by kwalifikować jako zawinione.          

OBOWIĄZEK PODAWANIA „DAWNEJ” FIRMY SPOCZYWAJĄCY NA SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ 

POWSTAŁEJ W WYNIKU KOMERCJALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO ORAZ NA 

SPÓŁCE AKCYJNEJ POWSTAŁEJ W KONSEKWENCJI PRZEKSZTAŁCENIA TOWARZYSTWA UBEZPIE-

CZEŃ WZAJEMNYCH (ALBO TOWARZYSTWA REASEKURACJI WZAJEMNEJ)   

Przepis art. 554 k.s.h. stanowiący przykład normy przewidującej pierwszy 

model unormowania obowiązku podawania firmy sprzed transformacji 

zgodnie z art. 5 ust. 1 u.k.p. znajduje zastosowanie do spółki kapitałowej  
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(z o.o. albo akcyjnej) powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa 

państwowego. Ze względu na wyraźną odrębność formalno-prawną i organi-

zacyjną przedsiębiorstwa państwowego od spółki kapitałowej, mogą w tym 

przypadku nasuwać się wątpliwości dotyczące możliwości i zakresu bezpo-

średniego stosowania art. 554 k.s.h. Wprawdzie przepis art. 5 ust. 1 u.k.p. 

nakazuje stosowanie przepisów kodeksu spółek handlowych wprost (a nie 

odpowiednio), jednak, ze względu na wskazaną odrębność przedsiębiorstwa 

państwowego od spółki kapitałowej, wykładnia tego unormowania może 

prowadzić do odmiennych wniosków o obowiązywaniu nie pierwszego (art. 

554 k.s.h. w zw. z art. 5 ust. 1 u.k.p.), ale jednak określonej postaci (rodzaju) 

drugiego modelu unormowania obowiązku podawania firmy sprzed trans-

formacji (dotyczącego każdego przypadku przekształcenia, w tym przypadku 

każdej komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego). Wydaje się, że w tej 

sytuacji art. 554 k.s.h. powinien być interpretowany w kierunku obowiązy-

wania modelu drugiego. Przeciwna wykładnia prowadziłaby do wyłączenia 

obowiązku podawania w firmie spółki kapitałowej powstałej w wyniku ko-

mercjalizacji firmy przedsiębiorstwa państwowego sprzed komercjalizacji  

(z dodatkiem wyrazu „dawniej”) w przypadku gdy zmiana firmy polegałaby 

tylko na zmianie dodatku wskazującego na przedsiębiorstwo państwowe 

(przedsiębiorstwo państwowe) na dodatek wskazujący np. na spółkę z o.o. 

(sp. z o.o.).   

Zgodnie z art. 161 u.d.u.r. przepis art. 554 k.s.h. będący przykładem 

pierwszego, podstawowego modelu regulacji analizowanego obowiązku 

stosuje się w zakresie nieuregulowanym w przepisach u.d.u.r. odpowiednio 

do przekształcenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (albo towarzystwa 

reasekuracji wzajemnej) w spółkę akcyjną. Wprawdzie towarzystwo ubezpie-

czeń wzajemnych (podobnie towarzystwo reasekuracji wzajemnej) jest ze 

względu na zakres i treść regulacji prawnej jego dotyczącej traktowane jak 

rodzaj „paraspółki” [zob. np. A. Kidyba, 2012, s. 753]. Jest ono też charakte-

ryzowane zwykle w porównaniu do spółki akcyjnej. Jednak z uwagi na jego 

odrębność formalno-prawną i organizacyjną od spółki akcyjnej (będącej 

spółką prawa handlowego), można mieć wątpliwości co do konsekwencji 

odpowiedniego stosowania przepisów k.s.h., zwłaszcza art. 554 k.s.h. do 

tego przypadku przekształcenia. Wydaje się, że wykładnia tej regulacji może 
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prowadzić do skrajnie odmiennych wniosków o obowiązywaniu pierwszego, 

albo drugiego modelu unormowania obowiązku podawania firmy sprzed 

transformacji. Przy czym za bardziej odpowiedni kierunek wykładni wypada 

moim zdaniem uznać przyjęcie obowiązywania modelu drugiego. Przema-

wiają za tym argumenty podobne do przywołanych wyżej w odniesieniu do 

przypadku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.  

OBOWIĄZEK PODAWANIA „DAWNEJ” FIRMY, A REGULACJE KODEKSU CYWILNEGO    

Dosyć zaskakujący jest brak określonej, generalnej regulacji przedmioto-

wego obowiązku w ogólnych przepisach o firmie przewidzianych w kodeksie 

cywilnym.  

Za unormowanie wskazujące na taką powinność nie można uznać przepi-

sów art. 43 (7) zd. 2-3 k.c. czy też art. 43(8) § 2 k.c. Przepis art. 43(7) zd. 2-3 

k.c. przewiduje nie powinność, ale możliwość (dowolność) zachowania do-

tychczasowej firmy osoby prawnej albo handlowej spółki osobowej z wyjąt-

kiem określenia wskazującego na formę prawną, jeżeli uległa ona zmianie. 

Regulacja ta nie dotyczy używania firmy w całości (w dotychczasowym 

brzmieniu) z dodatkiem wyrazu „dawniej” przez określony czas, ale zacho-

wania firmy bez oznaczenia wskazującego na formę prawną, co do zasady 

bez ograniczeń czasowych. Przepis art. 43(8) k.c. przewiduje z kolei podob-

nie, nie obowiązek, ale możliwość zachowania, nie całej firmy przez określo-

ny czas, ale jedynie nazwiska przedsiębiorcy jednoosobowego w firmie innej 

osoby fizycznej, będącej jego następcą prawnym, kontynuującej jego działal-

ność gospodarczą – w zasadzie, potencjalnie przez czas nieograniczony 

[zgodnie z art. 43(8) § 1 k.c. w  przypadku utraty członkostwa przez wspólni-

ka, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka może zachować w 

swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego 

zgodą, a w razie jego śmierci - za zgodą jego małżonka i dzieci. Przepis art. 

43(8) § 1 k.c. stosuje się odpowiednio w wypadku kontynuowania działalno-

ści gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną będącą jej następ-

cą prawnym – szerzej w tym zakresie zob. np. Sitko, 2003, s. 24-32]. Za regu-

lację zakładającą taki obowiązek nie można uznać także przepisu art. 43(8) 

§ 3 k.c. Unormowanie to przewiduje nie powinność, ale dowolność używania 

dotychczasowej nazwy przedsiębiorstwa przez jego nabywcę. Z tą możliwo-

ścią, a nie z każdym przypadkiem „transformacji” regulacja ta łączy obowią-
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zek wskazania firmy (albo nazwiska) nabywcy. Ponadto strony czynności 

zbycia przedsiębiorstwa mogą ten obowiązek zmodyfikować lub wyłączyć 

[stosownie do art. 43(8) § 3 k.c., kto nabywa przedsiębiorstwo, może je 

nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą, powinien jednak umieścić doda-

tek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły 

inaczej – zob. szerzej np. Jasiakiewicz, 2004, 24-30; Zaporowski, 2005, 117], 

czego nie przewidują przepisy regulujące wymieniony wyżej pierwszy i drugi 

model, tj. unormowania k.s.h. i pr. spółdz. Regulacji takich nie proponuje się 

także w projekcie nowego kodeksu cywilnego (w tym zwłaszcza w projekcie I 

księgi, w wersji udostępnionej publicznie).    

OBOWIĄZEK PODAWANIA „DAWNEJ” FIRMY A UNORMOWANIA DOTYCZĄCE ŁĄCZENIA  

I PODZIAŁU PRZEDSIĘBIORCY, A TAKŻE INNEGO RODZAJU NASTĘPSTWA PRAWNEGO PO PRZED-

SIĘBIORCY   

W pozostałych, poza wymienionym wyżej w pkt 1-5 tej wypowiedzi, ro-

dzajach transformacji (w tym łączeniu i podziale spółek, także spółek euro-

pejskich, łączeniu i podziale spółdzielni, również europejskich, następstwie 

prawnym po przedsiębiorcy jednoosobowym, itp.) nie występują regulacje 

przewidujące obowiązek podawania „dawnej” firmy. Są wprawdzie w nich 

określone innego rodzaju instrumenty ochrony wierzycieli przedsiębiorców 

uczestniczących w tych transformacjach, m.in. w obszarze następstwa praw-

nego – sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków spółek łączonych albo dzie-

lonych (art. 494 k.s.h., art. 531 k.s.h.), odrębnego zarządu majątkami spółek 

połączonych do czasu zaspokojenia wierzycieli (art. 495 k.s.h.), pierwszeń-

stwa zaspokojenia wierzytelności w przypadku łączenia spółek (art. 496 

k.s.h.), odpowiedzialności za zobowiązania spółek, na które został przenie-

siony majątek spółki dzielonej (art. 546 k.s.h.) czy też odpowiedzialności 

wspólników na dotychczasowych zasadach w przypadku łączenia z udziałem 

handlowych spółek osobowych – art. 525 k.s.h. Podobne instrumenty 

ochronne zostały przewidziane w przypadku połączenia i podziału spółdzielni 

w przepisach art. 101 pr. spółdz. („Wskutek połączenia majątek spółdzielni 

przejętej przechodzi na spółdzielnię przejmującą, a wierzyciele i dłużnicy 

pierwszej stają się wierzycielami i dłużnikami drugiej”) oraz art. 111 pr. 

spółdz. („Wskutek podziału spółdzielni na powstającą spółdzielnię przecho-

dzą z chwilą jej zarejestrowania wynikające z planu podziału składniki mająt-
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kowe oraz prawa i zobowiązania. W tym też zakresie wierzyciele i dłużnicy 

dotychczasowej spółdzielni stają się wierzycielami i dłużnikami powstającej 

spółdzielni. Jednakże za zobowiązania powstałe przed podziałem spółdzielni 

spółdzielnia dotychczasowa i nowo powstała odpowiadają solidarnie.”). Jed-

nak wydaje się, że w zakresie firmy, która jest podstawą identyfikacji przed-

siębiorcy na rynku (w obrocie prawno-gospodarczym), uczestnicy tego obro-

tu z transformowanymi przedsiębiorcami nie są chronieni w sposób wystar-

czający.  

Trudno znaleźć dostatecznie przekonujące uzasadnienie braku takich 

unormowań. Wykreślenie z KRS jednego i wpisanie drugiego podmiotu (po-

wstałego w wyniku transformacji), jak to jest np. w przypadku łączenia czy 

podziału spółek albo spółdzielni, nie wydaje się wystarczającym argumentem 

przeciwko potrzebie wprowadzenia tego obowiązku. Argument ten nie doty-

czy przy tym przypadku następstwa prawnego po przedsiębiorcy będącym 

osobą fizyczną (art. 43(8) § 2 k.c.). Brak zasady kontynuacji nie uzasadnia 

przekonania, że interes informacyjny osób trzecich, wyrażający się w łatwym 

dostępie do wiedzy o przedsiębiorcy – dłużniku jest należycie chroniony w 

przypadku łączenia czy podziału przedsiębiorcy. Skoro w przypadku prze-

kształcenia spółdzielni pracy (albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych czy 

też towarzystwa reasekuracji wzajemnej) w spółkę prawa handlowego, gdzie 

dochodzi do zmiany typu przedsiębiorcy (a w przypadku przekształcenia 

spółdzielni pracy przyjmuje się, że to coś „więcej”, niż przekształcenie [zob. 

A.S. Witosz (w:) Podstawowe, red. A. Herbet, P. Zakrzewski, 2014, s. 149-

167]), występuje taki przepis, tym bardziej powinien być zamieszczony w 

unormowaniach dotyczących łączenia i podziału, a także w przypadku sukce-

sji prawnej po przedsiębiorcy jednoosobowym. 

UWAGI PODSUMOWUJĄCE I DE LEGE FERENDA    

Należy zatem, moim zdaniem, rozważyć de lege ferenda wprowadzenie 

także w przypadku transformacji, innych, niż wymienione w pkt 1-5 tej wy-

powiedzi obowiązku podawania dotychczasowej firmy obok nowej, tj. firm 

spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, firmy spółki przejmowa-

nej, firmy przejmowanej spółdzielni oraz firmy przedsiębiorcy jednoosobo-

wego będącego następcą prawnym przedsiębiorcy.    
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Sformułowanie tego rodzaju propozycji de lege ferenda wymaga poczy-

nienia przynajmniej następujących stwierdzeń, które można traktować jako 

rodzaj wniosków podsumowujących niniejszą wypowiedź: 

1) regulacja analizowanego obowiązku przedsiębiorcy nie jest jednolita, 

aktualnie występują różnice w unormowaniach tej powinności w szczególno-

ści w przepisach kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych i prawa 

spółdzielczego w odniesieniu do różnych typów przekształceń;  

2) zasadne wydaje się wprowadzenie jednolitego modelu regulacji tego 

obowiązku, zarówno w odniesieniu do procesów przekształceniowych, jak  

i pozostałych procesów transformacyjnych (łączenie i podział) spółek oraz 

spółdzielni prawa krajowego, spółek i spółdzielni europejskich, a także 

przedsiębiorców jednoosobowych (w zakresie w zakresie unormowań prze-

widzianych w kodeksie cywilnym – kontynuacji działalności gospodarczej 

przez następcę prawnego – jak również w kodeksie spółek handlowych – 

przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w jednoosobową spółkę 

kapitałową);  

3) wydaje się, że najlepszym konstrukcyjnie i zakresowo modelem regu-

lacji tego obowiązku jest regulacja art. 554 k.s.h. lub art. 584(3) k.s.h. 

(umownie określony wyżej pierwszy model regulacji), przy czym, moim zda-

niem, warto rozważyć rozszerzenie tego obowiązku także na każdą sytuację 

transformacji, a zatem nie tylko tą, która obejmuje zmianę firmy w zakresie 

szerszym, niż zmiana oznaczenia wskazującego na formę prawną prowadzo-

nej działalności; to z kolei może sprowadzać propozycję tej regulacji do mo-

delu rozszerzonego, którego normatywnym wyrazem jest art. 203h § 5 pr. 

spółdz.); należy przy tym zauważyć, że w spółce europejskiej i spółdzielni 

europejskiej nie wprowadzono odrębnej regulacji tej materii, a  zatem obo-

wiązują w tym zakresie normy przewidziane w ustawodawstwach poszcze-

gólnych państw UE;   

4) za potrzebne należy uznać przedłużenie terminu realizacji tego obo-

wiązku z roku do trzech lat; okres ten nawiązuje m.in. do przewidzianego 

jako konsekwencja przekształcenia handlowych spółek osobowych w inne 

spółki handlowe terminu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania 

przekształcanej handlowej spółki osobowej (istniejącej przed przekształce-

niem – art. 574 i art. 584 k.s.h. [termin trzyletni został także przewidziany  
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w szczególności w odnoszących się do odpowiedzialności: 1) członków orga-

nów i likwidatorów łączącej się spółki kapitałowej za szkody wyrządzone 

działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami 

umowy albo statutu – przepisach art. 512 i 526 k.s.h., 2) spółek, na które 

został przeniesiony majątek spółki dzielonej za zobowiązania przypisane w 

planie podziału spółce przejmującej lub nowo zawiązanej – przepisie art. 546 

k.s.h., 3) członków organów i likwidatorów spółek (kapitałowych) uczestni-

czących w podziale za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem 

sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy albo statutu – przepisie 

art. 548 k.s.h., 4) osób działających za spółkę przekształcaną za szkody wy-

rządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postano-

wieniami umowy albo statutu – przepisie art. 568 k.s.h., 5) przedsiębiorcy 

jednoosobowego przekształconego w jednoosobową spółkę kapitałową – 

przepisie art. 584(13) k.s.h.]); przedłużenie terminu trwania ww. obowiązku 

może zwiększyć szanse dłużników powzięcia informacji o możliwości zaspo-

kojenia się z majątku transformowanego przedsiębiorcy;  

5) można zastanowić się także nad tym, czy podawanie przez przedsię-

biorcę poprzedniej firmy przez okres dłuższy od wymaganego nie może 

wprowadzać odbiorców w błąd np. co do daty transformacji; w związku  

z tym przemyślenia wymaga postulat wprowadzenia maksymalnego terminu 

prawa do podawania poprzedniej firmy wynoszącego np. dwa albo cztery 

lata od upływu terminu realizacji wymienionego wyżej trzyletniego obowiąz-

ku (tj. łącznie pięć albo siedem lat);  

6) wypada też rozważyć wprowadzenie unormowania, zgodnie z któ-

rym przez określony okres czasu (np. trzy lata) na wniosek transformowane-

go przedsiębiorcy w KRS byłaby wpisana – poza właściwą firmą przedsiębior-

cy po transformacji (adekwatną do formy prawnej przyjętej po transformacji) 

– także jego poprzednia firma sprzed transformacji z dodatkiem wyrazu 

dawniej, natomiast po upływie wymienionego wyżej terminu sąd rejestrowy 

z urzędu dokonywałby zmiany wpisu polegającej na wykreśleniu z brzmienia 

firmy przedsiębiorcy po transformacji dodatku rozpoczynającego się od sło-

wa „dawniej …”;  

7) w związku z powyższym należy rozważyć potrzebę uzupełnienia  

w analizowanym zakresie regulacji kodeksu cywilnego i zapewnienie jej, na 
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ile – ze względu na zróżnicowanie typologiczne sposobów transformacji – 

jest to możliwe,  jednolitości w obszarze przepisów ogólnych o firmie przed-

siębiorcy; jak wyżej zaznaczono unormowania przepisów art. 43 (7) zd. 2-3 

k.c. i art. 43 (8) § 2 k.c. nie są wystarczające, ponieważ zakładają możliwość 

(fakultatywność), a nie powinność (obowiązek), która odnosi się do zacho-

wania „dawnej firmy” (a nie jej podawania), pierwszy z wymienionych prze-

pisów dotyczy jedynie części dotychczasowej firmy osoby prawnej albo han-

dlowej spółki osobowej bez dodatku wskazującego na jej formę prawną, 

natomiast drugi tylko nazwiska przedsiębiorcy jednoosobowego, a nie całej 

firmy (z dodatkiem wyrazu dawniej); zatem w przypadku art. 43 (7) zd. 2-3 

k.c. i art. 43 (8) § 2 k.c. należy zaproponować uzupełniająco wprowadzenie 

obowiązku podawania dotychczasowej firmy w pełnym brzmieniu z dodat-

kiem wyrazu dawniej przez proponowany wyżej okres czasu; podobna regu-

lacja powinna zostać zastosowana do nabywcy przedsiębiorstwa (art. 43(8) § 

3 k.s.h.); w przepisie tym przewidziano unormowanie wskazujące na możli-

wość prowadzenia przedsiębiorstwa przez jego nabywcę pod dotychczasową 

nazwą, a nie – obowiązek – wskazania tej nazwy obok nowej;   

8) trzeba przy tym mieć na uwadze, że wprowadzenie możliwie jednoli-

tej podstawowej regulacji analizowanego obowiązku w przepisach kodeksu 

cywilnego o firmie przedsiębiorcy, z jednej strony stanowiłoby wyraźną pod-

stawę prawną tej powinności w stosunku do przedsiębiorców, w przypadku 

których nie ma takich unormowań, natomiast z drugiej strony wyłączyłoby  

w zakresie nieuregulowanym obowiązywanie przepisów szczególnych w tym 

obszarze, takich jak np. art. 554 k.s.h., czy też art. 584(3) k.s.h. (a zatem  

w przypadkach, w których takie unormowania szczególne istnieją); z wpro-

wadzeniem postulowanej jednolitej regulacji przedmiotowego obowiązku  

w kodeksie cywilnym należałoby zatem łączyć potrzebę uchylenia zbędnych 

przepisów szczególnych, które w tych sytuacjach „powtarzałyby” podstawo-

we (generalne) unormowania;  

9) wypada przy tym także choćby zwrócić uwagę na ewentualne, kon-

kretne wątpliwości dotyczące wprowadzenia poddanego analizie obowiązku, 

zwłaszcza z perspektywy uwzględniania zasady, że firma nie może wprowa-

dzać w błąd, np. w przypadku łączenia większej liczby podmiotów (w szcze-

gólności spółek) w trybie przez zawiązanie nowego podmiotu (nowej spółki) 
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czy też np. w odniesieniu do szczególnego (specyficznego) trybu łączenia 

przez wydzielenie (części majątku), z którym nie jest związane ustanie bytu 

prawnego podmiotu z jakiego dokonuje się wydzielenia części majątku,  

a także rozważyć, czy w każdym przypadku transformacji określenie „daw-

niej” będzie odpowiednie, bardziej niż np. „przed połączeniem z… w dniu” 

czy też np. „przed wydzieleniem z…”. 
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