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OZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH  

W TRZECIM SEKTORZE 

IDENTIFICATION OF THE THIRD SECTOR ENTREPRENEURS 

Streszczenie: Legalną definicję przedsiębiorcy 
podaje art. 431 k.c., stosownie do którego jest 
to osoba fizyczna, osoba prawna i ułomna 
osoba prawna, prowadząca we własnym imie-
niu działalność gospodarczą lub zawodową. Nie 
są natomiast przedsiębiorcami podmioty, które 
działalności gospodarczej nie prowadzą – 
realizują cele niegospodarcze jak zarejestrowa-
ne stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby 
prawne, związki zawodowe, partie polityczne. 
Jednakże i takie organizacje mogą podlegać 
przepisom o przedsiębiorcach, a może należa-
łoby ściślej powiedzieć, że po prostu stają się 
przedsiębiorcami, jeżeli chociażby ubocznie 
prowadzą działalność gospodarczą. Ich nazwa 
staje się wtedy firmą ze wszystkimi tego konse-
kwencjami. Artykuł, na przykładzie fundacji i 
stowarzyszeń, przedstawia wymagania w 
zakresie konstrukcji firmy podmiotów, które 
albo ubocznie albo następczo (dopiero jakiś 
czas po rozpoczęciu swojej działalności pod-
stawowej) prowadzą działalność gospodarczą i 
konsekwencje prawne poddania dotychczaso-
wej nazwy reżimowi prawa firmowego. Zwró-
cono także uwagę na konieczność powiązania 
powstania i ustania prawa do firmy wyłącznie z 
faktycznym prowadzeniem działalności gospo-

Abstract. According to the legal definition in 
art. 431 Civil Code, an entrepreneur is a natu-
ral person, a legal person or an organizational 
unit referred to in article 331 § 1 conducting 
business or professional activity on its own 
behalf. Non-profit organizations such as: 
foundations, associations, labor unions, politi-
cal parties, religion unions are not entrepre-
neurs as they conduct non-commercial activi-
ties. However, these organizations can also 
become a subject of entrepreneurs rules, if 
they conduct, even accessory, business activi-
ty. Their identification name becomes a firm 
(business name). Based on the example of 
associations and foundations this article 
presents legal frame for changing the name of 
the third sector organization into firm. The 
necessity of connecting the right to firm 
protection only with actual conducting of 
business activity has been emphasized. 
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darczej a nie z rejestracją. 
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WSTĘP 

Prawo firmowe (rozumiane jako zbiór przepisów k.c. zamieszczonych  

w tytule II, dziale III księgi pierwszej k.c.: przedsiębiorcy i ich oznaczenia: art. 

431 do 4310 k.c.) nie jest powszechnie kojarzone z trzecim sektorem (sekto-

rem non-profit), tj. z podmiotami takimi jak fundacje i stowarzyszenia. Dla 

ich oznaczenia w obrocie używa się nazw, których konstrukcja podlega usta-

wom regulującym daną kategorię podmiotów. Przy tym regulacje w zakresie 

nazwy są nader fragmentaryczne, o czym szerzej poniżej.  

Nazwa podmiotu staje się firmą i korzysta z ochrony wynikającej z tzw. 

prawa firmowego tylko gdy dany podmiot jest przedsiębiorcą, o czym decy-

duje się najczęściej ex ante, przed, a najpóźniej w czasie jego tworzenia. To 

właśnie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej dobiera się 

formę prawną podmiotu, a niektóre rodzaje działalności, jak bankowa [art. 

12 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe] czy ubezpieczeniowa [art. 

5 ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej], wręcz wymu-

szają przyjęcie określonej formy prawnej. W tych, najczęstszych sytuacjach, 

organizacja od razu działa pod firmą, której wybór musi czynić zadość zasa-

dom prawa firmowego. W niniejszej pracy autor zajmuje się jednak tymi 

rzadszymi sytuacjami, w których dany podmiot dopiero następczo (po po-

wstaniu) podejmuje działalność gospodarczą, albo prowadzi lub może ją 

prowadzić od samego początku, ale nie jest to jego główna aktywność. Zda-

rza się tak w spółkach kapitałowych, zwłaszcza z ograniczoną odpowiedzial-

nością, które zgodnie z art. 151 k.s.h. mogą być utworzone w każdym celu 

prawnie dopuszczalnym. Najczęściej jednak sytuacje takie dotyczą organiza-

cji trzeciego sektora, wśród których dominują fundacje i stowarzyszenia [w 

2014 r. działało 87,4 tys. organizacji non-profit, wśród których 72 tys. stano-

wiły stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, 10,7 tys. - fundacje, 

Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, 
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społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego  

i zawodowego w 2014 r. – wyniki wstępne, [http://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-

trzeci-sektor]. W związku z tym to konstrukcja oznaczeń tych podmiotów 

przed i po podjęciu działalności gospodarczej oraz ich ochrona, będzie 

przedmiotem niniejszego artykułu. 

W badaniu posłużono się analizą literatury i orzecznictwa, ale także bada-

niami akt rejestrowych i sprawozdań z działalności, które autorka przepro-

wadziła w odniesieniu do fundacji na potrzeby monografii Prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej przez fundacje – studium prawne w badaniu Efektyw-

ność nadzoru i kontroli państwa nad działalnością gospodarczą fundacji 

[opracowanie przygotowane w ramach działalności statutowej Kolegium 

Zarządzania i Finansów SGH w 2014 roku, Dominowska, nr badania: 

KZiF/BMN/20/14,Warszawa 2014]. 

W ramach tych badań przeprowadzono analizę akt rejestrowych stowa-

rzyszeń i fundacji zarejestrowanych jednocześnie w rejestrze stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców 

oraz badanie sprawozdań fundacji z działalności składanych ministrowi wła-

ściwemu ze względu na przedmiot działalności fundacji, przy czym sprawoz-

dania z działalności są także najczęściej publikowane na stronach fundacji. 

Badania, o których tu mowa prowadzono dla celów określenia specyfiki dzia-

łalności gospodarczej tych dwóch najpopularniejszych jednostek trzeciego 

sektora. Jednym z elementów tej specyfiki jest właśnie także kwestia ozna-

czenia podmiotów trzeciego sektora, które podejmują działalność gospodar-

czą. 

OZNACZENIA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ 

Oznaczeniem fundacji i stowarzyszeń w obrocie jest ich nazwa. Obowią-

zujące regulacje nazwy wprowadzone są odrębnie dla każdego typu osoby 

prawnej, w ustawach regulujących ich funkcjonowanie. Niewątpliwie nazwa 

osoby prawnej może być tylko jedna i musi być wskazana w statucie (art. 5 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, dalej u.f. i art. 10 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, dalej pr.stow.] 

Poza tym pr.stow. wymaga aby nazwa odróżniała je od innych stowarzyszeń, 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor
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organizacji i instytucji (art. 10 ust. 1 pkt 1 pr.stow.), u.f. nie zawiera nawet 

takiego postanowienia, podobnie jak ustawa z dnia 16 września 1982 r., 

prawo spółdzielcze dalej pr.spółdz., które jednak dodatkowo wyraźnie wy-

maga, aby nazwy zawierała dodatek "spółdzielnia" lub "spółdzielczy", pod-

czas gdy takiego wyraźnego wymogu brak co do oznaczeń fundacji i stowa-

rzyszeń. Poza tym wymienione ustawy nie wprowadzają żadnych innych wy-

mogów dotyczących zasad konstruowania nazwy. Nazwa, podobnie jak firma 

może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz zawierać 

inne dowolnie obrane określenia, pod warunkiem, że są one prawdziwe i nie 

wprowadzają w błąd. W nazwie fundacji i stowarzyszenia mogą się znajdo-

wać elementy: osobowe, rzeczowe, mieszane. Nie ma też przeszkód, by w 

nazwie fundacji lub stowarzyszenia pojawiły się słowa w języku obcym, gdyż 

do nazw własnych nie mają zastosowania przepisy ustawy z 7 października 

1999 r. o języku polskim [tak również Niemirka,1998, 94]. 

Zgodnie z art. 5 ust. 5 u.f., fundacja może prowadzić działalność gospo-

darczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Również stowarzyszenie 

może prowadzić działalność gospodarczą, o ile dochód z niej służy realizacji 

celów statutowych i nie jest przeznaczony do podziału między jego członków 

(art. 34 pr.stow.). Zatem w sytuacji, gdy fundacja lub stowarzyszenie podej-

mą działalność gospodarczą, uzyskują status przedsiębiorcy i tym samym ich 

nazwa staje się  rmą (Sitko, 2009, 115; Sak, 2000, 87,Klapczyńska, 2004, 177 

i n.). Zgodnie bowiem z tym, co stanowi art. 432 § 1 k.c. przedsiębiorca działa 

właśnie pod  rmą. Należy więc podkreślić, że w przypadku fundacji i stowa-

rzyszeń prowadzących działalność gospodarczą ich nazwa musi czynić zadość 

zasadom prawa firmowego i regułom tworzenia firm określonym w przepi-

sach kodeksu cywilnego. Firma składa się z rdzenia (korpusu) i dodatków,  

w tym obligatoryjnych (identyfikujących formę prawną). Obok zatem dowol-

nie dobranych określeń, obligatoryjnie musi się pojawić forma prawna. Treść 

dodatku obligatoryjnego oraz jego skrótu regulują szczegółowo: art. 5 § 1 pkt 

1 pr.spół., zgodnie z którym statut spółdzielni powinien określać oznaczenie 

nazwy spółdzielni z dodatkiem "spółdzielnia" lub "spółdzielczy". Analogiczny 

art. 5 u.f. nie wskazuje nawet tego, co art. 10 ust. 1 pkt pr.stow., że nazwa 

fundacji powinna się dostatecznie odróżniać od nazw innych stowarzyszeń, 

organizacji i instytucji. Oba nie wskazują przy tym obowiązku podania w na-

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcnzvge2s44dboaxdcmbugi2tenzr
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenbwga4c44dboaxdcmbygu2dknbz
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenbwga4c44dboaxdcmbygu2dknbz
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zwie formy prawnej. Podnosi się jednak w doktrynie [Stecki, 1996, 146], że 

mimo braku wyraźnego przepisu, każda nazwa musi obejmować wyrażone  

w formie rzeczownikowej słowo „fundacja”, przy czym nie może ono być  

w żaden sposób skracane. Z perspektywy możliwości przekształcenia nazwy 

w firmę w sytuacji podjęcia przez podmiot działalności gospodarczej, brak 

określenia formy prawnej jest sprzeczny z prawem firmowym. Zgodnie bo-

wiem z art. 435 § 2 k.c. firma zawiera określenie formy prawnej osoby praw-

nej. Stąd nawet wobec braku wyraźnego wymogu w tym zakresie wobec 

fundacji i stowarzyszeń, zasadne jest wymaganie, aby w ich nazwie umiesz-

czone było określenie formy prawnej. Dodatków obligatoryjnych wskazują-

cych na formę działalności nie ma tylko w odniesieniu do osób fizycznych. 

Wskazanie w firmie formy prawnej, w jakiej działa organizacja w sposób 

oczywisty przyczynia się, a przy powierzchownych jedynie relacjach bizneso-

wych, jest wręcz warunkiem, odróżniania fundacji i stowarzyszeń od innych 

podmiotów. W praktyce problem nie jest poważny, bo zarówno fundacje, jak 

i stowarzyszenia określają swoją formę prawną już w nazwach [Dominowska, 

2014, niepubl.]. Jednak w tych wszystkich przypadkach, w których tak nie 

jest, w związku z podjęciem działalności gospodarczej konieczne byłoby do-

danie określenia formy prawnej do firmy podmiotu. 

NABYCIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA DO FIRMY PRZEZ FUNDACJE I STOWARZYSZENIA 

Nazwa osoby prawnej staje się firmą dopiero wtedy, gdy osoba ta staje 

się przedsiębiorcą, to jest podejmuje we własnym imieniu działalność gospo-

darczą lub zawodową. Warto przy tym podkreślić, że najczęściej stosowana 

(choć nie jedyna – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów), legalna definicja przedsiębiorcy wprowadzona jest w ko-

deksie cywilnym nie samodzielnie, a właśnie w kontekście prawa do firmy 

(art. 431 k.c.). 

Dominuje obecnie pogląd, że prawo do firmy mają wszystkie te podmioty, 

które faktycznie prowadzą działalność gospodarczą, bez względu na to, czy 

zostały zarejestrowane we właściwym rejestrze [Promińska, 2001, 160–161; 

Sitko, 2009, 30–31, Szwaja, 2004/1, 8]. Są to więc nie tylko tradycyjnie koja-

rzone z tą działalnością spółki, ale także podmioty trzeciego sektora (w tym 

fundacje i stowarzyszenia), o ile tylko choćby ubocznie, subsydiarnie w sto-

sunku do działalności głównej (statutowej), podejmą i faktycznie będą pro-

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgm4tanjoobqxalrrga3doojtgy4a
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wadzić działalność gospodarczą. Stają się wtedy przedsiębiorcami i jeśli od 

początku nie zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS, to 

powinny po podjęciu tej działalności takiej rejestracji dokonać, nawet jednak 

bez jej dokonania uzyskują prawo do firmy. Należy wskazać, że pojawił się też 

pogląd odmienny, zgodnie z którym prawo do firmy powstaje dopiero  

z chwilą wpisu do rejestru [Załucki, 2004/1, 84].  

Wątpliwości co do wykładni uzależniającej powstanie (i ustanie) prawa do 

firmy od faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, są dwie. Pierw-

sza związana z oznaczeniem momentu, w którym powstaje ochrona. Ko-

nieczne będzie każdorazowe badanie, kiedy podmiot rozpoczął działalność  

i zaczął posługiwać się nazwą w swojej działalności gospodarczej. Drugą wąt-

pliwość wprowadza najważniejszy obok k.c., akt prawny regulujący prawo do 

firmy to jest k.s.h., które stanowi, że każda spółka handlowa występuje  

w obrocie gospodarczym pod firmą (art. 157, 160  i 304 i 305 ksh). W związ-

ku z tą regulacją można mieć wątpliwości, czy to faktyczne posiadanie cech 

przedsiębiorcy, czy tylko teoretyczna przynależność do kategorii osób praw-

nych tradycyjnie kojarzonych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

(spółki handlowe) decydują o posiadaniu prawa do firmy. Przecież de lege 

lata, odmiennie niż to było uregulowane w kodeksie handlowym, nie każda 

spółka musi być kupcem rejestrowym (przedsiębiorcą wpisanym do rejestru). 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być powołana w każdym celu 

dozwolonym przez prawo (art. 151 §1 k.s.h.). Rozważając to uregulowanie 

k.s.h. nie wolno zapominać, że firma jest dobrem o charakterze mieszanym, 

osobisto-majątkowym. Ten majątkowy wymiar oraz jego ochronę uzyskuje 

nazwa właśnie ze względu na prowadzenia przez podmiot, którego określa, 

działalności komercyjnej. Do momentu podjęcia takiej działalności oznacze-

nia podmiotów chronione są tylko na podstawie przepisów o dobrach osobi-

stych. O różnicach w zakresie tej ochrony szerzej poniżej w pkt. 4. W tym 

miejscu trzeba tylko podkreślić, że jest ona szersza właśnie ze względu na 

komercjalizację działalności. Spójnym z twierdzeniem, że prawo do firmy 

uzyskuje się już i tylko w momencie faktycznego podjęcia działalności gospo-

darczej powinna zatem być tylko taka interpretacja k.s.h., zgodnie z którą 

jeżeli spółka kapitałowa nie wykonuje działalności o takim charakterze, nie 
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można mówić, że jej oznaczenie jest firmą w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego.  

O nadrzędnym znaczeniu faktycznego używania firmy decyduje też spo-

sób sformułowania zasady wyłączności firmy. Zgodnie z art. 433 § 1 k.c.: 

„Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych 

przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku”. Oznacza 

to, że o powstaniu prawa do firmy decyduje pierwszeństwo używania firmy 

na danym rynku, a nie jej rejestracja.  

Jak już wskazano de lege lata w doktrynie przyjmuje się, że prawo do fir-

my powstaje z chwilą rozpoczęcia jej używania, a nie z chwilą wpisu do reje-

stru. Należy jednak zauważyć, że takie określenie momentu powstania prawa 

do firmy i tak oznacza, że prawo to w większości przypadków powstaje po 

dokonaniu rejestracji, gdyż wpis do rejestru jest przesłanką uzyskania oso-

bowości prawnej przez osoby prawne oraz powstania jednostek organizacyj-

nych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną. Skoro wymienione podmioty rozpoczynają swój byt prawny dopiero 

z chwilą rejestracji, to należy przyjąć, że najwcześniej od tego momentu mo-

gą podjąć działalność gospodarczą lub zawodową, a tym samym uzyskać 

status przedsiębiorcy. Dodatkowo wymóg rejestracji jako warunek podjęcia 

działalności gospodarczej przez każdy podmiot prawa wynika z art. 14 usta-

wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, dalej u.s.d.g. 

Wyjątek od tego obowiązku dotyczy jedynie spółek kapitałowych w organiza-

cji (art. 14 ust. 1 in fine u.s.d.g.), które zgodnie z art.11 § 3 k.s.h. posiadają 

firmę jeszcze przed rejestracją, gdy działają jako spółki w organizacji.  

Podsumowując to nie forma prawna danego podmiotu decyduje o uzy-

skaniu prawa do firmy, ale fakt podjęcia we własnym imieniu działalności 

gospodarczej lub zawodowej. Niespójność w tym zakresie wprowadza ko-

deks spółek handlowych, w którym zmiany w zakresie dopuszczalnych celów 

powołania spółek nie zostały zsynchronizowane ze zmianą prawa firmowego. 

To, że wszystkie spółki, bez względu na ich cele, oznaczane są w obrocie 

firmą, może również wynikać ze stosunkowo łatwą, w porównaniu do np. 

fundacji, zmianą celu działania spółki. Spółka może zatem w każdej chwili  

i bardzo szybko rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej [Bielski, 

2001/4, 22 i n.]. Na brak wyraźnego uregulowania statusu spółek kapitało-
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wych i związane z tym konsekwencje zwrócił uwagę P. Bielski, proponując 

rozwiązanie tej kwestii przez dodanie do art. 1 k.s.h. nowego paragrafu  

w brzmieniu: „Spółka handlowa jest przedsiębiorcą”, na wzór art. 5 § 1 roz-

porządzenia Prezydenta RP z dnia 27 czerwca 1934 r. kodeks handlowy, któ-

ry w stosunku do spółki akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością utwo-

rzonej w celach niezarobkowych stanowił podstawę uznania jej za przedsię-

biorców. Rozwiązaniem alternatywnym mogłoby być rozwiązanie przeciwne, 

wskazujące, że spółka kapitałowa działa pod nazwą a pod firmą, jeśli jest 

przedsiębiorcą. 

Poza tą niespójnością, należy jednak przyjąć, że moment pierwszego uży-

cia firmy na danym rynku w związku z rozpoczętą działalnością gospodarczą 

lub zawodową jest przesłanką uzyskania prawa do firmy. Już w tym zatem 

momencie nazwa powinna zostać dostosowana do prawa firmowego.  

W szczególności nie jest to moment powstania podmiotu prawa (np. w przy-

padku osób prawnych – moment uzyskania wpisu do rejestru), właśnie dla-

tego, że organizacje takie jak stowarzyszenia czy fundacje mogą podjąć dzia-

łalność gospodarczą długo po powstaniu, a jednocześnie prowadzić ją bez 

uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców. W najbardziej skrajnym przy-

padku może się nawet okazać, że o ochronę na podstawie przepisów prawa 

firmowego ubiegać się będzie podmiot, który nigdy nie dopełnił obowiązków 

związanych z rejestracją w rejestrze przedsiębiorców KRS. Oczywiście będzie 

musiał wtedy udowodnić, że faktycznie był przedsiębiorcą, co przyjęte było-

by niemal automatycznie, gdyby był zarejestrowany w rejestrze przedsię-

biorców. Dodatkowo może się spotkać z odpowiedzialnością wykroczeniową 

- art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, zgodnie  

z którym kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regu-

lowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograni-

czenia wolności albo grzywny. Nie zmienia to jednak faktu, że będzie miał 

prawo skorzystać z ochrony prawa firmowego. 

Wygaśnięcie prawa do firmy również wiąże się w przeważającej liczbie 

wypadków z ustaniem całej osoby prawnej (śmiercią lub wykreśleniem jej  

z rejestru). Należy jednak zaznaczyć, że w tym zakresie również podmioty 

trzeciego sektora (fundacje, stowarzyszenia) stanowią wyjątek od przedsta-

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgm4tkna
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wionej reguły. W związku z tym, że jedynie akcesoryjnie prowadzą one dzia-

łalność gospodarczą, to wygaśnięcie prawa do firmy (trwałe zaprzestanie jej 

używania) nie musi wiązać się z likwidacją takiego podmiotu, a jedynie  

z trwałym zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej. Podmiot 

taki pomimo zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej może nadal 

prowadzić działalność statutową (utrzymując wpis w rejestrze stowarzyszeń  

i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej w KRS). Konsekwentnie zatem skoro prawo do 

używania wiąże się z faktycznym podjęciem działalności, to i wygasa z fak-

tycznym jej zaprzestaniem. 

PRAKTYCZNE SKUTKI OCHRONY NAZWY I FIRMY  

Tak jak kodeks cywilny wprowadził kompleksową, jednolitą regulację 

prawo do firmy, tak do dziś brak jest takiej regulacji w odniesieniu do nazwy  

i jej ochrony [Sitko, 2008, 112, Janiak 2012, 191]. Nie ulega wątpliwości, że 

nazwa osoby prawnej podlega ochronie przewidzianej dla dóbr osobistych 

osób prawnych [wyrok SA w Poznaniu z 22 października 1991 r., I ACr 400/90, 

Wokanda 1992, nr 1, s. 27; OG 1992, nr 3, poz. 48]. Ogólną podstawę ochro-

ny dóbr osobistych osób prawnych, w tym także ich nazwy, stanowi art. 24 

k.c. [Pazdan 2007, 1124 i n.]. 

Jak już wskazano prawo do firmy powstaje z chwilą faktycznego podjęcia 

działalności gospodarczej, a kryterium pierwszeństwa używania firmy na 

danym rynku jest przesłanką udzielenia przedsiębiorcy ochrony nie tylko 

zgodnie z k.c., ale również zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dalej u.z.n.k. Ochronę uzyskują zatem 

te oznaczenia przedsiębiorstw, które jako pierwsze zostały użyte w obrocie 

gospodarczym.  

W odniesieniu do podmiotów trzeciego sektora, których zasadnicza dzia-

łalność prowadzona jest poza działalnością gospodarczą, istnieje dualizm 

ochrony zbliżony do tego funkcjonującego w odniesieniu do osób fizycznych. 

Osoba fizyczna mająca status przedsiębiorcy posiada firmę (stanowiącą do-

bro osobisto-majątkowe), na którą składa się jej nazwisko, ale funkcjonuje 

ona również poza obrotem gospodarczym, jako osoba prywatna pod swoim 

imieniem i nazwiskiem, będącym wyłącznie jej dobrem osobistym. Podobnie 

fundacje czy stowarzyszenia funkcjonują w ramach swojej działalności statu-
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towej poza obrotem gospodarczym i w związku z tym można mieć wątpliwo-

ści w oparciu o jakie przepisy można domagać się ochrony ich nazwy, gdy 

została ona naruszona nie w związku z działalnością gospodarczą. Zagadnie-

nie jest o tyle istotne, że co prawda oba zakresy ochrony są zbliżone, jednak 

nie identyczne.  

W obu porównywanych przepisach (tj. art. 24 i 4310 k.c.) dane dobro 

chronione jest nie tylko przed jego naruszeniem, ale także zagrożeniem 

przez każde działanie, które ma charakter bezprawny. Ponadto ustawodawca 

posłużył się w zakresie ochrony prawa do firmy zasadą domniemania bez-

prawności działań zagrażających (naruszających) prawu do firmy, analogiczną 

do tej, jaka obowiązuje w przypadku zagrożenia (naruszenia) dóbr osobistych 

w myśl art. 24 k.c. Podstawowa różnica pomiędzy analizowanymi normami 

prawnymi tkwi w roszczeniach. Ochrona na art. 4310 k.c. jest o tyle szersza od 

ochrony z art. 24 k.c. , że w razie dokonanego naruszenia przedsiębiorca 

może żądać wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się 

naruszenia, nie może natomiast na zasadach przewidzianych w kodeksie. 

Może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowied-

niej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny (art. 24 § 1 k.c.). Ponadto 

według art. 24 k.c. żądanie złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści jest 

jedną z możliwości realizacji roszczenia o usunięcie skutków naruszenia do-

bra osobistego. Natomiast art. 4310 k.c. wymienia to żądanie jako jedno z 

samodzielnych roszczeń obok roszczenia o usunięcie skutków naruszenia 

prawa do firmy.  

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. zmie-

niającej kodeks cywilny, Dz.U. Nr 49, poz. 408, celem zamieszczenia wśród 

przepisów o firmie art. 4310 k.c. było wprowadzenie autonomicznej ochrony 

firmy, oderwanej od roszczeń z art. 24 k.c. [uzasadnienie projektu ustawy  

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw, KPP 2002, z. 3, 

s. 713]. Zatem wolą ustawodawcy było odejście od praktyki stosowania art. 

24 k.c. dla ochrony firmy [Kidyba, 2013, 82–83; Dmowski, Rudnicki, 2014, 

160; Gniewek, 2016, 160]. Przyjmując przedstawione założenie o całkowitym 

oderwaniu ochrony firmy od podstaw prawnych odnoszących się do ochrony 

dóbr osobistych, należałoby konsekwentnie stwierdzić, że również art. 448 

k.c. nie ma zastosowania do ochrony firmy. Dodatkowym argumentem na 
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poparcie tej tezy może być brak w art. 4310 k.c. roszczenia o zadośćuczynie-

nie, co przy założeniu racjonalnego ustawodawcy stanowi potwierdzenie, że 

zamiarem organu legislacyjnego jest wyłączenie możliwości stosowania rosz-

czenia o zadośćuczynienie w przypadku naruszenia prawa do firmy. Przeciw-

ko możliwości żądania zadośćuczynienia w sprawie o naruszenia prawa do 

firmy wypowiedział się również Sąd Apelacyjny w Katowicach, twierdząc, że: 

„(…) w przepisie art. 4310 k.c. firma uzyskała samodzielną, autonomiczną 

ochronę, oderwaną od roszczeń określonych w art. 24 k.c. Przepis ten zatem 

wyłącza stosowanie w szczególności art. 24 § 1 zdanie drugie k.c., co ozna-

cza, że uprawniony przedsiębiorca nie może żądać zadośćuczynienia, a służy 

mu roszczenie odszkodowawcze na zasadach ogólnych albo o wydanie ko-

rzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia firmy (art. 4310 

zdanie drugie k.c.). 

Wracając zatem do kwestii dualizmu ochrony nazwy i firmy w przypadku 

podmiotów, które tylko ubocznie prowadzą działalność gospodarczą, można 

jednak mieć wątpliwości, czy gdy nazwa organizacji trzeciego sektora uzysku-

je status firmy, może być jeszcze chroniona tylko jako nazwa, w oderwaniu 

od firmy. Czy rzeczywiście, gdy naruszenie następuje nie w związku z wyko-

nywaną przez dany podmiot działalnością gospodarczą a w związku z jego 

działalnością statutową, to można odmówić mu ochrony na podstawie art. 

4310 k.c. i czy wtedy następuje już tylko naruszenie prawa do nazwy. W prak-

tyce wydaje się, to trudne do przeprowadzenia skoro już raz nazwa uzyskała 

status firmy. Można jednak sobie wyobrazić, że fundacja prowadząca działal-

ność gospodarczą skieruje oparte o art. 4310 k.c. roszczenie o wydanie uzy-

skanych korzyści przeciwko fundacji, nieprowadzącej działalności gospodar-

czej, która obrała nazwę tożsamą z jej firmą, a ta druga bronić się będzie 

tym, że nie jest przedsiębiorcą a zatem po pierwsze używa tylko nazwy a nie 

firmy, a po drugie nie osiąga żadnych korzyści w związku z takim właśnie, 

niekomercyjnym użyciem nazwy. Z drugiej strony przyjmuje się, że art. 4310 

k.c., chroniąc prawo do firmy przed każdym działaniem bezprawnym, może 

stanowić podstawę ochrony prawa do firmy nie tylko w przypadku jego na-

ruszenia w obrocie gospodarczym, ale również poza nim [Skubisz, 1993/1, 

31]. Należy zatem uznać, że jeżeli podmiot niekomercyjny (np. partia poli-

tyczna lub nieprowadząca działalności gospodarczej fundacja) zacznie uży-
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wać nazwy tożsamej z wcześniejszą firmą innego przedsiębiorcy i jeżeli taka 

sytuacja doprowadzi do naruszenia którejś z funkcji firmy, to możemy wów-

czas mówić o działaniu bezprawnym naruszającym prawo do firmy i korzy-

stać z ochrony przewidzianej w art. 4310 k.c., choć oczywiście w tych przy-

padkach trudniejsze do udowodnienia mogą się okazać niektóre roszczenia 

przewidziane w tym przepisie, zwłaszcza roszczenie o wydanie bezprawnie 

uzyskanych korzyści. 

Ochrona na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 i 43 k.c. może jednak także 

występować kumulatywnie z ochroną prawa do firmy na podstawie art. 4310 

k.c., jeżeli na skutek dokonania tego samego czynu bezprawnego prócz firmy 

zostaną naruszone również dobra osobiste przedsiębiorcy [Nowińska, 

1992/2 110, Popiołek, 2016, 180]. W przypadku przedsiębiorców – osób 

prawnych przykładem takich dóbr osobistych może być przede wszystkim 

dobra sława (dobre imię), która w sytuacji, gdy podmiot prowadzi działalność 

gospodarczą, określana jest często mianem renomy. 

WNIOSKI 

Przeprowadzone w pracy badanie wskazuje, że de lege ferenda w usta-

wach: o fundacjach i o stowarzyszeniach należałoby dodać przepisy na wzór 

art. 5 § 1 pkt 1 pr.spółdz. i zgodnie również z zasadami prawa firmowego, 

czyniłyby w odniesieniu do nazw stowarzyszeń i fundacji obligatoryjny doda-

tek określający formę prawną. Chodzi przy tym nie tylko o to, aby w przypad-

ku podjęcia działalności gospodarczej taka nazwa od razu spełniała wymogi 

właściwe dla firmy, ale także o zwykłą jasność obrotu, w którym już po na-

zwie wiadomo, w jakiej formie dany podmiot prowadzi działalność.  

Należałoby również wprowadzić kompleksową i wyczerpującą regulację 

nazw wszystkich osób prawnych, najlepiej na poziomie kodeksowym –  

w kodeksie cywilnym i oczywiście w powiązaniu i spójności z już istniejącymi 

przepisami o firmie. Uregulowania wymaga w szczególności kwestia prze-

kształcenia już istniejącej nazwy w firmę po podjęciu przez dany podmiot 

działalności gospodarczej. Definicja przedsiębiorcy z kodeksu cywilnego 

wskazuje na to, że podmioty prowadzące we własnym imieniu działalność 

gospodarczą lub zawodową są przedsiębiorcami bez względu na to, czy zo-

stały zarejestrowane. Zatem firmę posiadają nie tylko przedsiębiorcy wpisani 

do rejestru, ale również ci, którzy prowadzą działalność bez rejestracji. [Rad-

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenbwga4c44dboaxdcmbygu2dknbz
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wański, 2003 r., PS 2003/7–8, 19; Szwaja 2008, 239; Popiołek 2016, 158]. 

Znaczenie tego odróżnienia widoczne jest zwłaszcza w odniesieniu do pod-

miotów, które tylko ubocznie prowadzą działalność gospodarczą, bo w ich 

przypadku podjęcie i zakończenie działalności gospodarczej (a zatem po-

wstanie i ustanie prawa do firmy) wcale nie musi wiązać się z powstaniem 

(rejestracją) i odpowiednio ustaniem (wykreśleniem z rejestru) całego pod-

miotu, funkcjonują one bowiem nie w oparciu i ze względu na działalność 

gospodarcza, a statutową, a tę pierwszą mogą np. prowadzić tylko przez jakiś 

czas, dla realizacji określonego przedsięwzięcia. Ze względu na to należałoby 

także doprecyzować  wskazaną w art. 433 § 1 k.c. zasadę wyłączności. Chodzi 

tu przede wszystkim o właściwe oznaczenie momentu określania wyłączności 

danej firmy w obrocie. Na wzór art. 5 u.z.n.k., można zaproponować nastę-

pujące brzmienie art. 433 § 1 k.c.: „Firma przedsiębiorcy powinna się odróż-

niać dostatecznie od wcześniej używanych zgodnie z prawem firm innych 

przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku”. Takie 

sformułowanie będzie stanowić kolejną sankcję za niedopełnienie obowiązku 

rejestracji działalności gospodarczej, polegającą na tym, że przedsiębiorca, 

który nie dopełnił tego obowiązku nie będzie mógł żądać ochrony ze względu 

na zasadę wyłączności, gdy wcześniej nie zarejestrował swojej firmy. 

SPIS LITERATURY 

Bielski P., Cel niezarobkowy spółek kapitałowych a status przedsiębiorcy, „Rejent” 

2001, nr 4. 

Dmowski S., Rudnicki S., Kodeks cywilny. Komentarz. Księga I. część ogólna, Lexi-

sNexis, Warszawa 2014. 

Dominowska J., Efektywność nadzoru i kontroli państwa nad działalnością gospodar-

czą fundacji, nr badania: KZiF/BMN/20/14,Warszawa 2014, niepubl. 

Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych 

podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego  

w 2014 r. – wyniki wstępne, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-

spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor 

Gniewek E., (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016. 

Janiak A., (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, część ogólna, t. I, Wolters 

Kluwer business, Warszawa 2012. 

Kidyba A. , Prawo handlowe, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013.  

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor


 Joanna DOMINOWSKA                                                                                                 ASO.A.8(2)/2016/222-236 

235 

Klapczyńska M., Firma i jej ochrona, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 

2004. 

Niemirka B., Statut fundacji, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 1998.  

Nowińska E., Z problematyki komercjalizacji dóbr osobistych związków zawodowych, 

ZNUJ PWiOWI 1992, z. 58. 

Pazdan M., (w:) Safjan M (red.), System prawa prywatnego, t. I, część ogólna, Wy-

dawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007. 

Popiołek W., (w:) Gniewek E., (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa 2016. 

Radwański Z., Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego prze-

prowadzonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r., „PS” 2003, nr 7–8.  

Sak T., Działalność gospodarcza fundacji i stowarzyszeń, Wydawnictwo Prawnicze 

LexisNexis, Warszawa 2000. 

Sitko J., Firma i jej ochrona, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.  

Skubisz R., Prawo do firmy i jego ochrona, „PiP” 1993, z. 1. 

Stecki L., Fundacja, cz. I, Towarzystwo Naukowe Organizacji I, Toruń 1996. 

Szwaja J. (w:) Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek 

handlowych. Komentarz, t. V., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008. 

AKTY PRAWNE: 

Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 czerwca 1934 r. kodeks handlowy, Dz.U. Nr 

57, poz. 502. 

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 ze zm. 

Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2003 nr 124 poz. 

1151 ze zm. 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz.U. Nr 21, poz. 97 ze zm. 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. Nr 20, poz. 104 

ze zm. 

Ustawa z dnia 16 września 1982 r., Prawo spółdzielcze, Dz.U. Nr 30, poz. 210. 

Ustawa z 7 października 1999 r. o języku polskim, Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm. 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 173, 

poz. 1807 ze zm. 

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeń, Dz.U. Nr 12, poz. 114. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. Nr 47, 

poz. 211.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgqytcni
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvguytgnjwg4yq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvguytgnjwg4yq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgm4tkna
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq2dcmy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq2dcmy

