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Streszczenie: W obecnym stanie prawnym, 
na tle regulacji Kodeksu cywilnego oraz 
Kodeksu spółek handlowych w zakresie 
możliwości posługiwania się skrótami firm 
istnieje dychotomia powodująca wątpliwo-
ści co do dopuszczalności skracania samego 
korpusu firmy spółki kapitałowej. Z jednej 
strony Kodeks cywilny wprowadza ogólną 
zasadę, że przedsiębiorca może posługiwać 
się skrótem firmy, z drugiej jednak Kodeks 
spółek handlowych wydaje się prima facie 
dopuszczać wyłącznie skracanie oznaczeń 
formy prawnej prowadzenia działalności. 
Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi 
na pytanie kluczowe dla rozstrzygnięcia 
powyższego problemu, t.j. czy możliwe jest 
stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego 
do unormowań dotyczących spółek. Wydaje 
się to dopuszczalne z uwagi odmienny od 
siebie zakres regulacji odpowiednich prze-
pisów k.c. i k.s.h. W artykule wskazane są 
również argumenty natury systemowej 
(przede wszystkim jeśli chodzi o zakres 
podmiotowy i przedmiotowy regulacji k.c. i 
k.s.h.) i funkcjonalnej (potrzeba dopuszcze-

Abstract.  In the current state of law, under 
the regulations of the Polish Civil Code and 
the Code of Commercial Companies, with 
respect to using abbreviations of business 
names of the companies, there is a dichot-
omy that causes an uncertainty regarding 
eligibility of shortening the cores of these 
names. On the one hand, the Civil Code 
introduces a general principle that an en-
trepreneur may use the abbreviated name 
but, on the other hand, the Code of Com-
mercial Companies prima facie allows only 
the shortening of the legal form of the 
companies. The key to resolving this prob-
lem is to answer the question whether the 
art. 2 of the Code of Commercial Compa-
nies is applicable. It seems to be possible 
because of a different scope of the applica-
tion of the relevant provisions of both 
Codes. Eligibility of the shortening of the 
cores is also based on the arguments of 
systemic nature (especially when it comes 
to subjective and objective scope of regula-
tions of the Civil Code and the Code of 
Commercial Companies) as well as func-
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nia w obrocie możliwości używania skrótów 
korpusów), które przemawiają za dopusz-
czalnością skracania korpusu firmy spółki 
kapitałowej. Artykuł porusza również pro-
blematyczną w świetle regulacji Ustawy o 
KRS kwestię używania skrótów korpusów 
firm. 
 
Słowa kluczowe: firma spółki kapitałowej, 
skrót firmy, prawo firmowe, posługiwanie 
się skrótem firmy  
 

tional nature (the need for trading under 
abbreviated bodies). Using abbreviated 
cores, however, is problematic in light of 
the regulations of the Act on the National 
Court Register. 
 
 
 
Key words: business name of the company, 

abbreviations, abbreviated cores, cores of 

the business names, art. 2 of the Code of 

Commercial Companies. 
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OTOCZENIE NORMATYWNE 

Na gruncie obowiązującego stanu prawnego niemożliwe jest jednoznacz-

ne rozstrzygnięcie problemu dopuszczalności skracania korpusów firm spół-

ek bez pogłębionej analizy przepisów Kodeksu cywilnego (k.c.) oraz Kodeksu 

spółek handlowych (k.s.h.). Dychotomia i pozorna sprzeczność regulacji obu 

kodeksów jest źródłem wielu problemów zarówno teoretycznoprawnych, jak 

i praktycznych – dotyczących nie tylko praktyków prawa, lecz również przed-

siębiorców i innych podmiotów występujących w obrocie gospodarczym. 

Niniejszy artykuł stanowi próbę wykazania nie tylko dopuszczalności, ale 

również potrzeby istnienia możliwości skracania korpusów firm, wskazując 

jednocześnie problemy powstające w związku z takim dopuszczeniem,  

w szczególności te występujące w związku z regulacją Ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym (u.k.r.s.). 

Podstawowe znaczenie normatywne w zakresie dopuszczalności skraca-

nia korpusów firm mają przepisy art. 435 oraz 432 Kodeksu cywilnego 

umieszczone wśród norm odnoszących się do szeroko pojętego prawa fir-

mowego (art. 431 do art. 4310). Zostały one wprowadzone do k.c. na mocy 

Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz nie-

których innych ustaw. W chwili wejścia w życie tej ustawy kwestie związane  

z prawem firmowym, w tym skrótami firm, były szczątkowo uregulowane  

w Kodeksie spółek handlowych. Regulacja tych kwestii w k.s.h. na gruncie 

poszczególnych typów spółek, zarówno osobowych, jak i kapitałowych jest 
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bardzo zbliżona, co można dostrzec poprzez porównanie przepisów artyku-

łów 24 § 2 k.s.h. (spółka jawna), 90 § 2 k.s.h. (spółka partnerska), 104 § 2 

k.s.h. (spółka komandytowa), 127 § 2 k.s.h. (spółka komandytowo-akcyjna), 

160 § 2 k.s.h. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz 305 § 2 k.s.h. 

(spółka akcyjna). Ponieważ niniejszy artykuł dotyczy wyłącznie spółek kapita-

łowych, a istnieje zasadnicza zbieżność regulacji art. 160 § 2 i 305 § 2 k.s.h., 

uwagi poczynione na gruncie art. 160 k.s.h. w odniesieniu do spółki z ograni-

czoną odpowiedzialnością można przenieść na grunt unormowania dotyczą-

cego spółek akcyjnych. W chwili wejścia w życie nowelizacji Kodeksu cywil-

nego istniała regulacja dozwalająca dowolne obranie firmy spółki, przy czym 

swoboda założycieli spółki w ustalaniu jej firmy była ograniczona tym, że 

firma ta powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnościąˮ. § 2 art. 160 k.s.h. stanowił, że dopuszczalne jest uży-

wanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.ˮ lub „sp. z o.o.ˮ. Już wówczas, w obli-

czu braku przepisu art. 435 § 4 k.c., w praktyce i teorii prawa spółek pojawia-

ły się kontrowersje, czy na podstawie przepisu cytowanego artykułu dopusz-

czalne jest posługiwanie się skrótem nie tylko formy prawnej, w której ma 

działać spółka (a więc używania wyłącznie skrótu tak zwanego dodatku obli-

gatoryjnego firmy spółki) czy też możliwe jest używanie w obrocie również 

skrótu pozostałej części firmy, czyli jej korpusu [Naworski, 1997, 15-17]. Kon-

trowersje te zasadniczo były rozstrzygane negatywnie [Stefanicki, 1999, 92-

93, Kidyba, 2001], chociaż nie brakowało głosów przeciwnych, opowiadają-

cych się za możliwością używania skrótów elementów fantazyjnych firmy 

spółki. W ten sposób wypowiadał się między innymi R. Stefanicki, który jak-

kolwiek nie opowiadając się jednoznacznie za możliwością skracania korpu-

sów firm spółek handlowych, zdawał się wyrażać powszechne zapotrzebo-

wanie na taką możliwość [Stefanicki, 1999, 19].  

Problemu możliwości korzystania ze skrótu korpusu firmy spółki kapita-

łowej nie rozstrzygają też obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego, 

chociaż może się wydawać, że taka - w założeniu ustawodawcy - miała być 

ich funkcja. Na marginesie rozważań można wskazać interesujące fakty 

przywołane przez P. Zaporowskiego na temat przebiegu procesu legislacyj-

nego, w wyniku którego dodany został przepis § 4 art. 435 k.c. Autor wskazu-

je na brak możliwości ustalenia, kiedy i w jakim trybie przepis ten znalazł się 
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w projekcie ustawy. Należy zwrócić uwagę, że nie znajdował się on w projek-

cie nowelizacji przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilne-

go [Zaporowski, 2006, 918]. Negatywnie o skutkach nowelizacji kodeksu 

cywilnego wypowiadał się również J. Szwaja pisząc, że „treść art. 435 § 4 (k.c. 

- M.Dz., P.O.) wywołuje [...] zasadnicze wątpliwości, a jego literalna wykład-

nia może unicestwić zamiar ustawodawcy uporządkowania posługiwania się 

firmami przez przedsiębiorców” [Szwaja, 2004, 368-369].  

W art. 435 § 4 k.c. ustawodawca wprowadził ogólną zasadę, że przedsię-

biorca może posługiwać się skrótem firmy, a przepis art. 432 § 2 k.c. stosuje 

się odpowiednio, czego nie można rozumieć inaczej, niż że skrót firmy 

„ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią 

inaczej”. Istotne znaczenie ma, że w art. 435 § 4 k.c. nie znajdują się żadne 

ograniczenia, na podstawie których można by wyłączyć spod jego regulacji 

spółki kapitałowe [Adamus, 2012, 10]. Powstają więc wątpliwości, czy prze-

pis ten można stosować wprost do spółek handlowych, mimo że – jak zostało 

wyżej wskazane – istnieją i obowiązują odrębne przepisy prawa firmowego 

zamieszczone w Kodeksie spółek handlowych. Jednocześnie są to wątpliwo-

ści dotyczące zakresu swobody stron umowy spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością lub spółki akcyjnej przy kształtowaniu jej postanowień [Adamus, 

2012, 48]. 

Przed przejściem do meritum rozważań wydaje się zasadne odniesienie 

się do orzeczenia Sądu Najwyższego z 2 sierpnia 1994 r., wydanego w spra-

wie o sygn. III CZP 95/94 [OSNC 1995, 1, poz. 10], które często nawet i na 

gruncie obecnego stanu prawnego wykorzystywane jest do potwierdzenia 

hipotezy o możliwości stosowania art. 435 § 4 k.c. do spółek kapitałowych 

[Zaporowski, 2006, 914]. Pomija się jednak szczegółowe kwestie zawarte  

w uzasadnieniu tego wyroku, czerpiąc wyłącznie z jego sentencji. W przywo-

łanym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli wspólnikiem spółki jaw-

nej jest inna spółka handlowa i jej firma ma być zamieszczona w firmie spółki 

jawnej, może ona być skrócona, ale w sposób nienaruszający zasad ustalania 

i rejestracji firmy. Nie sposób odmówić słuszności wywodom przeprowadzo-

nym przez Sąd Najwyższy, który, analizując art. 28 Kodeksu handlowego do-

puszczający skrócenie w firmie spółki jawnej imienia wspólnika (korpusu 

firmy) wskazał na możliwość analogicznego stosowania tego artykułu rów-
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nież do osoby prawnej. To analogiczne zastosowanie miało polegać na do-

puszczeniu skrócenia również korpusu firmy spółki kapitałowej. W związku  

z tym, że obecne przepisy odnoszące się do firmy spółki jawnej, tj. art. 24 

k.s.h. nie pozwalają na dokonywanie jakichkolwiek skrótów korpusu, nie 

możliwości stosowania wykładni per analogiae legis do firmy spółki kapita-

łowej. Z powyższych względów, jak również z uwagi na dodanie przepisów 

art. 431 do art. 4310 k.c., należy przesądzić, że na gruncie obecnie obowiązu-

jącego stanu prawnego nie można, celem prowadzenia argumentacji „za” 

skracaniem korpusów firm spółek kapitałowych, posługiwać się orzeczeniem 

Sądu Najwyższego wydanym w sprawie III CZP 95/94. 

ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW K.C. DO SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH NA PODSTAWIE ART. 2 K.S.H. 

Wracając do regulacji obecnie obowiązujących, należy przeanalizować, 

czy w ogóle przepisy Kodeksu cywilnego mogą być stosowane do spółek 

kapitałowych. Kwestia ta wydaje się kluczowa, chociaż nie jedyna, jeśli chodzi 

o rozwiązanie problemu skracania korpusów firm spółek kapitałowych. Istot-

ne znaczenie mają również wyniki przeprowadzenia wykładni funkcjonalnej - 

pozwalającej na analizę skutków dopuszczenia możliwości skracania korpusu 

firmy spółki kapitałowej na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. 

Przepisem normującym stosunek postanowień Kodeksu cywilnego do Ko-

deksu spółek handlowych jest art. 2 k.s.h. w zw. z art. 1 § 1 k.s.h., według 

którego w sprawach dotyczących tworzenia, organizacji, funkcjonowania, 

rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych nie-

uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli 

wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, 

przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Oczywiste jest, że przy 

rozważaniu problemu skrótów firm spółek kapitałowych nie ma konieczności 

analizy drugiej części cytowanego przepisu, bowiem natura spółek kapitało-

wych w żaden sposób nie wpływa na ogólne regulacje dotyczące szeroko 

pojętej firmy. Jak wskazuje M. Pazdan [2001, 28] przepisy Kodeksu cywilnego 

do spółek handlowych stosuje się, gdy: 1), nie ma powodów do przyjęcia 

regulacji negatywnej w przepisach Kodeksu spółek handlowych (czyli dany 

problem nie jest całościowo rozstrzygnięty w k.s.h.); 2) brak w Kodeksie 

spółek handlowych odpowiedzi na rozstrzygany problem; 3) nie ma przesła-

nek usprawiedliwiających wypełnienie luki przy wykorzystaniu innych przepi-
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sów Kodeksu spółek handlowych w drodze analogii. O ile spełnienie przez 

omawianą sytuację wymogów wymienionych w punktach 2) i 3) nie budzi 

wątpliwości, gdyż w Kodeksie spółek handlowych nie zostało uregulowane 

wprost, czy możliwe jest posługiwanie się skrótem korpusu firmy spółki kapi-

tałowej; nie ma również w Kodeksie spółek handlowych przepisów, które 

uzasadniałyby możliwość analogicznego zastosowania innych przepisów tej 

ustawy, o tyle należy rozważyć, czy dany przepis w sposób wyczerpujący 

normuje kwestię posługiwania się skrótami firm. Jeżeli bowiem k.s.h. zawiera 

przepisy, które w sposób autonomiczny regulują daną kwestię, wówczas 

wykluczone jest sięganie po przepisy Kodeksu cywilnego. Autonomiczne 

uregulowanie przez Kodeks spółek handlowych jakiegoś zagadnienia ozna-

cza, jak się wydaje, sytuację, w której w przypadku zaistnienia jakiegoś pro-

blemu prawnego k.s.h. daje wyraźną odpowiedź, w jaki sposób ten problem 

powinien być rozwiązany [Katner, 2014, 18-25] niezależnie od tego, czy ten 

sam problem jest rozwiązany w samym Kodeksie cywilnym, czy też nie. Za-

kres normowania art. 160 k.s.h. jest jasny i odnosi się do możliwości wyko-

rzystywania w obrocie wyłącznie skrótów formy prawnej, w której ta spółka 

ma działać, wskazując jednocześnie na ich dwie wersje możliwe do wykorzy-

stania przez spółkę, tj. „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”. Omawiany przepis  

w ogóle nie odnosi się i nie daje odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest 

posłużenie się skrótem korpusu firmy. Potwierdza to, obok wykładni literal-

nej, porównanie norm art. 160 § 1 k.s.h. i art. 435 § 2 k.c. Ich zakresy są bo-

wiem tożsame i odnoszą się wprost do samego pojęcia firmy. W ich myśl na 

firmę składają się określenie dowolnie obrane (korpus firmy) oraz określenie 

formy prawnej, w której dany podmiot ma działać, które mogą być podane w 

skrócie (odmienne stanowisko w tym zakresie przyjmuje T. Żyznowski, który 

twierdzi, że na gruncie obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilne-

go możliwe jest posługiwanie się wyłącznie skrótem oznaczenia formy praw-

nej [Żyznowski, 2003, 52]). Wyraźnie widać więc, że poza regulacją Kodeksu 

spółek handlowych pozostaje kwestia możliwości posługiwania się skrótem 

korpusu. Należy zasadniczo zgodzić się w tej kwestii z R. Adamusem, który 

twierdzi, że przepisy art. 435 § 4 k.c. i 160 k.s.h. są względem siebie komple-

mentarne z uwagi na zupełnie odmienny od siebie zakres normowania 

[Adamus, 2012, 50]. Jednakże, porównanie omawianych przepisów obu ko-

deksów prowadzi do niepokojących wniosków. Otóż nie może umknąć uwa-
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dze fakt, że norma przepisu art. 435 § 2 k.c. (a więc mająca ten sam zakres 

normowania co art. 160 k.s.h.) zawiera się w art. 435 § 4 k.c. z tego względu, 

że ten drugi przepis mówi o skrócie firmy jako całości, a więc również o skró-

cie dodatku obligatoryjnego [Szwaja, 2004, Zamojski 2006, 39]. To niedopa-

trzenie ustawodawcy nie zmienia jednak faktu, że możliwość posługiwania 

się skróconą wersją korpusu firmy została uregulowana wyłącznie w Kodek-

sie cywilnym i w związku z tym wydają się spełnione przesłanki zastosowania 

art. 2 k.s.h. do norm Kodeksu spółek handlowych dotyczących firm spółek. 

PORÓWNANIE REGULACJI DOTYCZĄCEJ SKRACANIA FIRM W KODEKSIE CYWILNYM I KODEK-

SIE SPÓŁEK HANDLOWYCH 

Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do skracania firm spółek kapi-

tałowych może być również potwierdzone za pomocą argumentów natury 

systemowej. Niebagatelne znaczenie ma fakt, że regulacja Kodeksu cywilne-

go została wprowadzona później (w 2003 r., w porównaniu do Kodeksu spół-

ek handlowych, który wszedł w życie w 2001 r.) oraz ponadto wydaje się 

obejmować, przynajmniej w założeniu ustawodawcy, całość problematyki 

konstrukcji firmy. Można argumentować, że ustawodawca chciał niejako 

uzupełnić brakujące normy Kodeksu spółek handlowych, tworząc swoistą 

„część wspólnąˮ regulacji dotyczącej firmy spółki kapitałowej. Wydaje się 

zasadne przyjęcie, że k.s.h. w zakresie skrótów firm koncentruje się na okre-

śleniu minimalnych wymogów konstrukcyjnych firm spółek oraz dopuszczal-

nych skrótach form prawnych (na przykład „spółka z o.o.ˮ lub „sp. z o.o.ˮ), 

powtarzając tę samą regulację przy poszczególnych typach spółek. Nie ma 

przy tym w k.s.h. żadnych innych przepisów normujących szczegółowe 

brzmienie firmy spółki, przede wszystkim odpowiedników art. 435 § 3 k.c. 

Przepis ten stanowi, że firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub 

pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby  

z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwi-

ska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby,  

a w razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci. W doktrynie nie ma wątpli-

wości, że, po pierwsze kwestia ta jest nieuregulowana w Kodeksie spółek 

handlowych i, po drugie, możliwe (a wręcz konieczne) jest uzupełniające 

stosowanie tych norm do spółek kapitałowych. W tej kwestii wypowiada się 

A. Janiak, który podaje przykłady wykorzystywania nazwiska osoby fizycznej 
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na przykładzie spółki akcyjnej [Janiak, 2012]. Podobne stanowisko można 

znaleźć w wyrokach Sądu Najwyższego, w tym w wyroku z 29 maja 2015 r. (V 

CSK 524/14). Wychodząc poza kwestie ściśle związane z dokładnym brzmie-

niem firmy wskazuje się, że mocy art. 2 zd. 1 k.s.h., a zatem w zakresie doty-

czącym firmy nieuregulowanym w Kodeksie spółek handlowych, znajdują 

zastosowanie wprost przepisy art. 432, 433 oraz art. 435 - 4310 k.c. [Rodzyn-

kiewicz, 2013, 14]. 

W tym miejscu należy dokonać zabiegu myślowego „uzupełnieniaˮ regu-

lacji Kodeksu spółek handlowych odnoszących się do firmy o przepis art. 435 

§ 4 k.c. Otrzymamy wówczas normę stanowiącą, że „dopuszczalne jest  

w obrocie używanie skrótu <<spółka z o.o.>> lub <<sp. z o.o.>>. Przedsię-

biorca może posługiwać się skrótem firmyˮ. Porównując zdanie pierwsze z 

drugim należy zwrócić uwagę na niezauważalną prima facie kompatybilność 

regulacji. Na pierwszy rzut oka widoczna jest różnica jeśli chodzi o czasownik 

użyty w celu określenia dozwolonej aktywności podmiotu: z jednej strony 

może on „używać w obrocieˮ skrótu określającego formę prawną jego dzia-

łania, a z drugiej może „posługiwać sięˮ skrótem firmy. Rezultaty dokonanej 

wykładni literalnej wskazują, że pojęcie używania w obrocie ma wymiar węż-

szy niż posługiwanie się, nie wydaje się bowiem zasadne dokonywanie roz-

różnienia między pojęciami „używanieˮ a „posługiwanie sięˮ, które są sobie 

pokrewne znaczeniowo [SJP PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/posługiwać-

się.html]. Skoro „używanieˮ zostało dookreślone okolicznikiem miejsca -  

„w obrocieˮ, to znaczy że ten związek wyrazowy musi odnosić się do jakiejś 

węższej kategorii przypadków. Analizując pierwsze z omawianych zdań moż-

na dojść do wniosku, że spółka skrótu swojej formy prawnej może używać 

wyłącznie w obrocie, a wykluczone jest używanie tego skrótu poza obrotem. 

W ten sposób wypowiada się na przykład W. Pyzioł twierdząc, że „ przez 

obrót (w rozumieniu art. 160 k.s.h. - M.Dz., P.O.) należy rozumieć wszelkie 

przejawy <<prezentacji>> spółki zarówno w kontaktach z innymi przedsię-

biorcami, jak i przed urzędami czy sądami (...) Stosowanie powyższych skró-

tów nie wydaje się natomiast dopuszczalne w obrocie prawnym, np. w reje-

strach publicznych, pismach procesowychˮ [Pyzioł, 2008]. Regulacja ta uzu-

pełniana jest jednak przez zdanie drugie mające, jak zostało wskazane, szer-

szy zakres: po pierwsze ze względu na użyty w nim czasownik, a po drugie ze 



Dopuszczalność skracania korpusu firmy spółki kapitałowej  w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, 

Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

426 

względu na to, że zawiera w sobie również unormowanie dotyczące posługi-

wania się skrótem normy prawnej. Innymi słowy stosowanie przepisów Ko-

deksu cywilnego rozszerza możliwość korzystania ze skrótu formy prawnej 

wychodząc poza pojęcie obrotu i umożliwiając „posługiwanie się” skrótem 

również poza nim. W myśl przywołanych wyżej norm podmiot miałby możli-

wość posługiwania się skróconym korpusem również poza obrotem, w moż-

liwie najszerszym zakresie. Taka regulacja wychodzi naprzeciw obecnej prak-

tyce zauważalnej wśród spółek, które posługują się skrótami w wielu przeja-

wach swojej aktywności - począwszy od oficjalnych pism, aż po symboliczne 

oznaczenia swoich biur czy umieszczania oznaczeń na papierze firmowym. 

Na marginesie należy jednak zaznaczyć, że posługiwanie się skrótem korpusu 

spółki nie obejmuje często spotykanej sytuacji, w której strony umowy w jej 

komparycji umawiają się, że pełna nazwa spółki będzie dalej w tej umowie 

rozumiana w sposób skrócony (przykładowo: Przedsiębiorstwo Budowlane 

Maxbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej jako „Maxbudˮ). 

Wówczas bowiem takie oznaczenie spółki ma skutek wyłącznie względem 

stron tej umowy i wynika nie z przepisów kodeksowych, a wyłącznie na mocy 

ustaleń stron; pełni ono funkcję porządkującą oraz organizacyjną pozwalają-

cą na uproszczenie treści pisma. Całość powyższych rozważań pozwala sfor-

mułować wniosku o systemowej zasadności stosowania do firm spółek kapi-

tałowych § 4 art. 435 k.c. 

ZAKRES PODMIOTOWY REGULACJI KODEKSU CYWILNEGO 

Przedstawiona wyżej argumentacja w przedmiocie porównania norm obu 

kodeksów może budzić kontrowersje w takim zakresie, w jakim ustawodaw-

ca posłużył się w art. 435 § 4 k.c pojęciem „przedsiębiorcyˮ. Oznacza to, że 

krąg podmiotów, które mogłyby posługiwać się skrótem firmy zawężony 

został do osób fizycznych, osób prawnych i tak zwanych ułomnych osób 

prawnych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 

zawodową. Jeżeli takie unormowanie zestawi się z przepisem art. 151 k.s.h. 

stanowiącym, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utwo-

rzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym, a więc nie tylko w celach za-

robkowych, ale również w celach gospodarczych niemających celu zarobko-

wego (not for profit) lub w celach niegospodarczych (non profit) [Kidyba, 

2002, 7 i 9], uzasadniony będzie wniosek, że dozwolenie posługiwania się 
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skrótem firmy nie dotyczy dwóch ostatnich kategorii spółek (odmienny po-

gląd prezentuje P. Zaporowski, który twierdzi, że z samej istoty spółek han-

dlowych wynika, że ich zakładanie jest możliwe „w każdym celu handlowym 

prawnie dopuszczalnymˮ [Zaporowski,2006, 917]). Oznacza to, że spółki 

nieprowadzące działalności gospodarczej w ogóle byłyby wyłączone z kate-

gorii podmiotów uprawnionych do posługiwania się skrótami firm. Nie moż-

na tego potraktować inaczej niż jako niedopatrzenie ustawodawcy skutkują-

ce nieuzasadnionym nierównouprawnieniem spółek działających w zgodzie  

z prawem. Nie ma bowiem podstaw, aby stosować ostrzejsze wymogi (brak 

możliwości skracania firm) względem podmiotów, które nie uczestniczą  

w obrocie gospodarczym a więc znajdują się w takim otoczeniu faktycznym, 

w którym obok nich zasadniczo nie występują lub występują w niewielkim 

stopniu podmioty narażone na pokrzywdzenie (przykładowo wierzyciele tych 

spółek). 

Jak zostało wyżej stwierdzone, art. 2 k.s.h. pozwala na używanie przez 

spółki kapitałowe skrótów firm zarówno w obrocie, jak i poza nim. Przema-

wia za tym kolejny argument natury systemowej. Pojawia się pytanie, jakich 

podmiotów miałby dotyczyć przepis art. 435 § 4 k.c., gdyby w założeniu 

ustawodawcy nie miał regulować sytuacji prawnej spółek kapitałowych. Na 

gruncie obowiązującej regulacji należy zwrócić uwagę na kontrowersje, jakie 

budzi ten przepis, jeśli chodzi o jego skutki względem osób fizycznych. Zdania 

doktryny w tym zakresie są podzielone, a wykładnia literalna nie pozwala na 

przesądzenie, czy pod pojęciem „przedsiębiorcyˮ kryją się wyłącznie osoby 

prawne (w tym zakresie używa się argumentacji wskazującej na umieszczenie 

tego przepisu w jednostce redakcyjnej odnoszącej się w pozostałym zakresie 

do osób prawnych [Wyrwiński, 2003, Zaporowski, 2006, 922]), czy przepis 

ten dotyczy również osób fizycznych (argumentacja przeciwna opiera się na 

dyrektywie wykładni lege non distinguente). Przyjmując założenie, że nie jest 

dopuszczalne skracanie firm zarówno osób fizycznych, jak i spółek, przepis 

ten odnosiłby się do bardzo wąskiej kategorii podmiotów spełniających wa-

runek prowadzenia działalności gospodarczej nie w formie spółki bądź dzia-

łalności jednoosobowej. Omawiany przepis mógłby więc dotyczyć na przy-

kład stowarzyszeń lub fundacji prowadzących działalność gospodarczą.  

Z drugiej strony przesądzając, że regulacja pozwalająca na skracanie firm 
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przedsiębiorców miałaby dotyczyć również osób fizycznych - i tak nastąpiłaby 

funkcjonalnie nieuzasadniona dyskryminacja osób decydujących się na pro-

wadzenie działalności gospodarczej w formie spółki [Zamojski, 2004, 4-9]. 

Można tutaj zadać pytanie, dlaczego ustawodawca - chcąc objąć zakresem 

art. 435 § 4 k.c. również spółki, nie znowelizował odpowiednich przepisów 

Kodeksu spółek handlowych dodając do nich przepisy niebudzące wątpliwo-

ści. Uzasadnione jest postawienie tezy, że legislator chciał w jak najszerszy 

sposób usankcjonować dopuszczalność posługiwania się przez podmioty 

skrótami, i w tym celu między innymi zezwolił wykorzystywanie ich zarówno 

w obrocie gospodarczym, jak i poza nim. Skoro więc nastąpiło rozszerzenie 

dopuszczalności korzystania ze skrótów w płaszczyźnie przedmiotowej, wy-

daje się zasadne przypuszczać, że celem ustawodawcy było jego rozszerzenie 

również na płaszczyźnie podmiotowej. Dlatego też zdecydował się na regula-

cję generalną umieszczoną w Kodeksie cywilnym zawierającym normy o cha-

rakterze ogólnym względem norm zawartych w ustawie szczegółowej, to jest 

Kodeksie spółek handlowych.  

UJAWNIENIE SKRÓTU FIRMY W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM 

Do tej pory nie wspomniano o skutkach drugiej części przepisu art. 435 § 

4 k.c., który stanowi, że do posługiwania się przez przedsiębiorcę skrótem 

firmy stosuje się odpowiednio przepis art. 432 § 2 k.c. stanowiący, że firmę 

ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią 

inaczej. Prawidłowo odczytana norma powinna więc brzmieć w ten sposób, 

że „skrót firmy ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy od-

rębne stanowią inaczejˮ. Jak zostało wyżej wspomniane, nie ma wątpliwości 

co do tego, że art. 432 k.c. znajduje zastosowanie do spółek kapitałowych, a 

stwierdzenie to należy również odnieść do zdania drugiego art. 435 § 4 k.c. 

Samo ujawnienie firmy spółki we właściwym rejestrze, czyli w tym wypadku 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, ma zasadnicze znaczenie. Sama firma spół-

ki pełni funkcję informacyjną i indywidualizującą przedsiębiorcę jako pod-

miot praw i obowiązków [Szwaja, 2003, 38]. Nie można uznać, że zdanie to 

nie jest prawdziwe również w stosunku do skrótu firmy, skoro ustawodawca 

de lege lata zrównał posługiwanie się pełną firmą z posługiwaniem się jej 

skrótem: przedsiębiorca może wybrać, czy w konkretnym przypadku będzie 

używał pełnej firmy, czy też jej wersji skróconej. Za zrównaniem firmy z jej 
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skrótem w wyżej określonym zakresie przemawia również fakt, że obie wyżej 

wymienione funkcje niejako oddziałują „na zewnątrzˮ, są realizowane wzglę-

dem stron stojących poza stosunkiem spółki, tak samo jak względem tych 

osób używane są w dużej mierze oznaczenia spółek. Zarówno więc firma, jak 

i jej skrót powinny być ujawnione w KRS, który można potraktować jako 

praktyczną emanację funkcji indywidualizacyjnej i informacyjnej firmy, reali-

zującą przy tym również funkcję ujawniającą. Jak się podkreśla, celem reje-

stru jest stworzenie zupełnego w sensie prawnym obrazu stanu prawnego 

rejestrowanych podmiotów. Ma on stanowić wiarygodne, rzetelne i miaro-

dajne źródło informacji o podmiotach w nim wpisanych oraz potwierdzać ich 

istnienie w obrocie [Wrzołek-Romańczuk, 2002, 2]. Każdy i w każdym czasie, 

z wykorzystaniem Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Reje-

stru przedsiębiorców, może zaczerpnąć informacji o interesującym go pod-

miocie gospodarczym.   

Przepisami szczegółowymi względem Kodeksu cywilnego w zakresie obo-

wiązku rejestracji firmy w rejestrze przedsiębiorców są przepisy zawarte  

w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym i rozporządzeniach wykonaw-

czych do niej. O ile akty te zawierają postanowienia regulujące podstawy  

i tryb dokonywania wpisów firm przedsiębiorców, o tyle de lege lata brakuje 

jakiejkolwiek regulacji pozwalającej na dokonanie wpisu skrótu firmy (zob. jej 

art. 38 pkt 1 lit. a, pkt 4a lit. a [Zaporowski, 2013, 478], por. także art. 34 ust. 

1 pkt 1 oraz art. 35 pkt 2). Na marginesie rozważań można wskazać, że nie 

wydaje się prawidłowe, aby traktować wpis skrótu pomimo braku podstawy 

wynikającej z u.k.r.s. za wpis niedopuszczalny w rozumieniu art. 12 ust. 3 

u.k.r.s. Za wpis taki można uznać między innymi wpis nieprzewidziany przez 

prawo [Wrzołek-Romańczuk, 2002, 3]. Brak podstawy do dokonania wpisu 

skrótu firmy w KRS nie może skutkować uznaniem takiego wpisu za niedo-

puszczalny, gdyż art. 435 § 4 zd. 2 w zw. z art. 432 § 2 k.c. nakładają wprost 

obowiązek dokonania takiego wpisu [Nazaruk, 2013, 94]. De facto więc ma 

miejsce sytuacja odwrotna, w której wpis ten jest nakazany, a nie niedopusz-

czalny [Zaporowski, 2013, 480]. Nie można więc też uznać, że ustawodawca 

rozmyślnie nie znowelizował ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie 

chcąc dopuścić do posługiwania się przez spółki skrótami ich firm.  
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Brak odpowiedniego uregulowania podstaw wpisu w u.k.r.s. może mieć 

doniosłe znaczenie praktyczne, jeżeli weźmie się pod uwagę wyżej opisane 

funkcje firmy. O ile nie wydaje się problematyczne zachowanie możliwości 

zidentyfikowania podmiotu występującego w obrocie pod skrótem nieujaw-

nionym w rejestrze z tego względu, że z reguły obok tego oznaczenia wystę-

pują również inne dane ujawnione w KRS pozwalające na jego identyfikację 

(na przykład NIP, REGON, sam numer KRS), o tyle wątpliwości budzi zacho-

wanie przez skrót firmy nieujawniony w rejestrze funkcji indywidualizującej  

i odróżniającej. Według art. 23 ust. 1 u.k.r.s. sąd rejestrowy bada, czy dołą-

czone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z prze-

pisami prawa, a więc przysługuje mu prawo analizy, czy ustalona w dołączo-

nej do wniosku umowie spółki firma spółki odpowiada przepisom ustanawia-

jącym reguły dotyczące wyboru firmy (art. 431 i n. k.c.) [Michnik, 2013]. 

Szczególne znaczenie mają w tej kwestii przepisy art. 433 k.c., którego § 1 

stanowi, że firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm 

innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku,  

a § 2 zakazuje takiego doboru firmy, że mogłaby ona wprowadzać w błąd,  

w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przed-

siębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. W sytuacji, w której KRS 

uznałby, że wybrana przez podmiot składający wniosek firma narusza powyż-

sze postanowienia, wydałby postanowienie oddalające ten wniosek [Mich-

nik, 2013]. Skoro Kodeks cywilny przewiduje obowiązkową rejestrację skrótu 

firmy tak samo jak firmy spółki w wersji pełnej i może przed wydaniem po-

stanowienia badać zgodność tych danych z prawem, to powstaje pytanie, czy 

taka rejestracja stanowi formę legalizacji posługiwania się tym skrótem. In-

nymi słowy, czy bez rejestracji posługiwanie się skrótem firmy jest niedo-

puszczalne. Na przykład A. Janiak uważa, że „warunkiem posługiwania się  

w obrocie skrótem firmy zamiast firmą w pełnym brzmieniu jest (...) ujaw-

nienie w rejestrze nie tylko pełnego brzmienia firmy, ale także ustalonego jej 

skrótuˮ [Janiak, 2012]. Na to pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej 

z dwóch względów. Po pierwsze ochrona prawa do firmy powstaje już z mo-

mentem rozpoczęcia posługiwania się tą firmą przez spółkę w organizacji 

(względem której stosuje się zwolnienie z wpisu do rejestru z art. 432 § 2 in 

fine). Rejestracja tej firmy ma więc charakter deklaratoryjny i nie może 

wpływać na legalność używania jej przez spółkę [Kania, 2008, 22]. Po drugie 
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nie do wyobrażenia jest sytuacja, w której - w wyniku niedopatrzenia usta-

wodawcy z jednej strony dozwalającego posługiwanie się skrótem firmy,  

a z drugiej nieprzewidującego możliwości rejestracji takiego skrótu - można 

by było uznać używanie takiego skrótu za niezgodne z prawem.  

ZAKOŃCZENIE 

Mimo że ustawodawca, uchwalając Ustawę z dnia 14 lutego 2003 r.  

o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, starał się 

wyjść naprzeciw obyczajom panującym w obrocie handlowym, pozwalając na 

posługiwanie się przez spółki kapitałowe skrótami zarówno korpusów, jak  

i form prawnych ich firm, obecnie obowiązującej regulacji nie można uznać 

za udaną. Z całą pewnością de lege lata należy opowiedzieć się za możliwo-

ścią stosowania przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących firmy do spółek 

kapitałowych. Jednakże brak spójności systemu prawnego, tj. różnice w ure-

gulowaniach Kodeksu cywilnego i Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

oznaczają faktyczny brak możliwości ujawnienia skrótów firm we właściwym 

rejestrze, co w praktyce często zamyka spółkom drogę do realizacji swoich 

uprawnień przyznanych im na gruncie Kodeksu cywilnego. Postanowienie 

odmawiające wpisu z uwagi na niedozwoloną regulację w umowie spółki 

skłania często wspólników do podjęcia decyzji o przeformułowaniu treści 

umowy spółki i posługiwaniu się w obrocie wyłącznie pełną wersją firmy. 

Taką sytuację należy ocenić jako niekorzystną dla obrotu gospodarczego  

i w związku z tym w - nota bene często nowelizowanych przepisach u.k.r.s.  

i rozporządzeń wykonawczych - jak najszybciej powinny pojawić się normy 

przewidujące ujawnienie skrótu firmy w rejestrze, co stanowiłoby urzeczy-

wistnienie regulacji Kodeksu cywilnego. 
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