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Streszczenie: Opracowanie zawiera prezentację 
problematyki zasady wyłączności firmy  
w polskim systemie prawa. W pierwszej części 
pracy autor prezentuje reguły, do których 
powinien stosować się przedsiębiorca zamie-
rzający zarejestrować nową firmę. Wykładni 
poddano taki pojęcia jak „dostateczna odróż-
nialność firmy” oraz „rynek”. Zasadnicze rozwa-
żania koncentrują się wokół analizy mechani-
zmów, jakimi władają organy rejestrowe,  
a mających na celu przestrzeganie tejże zasady 
na etapie rejestracji przedsiębiorcy. Zdaniem 
autora w obecnym stanie prawnym organy 
rejestrowe nie są wyposażone w mechanizmy / 
procedury służące realnej weryfikacji zasady 
wyłączności firmy na etapie postępowania 
rejestrowego. 
Słowa kluczowe: zasada wyłączności firmy, 
rejestracja przedsiębiorstwa, nowa forma 
 

Abstract. The study includes a presentation of 
a company’s exclusivity rule in the Polish legal 
system. Its first part presents rules that need 
to be followed by an entrepreneur willing to 
register a new company. The explanation of 
such terms as ‘sufficient company’s responsi-
bility’ and ‘market’ has been provided. The 
core solutions are concentrated around analy-
sis of the mechanisms available for registering 
authorities, aiming for the compliance with 
this rule at the registration stage. In the au-
thor’s opinion, in current legal situation, 
registering authorities are not equipped with 
required mechanisms/procedures leading to 
the proper verification of the company’s 
exclusivity rule at the registration stage. 
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UWAGI OGÓLNE 

Początków słowa „firma” należy szukać w języku łacińskim, w którym fir-

mare znaczy ‘stwierdzać’. We współczesnym języku polskim słowo „firma" 

występuje w kilku znaczeniach. Potocznie często używa się go zamiennie ze 

słowem przedsiębiorstwo, niezależnie od jego wielkości i rodzaju prowadzo-

nej działalności gospodarczej. Słowo to występuje także jako synonim nazwy 

lub oznaczenia przedsiębiorstwa albo innego zakładu pracy, co jest bliskie 

„technicznemu" znaczeniu tego wyrazu. W sensie ścisłym słowo „firma" jest 

terminem języka prawnego i prawniczego o treści określonej normatywnie. 

De lege lata zgodnie z art. 432 § 1 i nast. k.c. firma jest oznaczeniem przed-

siębiorcy, pod którym prowadzi on działalność gospodarczą lub zawodową  

i występuje w obrocie [Por.: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja 2008, 

31]. Należy podkreślić, że firma jest oznaczeniem indywidualizującym przed-

siębiorcę, a nie przedsiębiorstwo, które może, lecz nie musi mieć nazwę. 

Należy ubocznie zauważyć, że według stanowiska dominującego, wyjątek 

stanowią spółki z o.o. oraz spółki akcyjne, które nie prowadzą działalności 

gospodarczej, a tym samym nie są przedsiębiorcami. Podmioty te posiadają 

jednak firmę, ponieważ stosuje się do niech przepisy k.s.h. oraz ustawy  

o KRS. [Por.: Włodyka 2009, 776 i n.]. 

Pierwszymi regulacjami dotyczącymi firmy w polskim systemie prawa były 

art. 23-25 dekretu Naczelnika Państwa z 7.2.1919 r. o rejestrze handlowym 

[Dz.U. Nr 14, poz. 164 ze zm., dalej dekr.rej.handl.]. Firma została wówczas 

zdefiniowana jako ‘nazwa, pod którą handlujący prowadzi przedsiębiorstwo’. 

Następnie firma była regulowana przez przepisy Rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczpospolitej z dnia 27.06.1934 r. - Kodeks handlowy [Dz.U. Nr 57, poz. 

502 ze zm., dalej k.h.]. Zgodnie art. 26 k.h. firma była ‘nazwą, pod którą ku-

piec rejestrowy prowadził przedsiębiorstwo’. Na podstawie art. 35 kodeksu 

handlowego każda nowa firma musiała odróżniać się dostatecznie od firm 

wpisanych lub zgłoszonych do rejestru w tej samej miejscowości. Wart za-

uważania jest fakt, że w ówczesnym stanie prawnym sąd rejestrowy zmuszo-

ny był odmówić rejestracji firmy nowego przedsiębiorcy, jeżeli ta nie odróż-

niała się ona dostatecznie od firm innych podmiotów wcześniej wpisanych 

do rejestru w tej samej miejscowości, nawet w sytuacji gdy przedmiot dzia-

łalności kupców był całkowicie odmienny. Obecnie problematyka firmy ure-



Zasada wyłączności firmy a rejestracja przedsiębiorców 

396 

gulowana jest w art. 433 - 4310 Kodeksu cywilnego [Ustawy z dnia 23.04.1964 

r. – Kodeks cywilny, Dz.U.  Nr 16, poz. 63 ze zm., dalej k.c.] oraz ustawach 

szczególnych, wśród których tytułem przykładu można wskazać np. Kodeks 

spółek handlowych, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym [Ustawa z dnia 

15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., 

dalej k.s.h], Prawo bankowe [Ustawa z dnia 29.08.1997 – Prawo bankowe, tj.  

Dz. U.2002 Nr 72, poz. 665 ze zm. dalej pr.bank.].  

Firma, jako oznaczenie przedsiębiorcy, pełni kilka funkcji. Podstawowym 

zadaniem  firmy jest odróżnianie i indywidualizowanie przedsiębiorcy w ob-

rocie oraz dostarczanie informacji o przedsiębiorcy i przedmiocie jego dzia-

łalności [Por. szerzej: Gliniecki 2009]. Firma pełni także funkcję reklamową  

i promocyjną. Promując firmę, przedsiębiorcy utrwalają w świadomości po-

tencjalnych klientów informacje o swym przedsiębiorstwie i charakterze 

działalności. Często firma rejestrowana jest jednocześnie jako znak towaro-

wy lub usługowy albo stanowi jego element [szerzej o problemie: Szwaja 

2004, 11]. 

Zasady tworzenia firmy składają się na tzw. prawo firmowe [por. szerzej: 

Klapczyńska 2004, 123 i n.]. Prawo firmowe obejmuje kompleks norm odno-

szących się do obierania, rejestracji, używania i rozporządzania oraz ochrony 

prawa do firmy [zob. Skubisz 1993, 10].Tworząc katalog tych zasad należy 

wskazać w szczególności na: zasadę wyłączności firmy, zasadę prawdziwości 

firmy, zasadę ciągłości firmy, zasadę jedności firmy oraz zasadę jawności 

firmy. 

ZASADA WYŁĄCZNOŚCI FIRMY DE LEGE LATA 

Zasada wyłączności firmy jest jedną z podstawowych zasad prawa firmo-

wego. Jak wskazuje się w literaturze, istota zasady wyłączności wyraża się w 

przeciwdziałaniu tworzeniu firm o jednakowym brzmieniu oraz firm  

o brzmieniu na tyle zbliżonym, że mogłoby to powodować pomyłki [Por. 

Włodyka 2009, 786; zob. także uzasadnienie wyr. SN z 02.06.1924 r., I C 

418/23, OSNC 1924, poz. 91, s. 151]. De lege lata zasada wyłączności firmy 

wyrażona jest w art. 433 § 1 k.c., który stanowi, że firma przedsiębiorcy po-

winna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców działających 

na tym samym rynku. Dokonując literalnej wykładni przywołanego przepisu, 

przedmiotem analizy podczas weryfikacji wyłączności firmy powinna być z 
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jednej strony firma (scil. nazwa przedsiębiorstwa), którą przedsiębiorca za-

mierza posługiwać się w obrocie gospodarczym, z drugiej zaś strony, firmy 

innych przedsiębiorców funkcjonujących na tym samym rynku [Por. Szwaja 

2004, 11; zob. także, Klapczyńska 2004, 135]. Próba takiej oceny na etapie 

postępowania rejestrowego wiąże się z potrzebą rozstrzygnięcia trzech pod-

stawowych problemów. Po pierwsze, ustalenie względnie jednolitej wykładni 

użytego przez ustawodawcę sformułowania: „odróżniać się dostatecznie”. 

Po drugie, doprecyzowanie wobec braku legalnej definicji pojęcia „rynek”. Po 

trzecie, odpowiedzi na pytanie, jakie możliwości weryfikacji zakresu faktycz-

nie wykonywanej działalności gospodarczej mają organy rejestrowe.   

DOSTATECZNA ODRÓŻNIALNOŚĆ FIRMY  

Okoliczność, czy nowa firma odróżnia się dostatecznie od firm przedsię-

biorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na tym samym rynku, 

podlega ocenie według kryteriów obiektywnych. W tym celu należy ustalić, 

czy przeciętny odbiorca przy dołożeniu zwykłej uwagi, nie dokonując wnikli-

wych porównań, zdoła dostrzec różnice pomiędzy firmami, a w konsekwencji 

powiązać każdą z nich z innym przedsiębiorcą [Por. wyr. SN z 03.03.1936 r., II 

C 2564/35, OSNC 1936, Nr 10, poz. 396, cyt. Włodyka 2009, 786; por. także 

Sitko 2009, 144]. Należy jednak zauważyć, że de lege lata praktyka sądowa 

oraz piśmiennictwo wskazują jedynie na podstawowe problemy związane  

z ustalaniem, czy firmy przedsiębiorców odróżniają się dostatecznie. Brak 

jest natomiast czytelnych i jednolitych reguł pozwalających na dokonanie 

niebudzącej wątpliwości oceny dostatecznej odróżnialności firm. 

Przy tzw. firmach osobowych, czyli tych, których rdzeń (korpus) składa się 

z jednego lub kilku nazwisk, odmiennie niż na gruncie k.h., dla uznania, że 

różnią się one dostatecznie,  kluczowy może być fakt, że przedsiębiorcy po-

dobnie nazywający się prowadzą działalność gospodarczą w różnych seg-

mentach rynku. Dopiero w wypadku pokrywania się zakresu działalności 

należy badać, czy samo brzmienie firmy lub jej pisownia odróżnia się dosta-

tecznie od firm innych przedsiębiorców funkcjonujących na tym samym ryn-

ku. Przy tzw. firmach rzeczowych, czyli takich, których rdzeniem jest ozna-

czenie przedmiotu działalności przedsiębiorcy lub inne cechy obiektywne, 

np. miejsce jego działalności, siedziba itp., samookreślenie przedmiotu dzia-

łalności przedsiębiorcy może, lecz nie zawsze będzie, wystarczać dla odróż-
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nienia firmy [Por. Szwaja 2004, 13].W przypadku tzw. firm fantazyjnych, czyli 

takich, których rdzeniem (korpusem) są słowa lub zwroty niewskazujące na 

przedmiot działalności lub inne rzeczowe cechy przedsiębiorcy, o różnicy 

firm najczęściej rozstrzyga odmienność tych właśnie elementów fantazyj-

nych. W firmach mieszanych ocenie podlega pełne brzmienie firmy, tzn. 

wszystkie jej elementy łącznie, wraz z dodatkami. Jeżeli element fantazyjny 

jednej z porównywanych firm jest mocno charakterystyczny, przemawia to 

za tym, iż różni się ona dostatecznie od innej firmy, nawet jeśli w obu fir-

mach podobnie określono przedmiot działalności przedsiębiorcy [Por. Sołty-

siński, Szajkowski, Szumański, Szwaja 2008, 83]. 

Zgodnie z ze stanowiskiem SN firmy odróżniają się w sposób dostateczny 

nie tylko wtedy, gdy nie są jednobrzmiące, ale również wtedy, gdy wyłączona 

jest możliwość jakichkolwiek omyłek i nieporozumień, gdy nawet poszcze-

gólne wyrazy składające się na firmę nie wprowadzają w błąd, co jest istotne 

zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw o jednakowym zakresie działalności 

[Por. szerzej wyr. SN z dnia 2 czerwca 1924 r., C I 418/23, OSN 1924, poz. 

91]. Przy ocenie, czy firma odróżnia się dostatecznie, kluczowe znacznie ma 

tzw. korpus firmy, natomiast - co do zasady - poza zainteresowaniem kon-

sumentów pozostają dodatki takie, jak: oznaczenie formy prawnej, oddziału 

itd. [Por.  Wyrok SN z dnia 5 grudnia 1924 r., C 293/24, OSP 1925, poz. 5051; 

Por. także wyrok SO w Poznaniu IX Gc 492/05, LEX nr 5223222]. Jak wskazuje 

się w literaturze, znacznych trudności dostarcza badanie podobieństwa firm 

zawierających nie tożsame, ale podobne określenia samoistnie dystynktyw-

ne. W tego typu przypadkach warto posiłkować się regułami postępowania 

wypracowanymi na gruncie prawa znaków towarowych. Dla porównania firm 

należy dokonać oceny wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Ponadto należy 

                                                           
1
 Określenie "sp. akc." i "sp. z ogr. odp." są wprawdzie różne, nie wykluczają jednak 
wcale możliwości pomyłek ze strony klienteli, zwłaszcza, że oba te określenia za-
mieszcza się nad lokalem firmy bardzo drobnymi literami wcale w oczy niewpadają-
cymi, tak, że mogą one z łatwością ujść uwagi czytającego napis firmy zwykle z więk-
szej odległości. 
2
 Sąd stwierdził, że fakt prowadzenia działalności w różnych formach prawnych: 
spółka z o.o. i działalność gospodarcza osoby fizycznej etc., nie stanowi wystarczają-
cego kryterium rozróżniającego, ponieważ kwestia formy prawnej działalności pozo-
staje w niewielkim zainteresowaniu klientów, którzy przede wszystkim kojarzą 
przedsiębiorcę po firmie. 
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porównywać ogólne wrażenie, jakie badane oznaczenia wywierają na zwy-

kłym odbiorcy, gdyż najczęściej zachowuje on w pamięci jedynie ogólny zarys 

danego oznaczenia, i wreszcie należy pamiętać, że im bardziej znane ozna-

czenie, tym większy zakres ochrony, a tym samym łatwiej przyjąć brak dosta-

tecznej odróżnialności firm [Por. Sitko 2008, 146 ; Skubisz 1997, 90-91]. 

POJĘCIE RYNKU 

Drugim z podstawowych problemów występujących podczas stosowania 

w praktyce art. 433 § 1 k.c. jest ustalenie precyzyjnych kryteriów pozwalają-

cych zdefiniować pojęcie „rynku”. Z uwagi na wielość możliwych interpretacji 

należy postawić pytanie, czy wyrażenie to należy rozumieć jedynie jako 

wspólny dla różnych przedsiębiorców obszar geograficzny (terytorium), na 

którym prowadzą oni działalność gospodarczą czy też należałoby odwołać się 

do definicji pojęcia rynku funkcjonującej na gruncie ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji [Ustawa z dnia 6 lutego 2007 r. o ochronie konku-

rencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze. zm. dalej u.o.k.i.k)] lub defi-

nicji przyjętej przez orzecznictwo podczas stosowania art. 5 ustawy zwalcza-

niu nieuczciwej konkurencji [Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2002 r. Nr 126, poz. 1068 ze. zm., dalej 

u.z.n.k.]. 

Wykładnia historyczna przywołanego przepisu i uznanie go za kontynu-

ację zasady wyłączności firmy wyrażonej w art. 35 k.h., odnoszącej się wy-

łącznie do „firm funkcjonujących w tej samej miejscowości” mogłoby poten-

cjalnie prowadzić do wniosku, że jako „rynek” należy traktować wyłącznie 

jako ściśle zakreślony obszar działania, bez potrzeby odnoszenia się do 

aspektu asortymentowego oferowanych towarów bądź usług.  Takie rozwią-

zanie w obecnym stanie prawnym jest jednak niedopuszczalne z wielu po-

wodów. Po pierwsze, z przyczyn czysto technicznych, z uwagi na liczbę 

przedsiębiorców i ograniczoną liczbę słów w języku polskim wręcz niemożli-

wym jest, by firmy przedsiębiorców w dużych aglomeracjach miejskich „od-

różniały się dostatecznie” w takim właśnie znaczeniu. Po drugie, ze względu 

na potrzebę ochrony wyłączności firmy na obszarze szerszym niż miejsco-

wość, w której ma siedzibę zakład przedsiębiorcy, ponieważ możliwości 

techniczne oraz specyfika oferowanych towarów bądź świadczonych usług, 

niejednokrotnie determinują potrzebę uzyskania ochrony na terytorium 
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województwa, regionu a nawet całego kraju. [W zakresie niedostosowania 

regulacji art. 35 k.h. do współczesnego obrotu gospodarczego por. Sitko 

2003, 28-31; Szwaja 2004; Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, 2008, 

83 oraz cytowana tam literatura; Włodyka 2009, 787]. 

Posiłkując się wykładnią systemową przy interpretacji pojęcia „rynek", 

można posłużyć się definicją rynku właściwego zawartą w przepisach ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów lub wypracowaną przez orzecznictwo 

na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 4 pkt 

9 u.o.k.i.k., na pojęcie rynku właściwego składają się trzy elementy: rynku 

właściwego produktowo (asortymentowo), rynku właściwego terytorialnie 

(przestrzennie, obszarowo) oraz rynku właściwego czasowo (temporalnie). 

Podobnie pojęcie rynku postrzegane jest przez sądy procedujące w sprawach 

o naruszenie prawa do firmy na podstawie art. 5 u.z.n.k.  Jak wskazuje się  

w orzecznictwie, dla zdefiniowania pojęcia tego samego rynku wymagane 

jest uwzględnienie trzech "wymiarów" rynku, tj. jego aspektu geograficzne-

go, asortymentowego i czasowego [Por. wyr. SA w Warszawie z 24.4.2002 r., 

I ACa 1182/01, OSA 2003/6/24]. Stosując wskazane powyżej kryteria należało 

by przyjąć, że każda nowo utworzona firma powinna odróżniać się dosta-

tecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodar-

czą skierowaną do podobnej klienteli, w obrębie tego samego obszaru na 

którym oferowany jest produkty lub usługa oraz w tym samym czasie.  

W praktyce oznaczałoby to, iż na etapie rejestracji nowego podmiotu, po-

winny być konfrontowane wyłącznie firmy tych przedsiębiorców, którzy mają 

podobny krąg odbiorców i w tym samym czasie, tej samej grupie klientów 

oferują towary lub usługi. Taka interpretacja pojęcia „rynek” nazywana jest 

w doktrynie rynkiem relewantnym [Aprobująco o pojęciu "rynek" w znacze-

niu rynku relewantnego m.in. Szwaja 2004, 14 i n.; Sołtysiński, Szajkowski, 

Szumański, Szwaja 2008, 87 i n.; Dmowski, Rudnicki 2004, s. 154]. Argument, 

że rynek, o którym mowa w art. 433 § 1 k.c., jest rynkiem relewantnym, moż-

na wywieść także z treści przywołanego przepisu. Zgodnie art. 433 § 1 k.c, 

firma powinna się odróżniać dostatecznie od firm wcześniej  używanych (tj. 

"firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym ryn-

ku" według tego, co stanowi analizowany przepis), a nie zarejestrowanych. 

Zatem ustawodawca, formułując zasadę wyłączności firmy, odwołuje się do 
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kryteriów faktycznych (rzeczywiste używanie firmy w związku z prowadze-

niem działalności gospodarczej), a nie formalnych (rejestracja firmy). W ta-

kiej sytuacji nie można  a priori założyć, że firmy mają odróżniać się od siebie 

tylko w obrębie określonego terytorium (np. miejscowości), bowiem nie 

można przyjąć, że wszystkie firmy używane są na takim samym obszarze 

terytorialnym [Sitko 2008, 141]. 

Słusznie zauważa się jednak w doktrynie, że sposób określania poszcze-

gólnych rynków stosowany na gruncie prawa konkurencji może odbiegać od 

tego, jaki przyjmuje się w prawie firmowym, ze względu na odmienne cele 

wyznaczania rynku właściwego w obu przypadkach. W pierwszym z nich 

określenie rynku relewantnego służy przeciwdziałaniu praktykom monopoli-

stycznym, a w drugim ma zapobiegać powstawaniu wśród odbiorców pomy-

łek co do tożsamości przedsiębiorców posługujących się niedostatecznie 

odróżniającymi się firmami [Sitko 2008, 138 oraz cytowana tam literatura].  

Wychodząc z powyższych założeń i stosując wykładnię celowościową przy 

interpretacji pojęcia „rynek” na gruncie art. 433 § 1 k.c. należy uznać, że 

głównym celem funkcjonowania tego przepisu jest eliminowanie ryzyka kon-

fuzji co do tożsamości przedsiębiorców, którzy oferują podobne produkty 

bądź usługi, a ich firmy są zbliżone.  Dokonując więc weryfikacji wyłączności 

firmy na etapie rejestracji, należałoby podjąć próbę ustalenia, rzeczywistego 

przedmiotowego i terytorialnego zakresu działalności przedsiębiorców po-

sługujących się podobnymi firmami, a rozstrzygnąć czy firma nowego przed-

siębiorcy będzie odróżniała się dostatecznie. Ustalając wyłączność firmy  

należałoby mieć także na uwadze, że tzw. rynek produktowy obejmuje rów-

nież towary substytucyjne, a więc odmienne rodzajowo, mogące zaspokajać 

te same potrzeby konsumentów [Por. Szwaja 2004, 15]. Dokonując wykładni 

celowościowej art. 43 3 § 1 k.c., należy także brać pod uwagę wyrażoną  

w paragrafie drugim tego przepisu zasadę prawdziwości firmy, zgodnie  

z którą firma nie może wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy, 

przedmiotu jego działalności, miejsca działalności i źródeł jego zaopatrzenia.  

Reasumując, należy stwierdzić, że najwłaściwsza dla ustalenia pojęcia 

„rynku” będzie wykładnia celowościowa art. 43 3 § 1 k.c., zgodnie z którą 

„rynek” w wypadku każdego przedsiębiorcy powinien być wyznaczany indy-

widualnie, z uwzględnieniem oferowanych produktów bądź usług (w tym 
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produktów bądź usług substytucyjnych) oraz obszaru geograficznego, na 

którym przedsiębiorca jest w stanie pozyskać potencjalnych klientów.  

PROBLEM WERYFIKACJI WYŁĄCZNOŚCI FIRMY 

Problematykę weryfikacji wyłączności firmy należy podzielić na weryfika-

cję pierwotną (weryfikację przez organy rejestrowe) oraz weryfikację następ-

czą, dokonywaną na wniosek przedsiębiorcy (co do zasady w postępowaniu 

sądowym) w sytuacji, gdy ten wykryje, że jego prawo do firmy zostało naru-

szone.  

Weryfikacja pierwotna, polegająca na przestrzeganiu zasady, że firmy 

przedsiębiorców działających na tym samym rynku powinny odróżniać się od 

siebie, leży w interesie klientów oraz w interesie publicznym. [Por. Sołtysiń-

ski, Szajkowski, Szumański, Szwaja, 2008, 90]. Organem czuwającym na stra-

ży zasady wyłączności firmy powinien być w pierwszej kolejności sąd reje-

strowy lub organ prowadzący Centralną Ewidencję i Informację o Działalności 

Gospodarczej, który rejestrując nowy podmiot, powinien ustalić, czy jego 

firma jest zgodna z przepisami prawa [Por. Nowińska, Szczepanowska-

Kozłowska 2015, 385 oraz cytowana tam literatura i orzecznictwo]. Należy 

jednak wskazać, że w obecnym stanie prawnym, z przyczyn technicznych  

i proceduralnych organy rejestrowe nie są w stanie miarodajnie zweryfiko-

wać, czy firma nowego przedsiębiorcy odróżnia się dostatecznie od firm po-

zostałych przedsiębiorców funkcjonujących na tym samym rynku. Dzieje się 

tak z kilku powodów.  

Po pierwsze, organy rejestrowe posiadają informację o podmiotach zare-

jestrowanych, bez wskazania, czy prowadzą one działalność, czy też nie. [Por. 

art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądo-

wym, (t. jedn. Dz. U. 2007 r. Nr 168, poz. 1186) oraz art. 7 ustawy z dnia 

14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2000 

r.  Nr 98, poz. 1071]. W praktyce może doprowadzić to do sytuacji w których 

organ może odmówić rejestracji z uwagi na brak „dostatecznego odróżniania 

się” firmy od firmy innego przedsiębiorcy, który de facto nie prowadzi dzia-

łalności.  

Po drugie, organy rejestrowe posiadają w pełnym zakresie informacje je-

dynie o firmach zarejestrowanych, natomiast nie posiadają danych pozwala-

jących na ustalenie, jakie firmy są rzeczywiście używane na danym rynku  
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i jaki jest rzeczywisty zakres terytorialny ich używania. Powstaje zatem realne 

ryzyko zarejestrowania firmy używanej już w obrocie przez innego przedsię-

biorcę, a niezarejestrowanej dotychczas we właściwym rejestrze. Wypada 

jedynie przypomnieć, że zgodnie z ugruntowanym już poglądem doktryny 

prawo do firmy powstaje wskutek rozpoczęcia używania jej przez przedsię-

biorcę, np. spółkę handlową, a nie dopiero z chwilą jej wpisania do rejestru. 

Należy mieć także na względzie, że na skutek konstrukcji systemu teleinfor-

matycznego, stosowanego przez organy ewidencyjne, nieznaczna zmiana 

fleksji firmy przedsiębiorcy lub modyfikacja więcej niż jednej litery w firmie 

przedsiębiorcy powoduje, że organ ewidencyjny może nie wychwycić podo-

bieństwa fonetycznego firm różnych przedsiębiorców i tym samym zareje-

strować firmy o nieco odmiennej pisowni a podobnym brzmieniu.  

Po trzecie, organ rejestrowy, posiłkując się jedynie zakresem danych zgło-

szonych przez przedsiębiorców, nie jest w stanie zweryfikować faktycznie 

wykonywanej działalności. Często w praktyce zdarza się, że przedsiębiorcy 

składając wniosek o wpis do rejestru zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalno-

ści (PKD), z uwagi na koszty późniejszej zmiany danych zakreślają znacznie 

szerszy profil działalności w stosunku do tego, który rzeczywiście zamierzają 

realizować.  

Po czwarte, organ rejestrowy nie jest w stanie precyzyjnie ustalić, jaki jest 

obszar terytorialny prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku 

spółek prawa handlowego zazwyczaj akty założycielskie określają obszar 

prowadzonej działalności bardzo ogólnie, np. „terytorium Rzeczpospolitej”. 

W przypadku działalności gospodarczej jednoosobowej, zgłoszenie ewiden-

cyjne również precyzuje obszaru terytorialnego prowadzonej działalności 

gospodarczej.  

Po piąte, z uwagi na dualizm systemu rejestracji przedsiębiorców (CEIDG 

oraz KRS) oraz niekompatybilność rejestrowych systemów informatycznych 

organy rejestrowe nie są w stanie skutecznie eliminować nawet oczywistych 

naruszeń w zakresie wyłączności firmy, w przypadku, gdy podmioty nie są 

ewidencjonowane w tym samym rejestrze. Szansą na usprawnienie weryfi-

kacji wyłączności firmy przez organy rejestrowe może okazać się integracja 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z Centralną 

Informacją Krajowego Rejestru Sądowego.   
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Po szóste, organy ewidencyjne nie posiadają instrumentów procedural-

nych, pozwalających na rozstrzygnięcie, czy ewentualna rejestracja firmy 

przedsiębiorcy zgodnie ze złożonym wnioskiem może stanowić naruszenie 

zasady wyłączności firmy. Organ ewidencyjny nie może w szczególności za-

żądać wyjaśnień od podmiotu, którego prawo do firmy może być potencjal-

nie zagrożone z uwagi na okoliczność, że podmiot taki nie będzie miał statu-

su strony w toczącym się postępowaniu rejestrowym.   

Należy zatem przyjąć, że z uwagi na brak faktycznej możliwości precyzyj-

nej weryfikacji przestrzegania zasady wyłączności firmy na etapie postępo-

wania rejestrowego można postawić tezę, że odmowa rejestracji firmy  

z uwagi na naruszenie zasady wyłączności będzie dotyczyć jedynie ewident-

nych przypadków powielania cudzej firmy, natomiast kwestia weryfikacji, czy 

firmy przedsiębiorców różnią się od siebie dostatecznie, z uwzględnieniem 

wszystkich kryteriów determinujących pojęcie rynku, powinna być rozstrzy-

gana przez sąd powszechny w przypadku powstania sporu pomiędzy przed-

siębiorcami o naruszenie prawa do firmy. Na poparcie tego wniosku wypada 

podnieść, że ochrona wyłączności firmy leży prze wszystkim w interesie 

przedsiębiorcy. To właśnie przedsiębiorca, któremu służy prawo do firmy 

(konkretnej), dysponuje odpowiednimi środkami prawnymi dla jego ochrony, 

których dostarcz ak.c iu.z.n.k. Należy także zauważyć, że dopiero na etapie 

funkcjonowania przedsiębiorstwa można obiektywnie ocenić, czy prawo 

wyłączności firmy przedsiębiorcy zostało naruszone.  

Z drugiej strony wypada podkreślić, że nawet pozytywne rozstrzygnięcie 

sądu rejestrowego o wpisie do KRS firmy w określonym brzmieniu nie legi-

tymizuje tego brzmienia w taki sposób (z takim skutkiem), że eliminuje póź-

niejsze rozstrzygnięcie w przedmiocie naruszenia zasady wyłączności firmy. 

Rozstrzygnięcie to nie ma bowiem znaczenia prejudycjalnego w ewentual-

nym procesie dotyczącym prawa do firmy.  
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