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 Szanowni Czytelnicy  

 

 

 

„Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Sectio A: Nauki humanistyczne, 

społeczne i techniczne” to półrocznik wydawany przez Wyższą Szkołę Bizne-

su i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. od 1996 r. W ciągu tych lat podlegał 

zmianom zarówno pod względem organizacyjnym, edytorskim i merytorycz-

nym. Dzięki temu z dn. 23 grudnia 2015 r. czasopismo uzyskało 7 pkt  

i umieszczone zostało na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego (lista B, poz. 50). 

Intencją obecności czasopisma na arenie naukowej jest prezentowanie do-

robku z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i technicznych zarówno 

w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, a także rozpowszechnianie go 

w skali krajowej i międzynarodowej w rozmaitych ośrodkach życia naukowe-

go i akademickiego.  

Szerokie spektrum spraw, wokół których koncentruje się problematyka poru-

szana w czasopiśmie pozwala na podjęcie współcześnie ważnych i aktualnych 

zagadnień z zakresu wymienionych obszarów. 

Priorytetem „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Sectio A: Nauki huma-

nistyczne, społeczne i techniczne” jest zarówno wysoki poziom merytoryczny 

oraz edytorski, jak i dbałość o bogactwo poruszanej problematyki oraz rze-

czywiste otwarcie się na publikacje autorów z kraju, jak i z zagranicy. 

Redaktorzy składają Autorom artykułów podziękowanie za podjęcie wysiłku  

i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych istotnie wzbogacają-

cych zakres teoretyczny, jak i obszar badań w omawianych zakresach. 

Redakcja 



 Dear readers  

 

 

 

„Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Sectio A: Humanities, Social and 

Technical Sciences” is a half-yearly journal published by The College of Busi-

ness and Entrepreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski, Poland since 1996. 

Over the years it has undergone many organizational, editorial and substan-

tive changes. As a result, on 23rd December 2015, the journal was given 7 

points and listed in the register of the Ministry of Science and Higher Educa-

tion (list B, item 50).  

The aim of the journal is to present a variety of papers in the field of hu-

manities, social and technical sciences both in a theoretical and a practical 

dimension and to popularize knowledge at a domestic and international 

level in various centres of scientific and academic life.  

The wide range of issues which the journal focuses on allows to discuss a 

number of important and current problems related to the above mentioned 

fields.  

The priority of „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Sectio A: Humani-

ties, Social and Technical Sciences” is to maintain both the substantive and 

editorial quality of the journal as well as a variety of the discussed issues. It 

also aims to create an open forum for contributors from Poland and abroad.  

The editors wish to thank the authors of the articles for making a great effort 

in preparing original academic elaborations which considerably enrich the 

theoretical basis and the area of research of the discussed issues.  

 Editors 
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WSTĘP 

Najważniejszym i najbardziej unikalnym wkładem zarządzania w rozwój 

gospodarczy XX wieku był ponad pięćdziesięcioletni wzrost wydajności pra-

cowników fizycznych w przemyśle. Najważniejszym z zadań stojących przed 

zarządzaniem u progu XXI wieku będzie zapewnienie analogicznego wzrostu 

produktywności pracowników wiedzy. 

Najcenniejszym zasobem przedsiębiorstw XX wieku były posiadane środki 

produkcji. Najbardziej wartościowym zasobem organizacji i instytucji XXI 

wieku – zarówno w biznesie, jak i poza biznesem – będzie pracownik wiedzy  

i jego wydajność. 

Celem opracowania jest przedstawienie – oczywiście w formie skrótowej 

– co wiemy dzisiaj, jak rozumiemy i jak nauki o zarządzaniu interpretują wy-

dajność pracowników wiedzy. 

CO WIEMY O WYDAJNOŚCI PRACOWNIKÓW WIEDZY 

Badania nad wydajnością pracowników wiedzy dopiero się rozwijają.  

Z jednej strony bowiem znamy już czynniki kształtujące wydajność pracowni-

ków wiedzy, ale z drugiej strony, jesteśmy świadomi wielu nowych i niewyja-

śnionych wyzwań w tym obszarze i wciąż poszukujemy optymalnych rozwią-

zań na temat określenia zadań, zakresu pracy i wydajności pracownika wie-

dzy. 

W literaturze z zakresu zarządzania formułowanych jest sześć głównych 

czynników wpływających na wydajność pracownika wiedzy. Są to [Drucker 

2010, 161]: 

1). Wydajność pracownika wiedzy zależy od trafnego zdefinio-

wania stojących przed nim zadań. Pytanie brzmi: jakie zadanie mam re-

alizować? 

2). Za poziom wydajności pracownika wiedzy odpowiada sam 

zainteresowany. Pracownik wiedzy musi samodzielnie kierować swoją 

wydajnością. Musi dysponować znacznym zakresem autonomii. 

3). Innowacje wchodzą w zakres obowiązków pracownika wie-

dzy. Są jednym z jego głównych zadań. 

4). Praca oparta na wiedzy wymaga stałego rozwoju osobowego 

i doskonalenia, ale także stałego kształcenia i informowania osób, z któ-
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rymi pracownik wiedzy utrzymuje relacje zawodowe. Za rozwój i kształ-

cenie odpowiada sam pracownik wiedzy. 

5). Wydajność pracownika wiedzy nie opiera się w głównej mie-

rze na wskaźnikach ilościowych. Wskaźniki jakościowe są równie istotne, 

jeśli nie ważniejsze. 

6). Dążąc do podniesienia wydajności pracownika wiedzy, orga-

nizacja musi postrzegać tę grupę pracowników w kategoriach aktywów, 

a nie kosztów. Pracownik wiedzy musi chcieć pracować dla organizacji: 

prace dla tej właśnie organizacji musi przedkładać nad wszelkie inne 

szanse realizacji ambicji zawodowych.  

JAKIE ZADANIA MA WYKONYWAĆ PRACOWNIK WIEDZY? 

Pierwsze i najważniejsze zadanie w ocenie wydajności pracownika wiedzy 

powinno brzmieć następująco: jakie zadanie ma pracownik wiedzy realizo-

wać? Jest to jednocześnie pytanie najbardziej sprzeczne z praktyką badania 

wydajności pracownika fizycznego. W przypadku pracy fizycznej kluczowe 

pytanie brzmi: Jak mam wykonać tę pracę? Zadanie wówczas jest zawsze 

dane i odgórnie zdefiniowane. Nikt przecież nie pyta, co pracownik fizyczny 

powinien robić? Pytamy tylko o to, jak pracownik fizyczny (w jaki sposób, 

jaką metodą) powinien wykonać powierzone mu zadanie.  

Tymczasem w pracy opartej na wiedzy kluczowe pytanie brzmi: jakie za-

danie pracownik wiedzy ma realizować? Jedną z przyczyn takiego stanu rze-

czy jest fakt, że praca oparta na wiedzy – w przeciwieństwie do pracy fizycz-

nej – nie programuje pracownika. Robotnik montujący koła w fabryce samo-

chodów montuje je, gdy na taśmie montażowej pojawia się korpus samo-

chodu. W przypadku pracy fizycznej zatem zadanie do wykonania jest zawsze 

znane oraz zdefiniowane i ono programuje pracę pracownika. W przypadku 

pracy opartej na wiedzy zadanie nie programuje pracownika, lecz on sam 

powinien je zgodnie ze swoją wiedzą zaprogramować. 

Pierwszym zatem wymogiem, jeśli chodzi o podnoszenie wydajności pra-

cownika wiedzy, jest identyfikacja zadań do wykonania przez pracownika 

wiedzy i to, kto ma mu zlecać te zadania. Może wystąpić także taka sytuacja, 

że on sam będzie je sobie wymyślał. 
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A więc praca nad rozwojem wydajności pracownika wiedzy musi bazować 

na następujących pytaniach, zadanych bezpośrednio samym zainteresowa-

nym: 

 Jakie jest twoje zadanie? 

 Jakie powinno być twoje zadanie? 

 Jaki jest twój wkład w działania organizacji? 

 Co przeszkadza ci, lub spowalnia ciebie w realizacji zadania? 

 Co chciałbyś wyeliminować? 

 Co chciałbyś zmienić? 

 Co chciałbyś usprawnić? 

Istotne jest to, że realizacja i przełożenie na praktykę informacji wynikają-

cych z odpowiedzi na ww. pytania nie zależy tylko od pracownika wiedzy. 

Bardzo dużą rolę odgrywa tu bezpośredni przełożony pracownika wiedzy. 

Gdy już będziemy w stanie określić definicję zadań wykonywanych przez 

pracownika wiedzy, pracownicy ci powinni sami, bądź w porozumieniu ze 

swoimi przełożonymi określić [Penc 2010, 70]: 

 Odpowiedzialność pracowników wiedzy za ich wkład w funk-

cjonowanie organizacji. Chodzi tutaj o ich własną ocenę odpowie-

dzialności w kontekście czasu i kosztów realizacji zadania. W tym 

względzie pracownik wiedzy musi dysponować autonomią, a ta bez-

pośrednio pociąga za sobą odpowiedzialność. 

 Potrzebę i zakres nieustannych innowacji. Innowacje powin-

ny być wpisane w zakres obowiązków każdego pracownika wiedzy. 

 Potrzebę nieustannego rozwoju osobistego i nieustannego 

edukowania oraz szkolenia pracowników (wiedza jawna). Ona też 

powinna być wpisana w obowiązki każdego pracownika wiedzy. 

Kluczowym wymogiem w podnoszeniu wydajności pracownika wiedzy 

jest pytanie o jakość, czyli próbę określenia czym jest jakość pracownika wie-

dzy. 

W niektórych zawodach opartych na wiedzy – zwłaszcza tam, gdzie wy-

magania są bardzo wysokie, a kwalifikacje bardzo precyzyjne – potrafimy już 
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mierzyć jakość. Przykładowo, chirurdzy: ich prace mierzymy skutecznością 

przeprowadzonych zabiegów (operacji) i odzyskiwania sprawności funkcjo-

nowania pacjenta po przeprowadzonych zabiegach. Ale w dużej części zawo-

dów opartych na wiedzy, jakość pracy jest często weryfikowana przez subiek-

tywną ocenę, a nie przez realne wskaźniki, których czasami po prostu braku-

je w ocenie jakości pracownika wiedzy. A zatem zdefiniowanie jakości w pra-

cy opartej na wiedzy oraz wyrażenie jej w kategoriach wydajności pracowni-

ka wiedzy zależy w dużej mierze od definicji samego zadania – co pociąga za 

sobą kontrowersje, w przypadku nieprecyzyjnego zdefiniowania zadania, co 

możemy rozumieć jako wynik finalnej pracy w danej działalności. 

PRACOWNIK WIEDZY JAKO KAPITAŁ 

W żadnym z obszarów różnica wydajności pracownika fizycznego i pra-

cownika wiedzy nie jest tak mocno zarysowana, jak w obsłudze elektroniki. 

Teorie ekonomiczne i praktyka zarzadzania postrzegają pracownika fizyczne-

go w kategoriach kosztów. Pracownik wiedzy, jeśli ma być wydajny, musi być 

postrzegany w kategoriach środków trwałych [Kołodko 2013, 71]. Koszty 

należy kontrolować i redukować, natomiast środki trwałe należy rozwijać  

i pomnażać.  

Ale ciągle, niezależnie od kosztów związanych z fluktuacją zatrudnienia, 

przeszkolenia i przysposobienia do pracy, pracownik fizyczny postrzegany 

jest przez przedsiębiorstwo w kategorii kosztów. Ta tendencja jest wyraźna 

nawet w Japonii, mimo wszechobecnego nacisku na politykę dożywotniej 

gwarancji zatrudnienia i budowania lojalnej kadry. W zarządzaniu pracą fi-

zyczną utrzymuje się przekonanie, że jeden pracownik fizyczny zasadniczo 

nie różni się od innego pracownika fizycznego. Wyjątkiem są tu nieliczne, 

doskonale przeszkolone kadry. 

Pracownik fizyczny nie jest właścicielem środków produkcji. Może co 

prawda posiadać spore doświadczenie, ale jest ono wartościowe tylko  

w określonym kontekście zatrudnienia w danym miejscu pracy. Pracownik 

wiedzy natomiast posiada środki produkcji. Są nimi informacje i wiedza. Te 

środki produkcji są niezależne od miejsca pracy, czyli stanowią trwały kapitał. 

Z uwagi na to, że pracownik wiedzy jest właścicielem swych środków pro-

dukcji, jest wysoce mobilny w zatrudnieniu.  
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Obowiązkiem kadry zarządzającej jest trzymanie pieczy nad środkami 

trwałymi przedsiębiorstwa. Nasuwają się zatem kolejne pytania [Drucker 

2010, 168-169]: 

 Co to oznacza w sytuacji, gdy pracownik wiedzy staje się 

elementem środków trwałych? 

 Co to oznacza w sytuacji, gdy pracownik wiedzy jest głów-

nym (i jedynym) składnikiem środków trwałych? 

 Co to oznacza z punktu widzenia polityki kadrowej przedsię-

biorstwa? 

 Czego potrzeba, by przyciągnąć i utrzymać najbardziej wy-

dajnych pracowników wiedzy w firmie? 

 Czego potrzeba, by podnieść ich wydajność? 

 W jaki sposób można przekształcić ich wydajność na wydaj-

ność produkcyjną każdej organizacji? 

WŁASNOŚCI W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY 

Nasuwają się zatem kolejne pytania: Czy wyłaniająca się klasa pracowni-

ków wiedzy i jej rosnąca wydajność wpłynie na korporacyjną strukturę wła-

ścicielską? Jaki będzie jej wpływ na organizację współczesnego systemy go-

spodarczego? 

W ostatnich dwóch dekadach obserwujemy duży wzrost aktywności in-

westorów instytucjonalnych na rynkach kapitałowych. Różnego rodzaju fun-

dusze i inne organizacje koncentrujące kapitał drobnych inwestorów są dziś 

głównymi udziałowcami spółek publicznych we wszystkich krajach rozwinię-

tych. W efekcie w Stanach Zjednoczonych rozgorzała dyskusja wokół korpo-

racyjnej struktury właścicielskiej, jako że fundusze (emerytalne, pracownicze) 

skupiając udziały w firmach publicznych, przejmują także nadzór korporacyj-

ny, czyli władzę. 

Ale wydaje się, że już niebawem dyskusje nad korporacyjną strukturą 

właścicielską rozgorzeją z nową siłą i przejdą na zupełnie inne tory. Świat stoi 

przed koniecznością przedefiniowania celów organizacji, jako zarządcy oraz 

pracodawcy, ponieważ jej zadaniem jest nie tylko zaspokajania potrzeb 

prawnych właścicieli czy udziałowców, ale także dbanie o interesy właścicieli 
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kapitału ludzkiego, czyli pracowników wiedzy. Rozwój organizacji – nie tylko 

w biznesie – oraz jej przetrwania na konkurencyjnym rynku będą w coraz 

większym stopniu zależne od wydajności tej grupy zatrudnionych. Ale pierw-

szym i naczelnym warunkiem wzrostu tej wydajności jest umiejętność przy-

ciągania i zatrzymania najlepszych pracowników wiedzy [Kołodko 2014, 59].  

Nasuwają się zatem kolejne pytania: Jak to zmierzyć? Czy ten wskaźnik 

jest w ogóle mierzalny? Odpowiedzi na te pytania to prawdopodobnie głów-

ne wyzwanie dla zarządzania, dla zarządzających, dla inwestorów, dla rynków 

kapitałowych, itd. Bo, czy można mówić (będzie można mówić) o kapitali-

zmie w czasach gdy rządzi wiedza, a nie kapitał. Czy można jeszcze mówić  

o nowym rynku, gdy jedyną znaczącą formą aktywów staje się wiedza1,  

a wiec dobro, które posiada tylko pracownik wiedzy. Mało tego, pracownika 

wiedzy nie można kupić ani sprzedać, ani przejąć wraz z organizacją. A zatem 

pracownik wiedzy pozostaje z jednej strony największą wartością firmy, ale  

z drugiej strony, de facto pozbawiony jest wartości rynkowej, czyli nie może 

być postrzegany jako kapitał – w tradycyjnym rozumieniu tego terminu.  

Na te pytania trudno jest znaleźć w obecnych czasach odpowiedź. Wydaje 

się jednak, że pewne jest to, że wzrost znaczenia pracownika wiedzy oraz 

pracy opartej na wiedzy będzie rodził wiele innych, nowych pytań, a w nieda-

lekiej przyszłości doprowadzi do fundamentalnych zmian w naturze i struktu-

rze systemu gospodarczego opartego na prawie własności. 

PODSUMOWANIE 

Wydaje się, że wydajność pracownika wiedzy jest największym wyzwa-

niem w zarządzaniu u progu XXI wieku. W krajach rozwiniętych jest to praw-

dopodobnie „gwarancja przetrwania” – utrzymania pozycji na rynku global-

nym oraz zachowania obecnego standardu życia. Kraje i branże, które  

w ostatnim stuleciu zdołały osiągnąć pozycję lidera na rynku uczyniły to dro-

gą podnoszenia wydajności pracownika fizycznego. Tak było w przypadku 

Stanów Zjednoczonych, Anglii, Japonii i Niemiec. W następnym półwieczu,  

a być może jeszcze szybciej – na czoło wybiją się te kraje i te branże, które 

będą umiały najbardziej skutecznie podnieść wydajność pracownika wiedzy. 

                                                           
1
 W USA 2/5 pracowników zatrudnionych w gospodarce to pracownicy wiedzy. Por. 

J. Penc, Zarządzanie wobec wyzwań przyszłości. WSSM, Łódź 2012, s. 34. 
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Streszczenie:  Współcześnie od przedsiębiorstw 
chcących utrzymać konkurencyjność na rynku 
wymaga się, by ich działania były nie tylko 
zgodne z oczekiwaniami konsumentów. Coraz 
ważniejsza staje się troska o stale pogarszający 
się stan ekosystemu. Jedną z koncepcji mają-
cych na względzie ten aspekt jest paradygmat 
zrównoważonego rozwoju. Niesie on za sobą 
konkretne zasady i przesłanki na drodze wdra-
żania go przez przedsiębiorstwo. Jedną z zalet 
prowadzenia tego typu praktyk przez przedsię-
biorstwo jest zwiększenie zaufania i atrakcyjno-
ści dla potencjalnego odbiorcy. By jednak w 
sposób świadomy przyczyniać się do proekolo-
gicznych zachowań potrzebna jest wiedza na 
temat podstawowych pojęć z obszaru zrówno-
ważonego rozwoju. Przedsiębiorstwo może 
skutecznie i w sposób kreatywny edukować 
swych konsumentów w zakresie podejmowa-
nych w tym temacie działań.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Today, the companies wishing to 
remain competitive in the market are 
required to make their actions not only 
consistent with the expectations of 
consumers. What is becoming increasingly 
important is the concern for the steadily 
deteriorating ecosystem. One of the 
concepts regarding this aspect is the 
paradigm of sustainable development. It 
entails specific terms and conditions for its 
implementation by a company. One of the 
advantages of such a  practice is the 
increase of confidence and attractiveness of 
a company to the potential recipient. 
However, in order to consciously contribute 
to pro-ecological behaviours it is necessary 
to possess knowledge about basic concepts 
in the field of sustainable development. The 
essence of the topic presented in this study 
is the importance of inclusion in the 
strategy of the sustainable development of 
education in this area. The aim of the 
presented content is to realize the 
significance of raising awareness about the 
importance of education, so that the 
company could effectively and creatively 
educate its consumers in the field 
undertaken in this topic. The effect will be 
to raise awareness and stimulate creative 
activities undertaken by a company. 
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WSTĘP 

Rozwój przemysłu, powszechny dostęp do coraz nowowcześniejszych 

rozwiązań w codziennych aspektach ludzkiego funkcjonowania niesie za so-

bą, prócz oczywistych korzyści także i element degradacji środowiska.  

W ostatnich latach coraz bardziej zaczęto zwracać uwagę na konieczność 

włączenia działań proekologicznych w praktykę funkcjonowania przedsię-

biorstw. Aspekty środowiskowe przenikają bowiem techniki i procedury za-

rządzania, takie jak: ustalenie i sformułowanie celów w procesie zarządzania, 

opracowanie roboczych procedur działania kierownictwa oraz dostosowywa-

nie działalności do sytuacji, w jakiej znajduje się lub może się znaleźć przed-

siębiorstwo [Adamczyk, Nitkiewicz, 2007, 64-65]. Współczesna ekonomia 

jako dyscyplina naukowa proponuje kilka paradygmatów, a co za tym idzie 

nurty badań naukowych, wśród których znajduje się koncepcja zrównoważo-

nego rozwoju. Wśród przedstawicieli idei zrównoważonego rozwoju można 

wymienić m.in. E. i J. Steedów (Management for a Small Planet – zarządzanie 

na małej planecie), także K. Bleicher (według którego przedsiębiorstwa 

wchodzą w tzw. Fazę ekologiczną). W Polsce temat ten opisuje S. Sudoł po-

stulując włączanie działań przedsiębiorstw przyczyniających się do ochrony 

środowiska i oszczędnego gospodarowania nim. Przedsiębiorstwo rozumiane 

jest tutaj jako samodzielna i dochodowa jednostka gospodarcza [Wąsikie-

wicz-Rusnak 2003, 68]. Nie można pominąć wpływu przedsiębiorstwa na 

rynek konsumencki. Uwzględnianie aspektu ochrony ekosystemu podnosi 

swoją atrakcyjność, a tym samym wzrasta konkurencyjność przedsiębior-

stwa, przy czym praktyki takie muszą wynikać z autentycznych pobudek, nie 

zaś jedynie zwiększenia zysków. Czynnikiem przewagi konkurencyjnej może 

być produkt ekologiczny [Adamczyk, Nitkiewicz, 2007, 64]. Informacja na 

temat polityki proekologicznej przedsiębiorstwa może obejmować przeróżne 

kanały informacyjne, np. artykuły w prasie czy hasła na opakowaniach. Sta-

nowi także szansę edukowania konsumenta w zakresie rozumienia pojęcia 

zrównoważonego rozwoju. 
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PARADYGMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

W latach 70. XX wieku (Niemcy) zaczęły powstawać szkoły i programy ba-

dań dotyczące rozwiązania problemu nadmiernego zużycia zasobów natural-

nych oraz sformułowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Ekonomia 

zrównoważona wywodzi się z podstaw ekonomii ekologicznej i szeregu dal-

szych przemyśleń, a także niektórych ustaleń ekonomii tradycyjnej i ekono-

mii środowiska naturalnego [Rogall 2010, 36]. Pojęcie rozwoju zrównoważo-

nego, trwałego określanego także ekorozwojem (ecodevelopment) po raz 

pierwszy pojawiło się w Deklaracji Konferencji w Sztokholmie w 1972 roku. 

Definicja została ostatecznie sformułowana na II sesji Rady Zarządzającej 

UNEP w 1975 roku. Zasady i istota ekorozwoju zostały rozwinięte w raporcie 

„Nasza Wspólna Przyszłość”, opracowanym pod kierunkiem premier Norwe-

gii w 1987 roku (raport Brundtland) [Lemańska-Majdzik 2012, 132). H. Bin-

swanger i H. Bartman postulują włączenie aspektów ekologicznych do teorii 

ekonomicznych. Idea zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable deve-

lopment) zgodnie z raportem „Nasza Wspólna Przyszłość” z 1987 roku, opu-

blikowana przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju WCED (World 

Commission on Environment and Development) określana jest następująco: 

„Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, 

to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspo-

kojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie” [Kie-

lesińska 2012, 116]. Samo pojęcie zrównoważonego rozwoju zawiera szereg 

aspektów dotyczących rozwiązywania współczesnych problemów ekologicz-

nych, ekonomicznych i społecznych. W języku potocznym pojęcie to zyskuje 

w zależności od kontekstu nieco inne znaczenia: często używane jako syno-

nim zachowań „proekologicznych”, zaś w środowiskach biznesowych jest 

utożsamiane z sukcesem i innowacyjnością [Kielesińska 2012, 117]. Zrów-

noważony rozwój stanowi ważny element systemu prawa międzynarodowe-

go i w Polsce, gdzie zasada zrównoważonego rozwoju zyskała rangę konsty-

tucyjną – została zapisana w art. 5 i art. 7 Konstytucji RP oraz w ustawie  

z 2003 r. „O planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym”, a definicja 

zrównoważonego rozwoju znalazła się również w ustawie Prawo Ochrony 

Środowiska: „Taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje pro-

ces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z za-
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chowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych proce-

sów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania pod-

stawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 

współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń” [Kielesińska 2012, 117]. 

Istotne w podanej definicji jest słowo rozwój, które znajduje swoje miejsce  

w celach przedsiębiorstw. Dla uściślenia definicji zrównoważonego rozwoju 

często sięga się również do zapisów zawartych w normach i dokumentach 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, które brzmią następująco: „Zrównowa-

żony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszyst-

kich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosys-

temu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych po-

koleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu 

Ziemi” [Kielesińska 2012, 116-117]. Zaznaczona jest tutaj odpowiedzialność 

za użytkowanie zasobów naturalnych w taki optymalny sposób, by zapewnić 

przyszłym pokoleniom ich dostępność. T. Borys charakteryzuje zrów-

noważony rozwój według trzech kryteriów: 1) cech – zrównoważenia, trwa-

łości i samopodtrzymywania się rozwoju; 2) zasad – sprawiedliwości we-

wnątrz- i międzygeneracyjnej; 3) ładów – integrowania aspektów ekono-

micznych, ekologicznych i społecznych [Adamczyk, Nitkiewicz, 2007, 27].  

W literaturze przedmiotu prezentowane są również definicje uwzględniające 

cele paradygmatu. Zrównoważony rozwój jest więc humanitarną koncepcją 

globalnego rozwoju, którego podstawowym wyznacznikiem jest poprawa 

jakości życia i dobrobytu ludzkości w warunkach ograniczonych zasobów 

naturalnych, z uwzględnieniem długookresowych skutków rozwoju przemy-

słu; koncepcja ta zakłada wspólną odpowiedzialność i solidarność obecnych  

i przyszłych pokoleń [Adamczyk, Nitkiewicz, 2007, 25-26]. Paradygmat zrów-

noważonego rozwoju jest więc koncepcją dalece przyszłościową, gdyż skupia 

takie działania, które mają przyczynić się nie tylko do poprawy obecnej sfery 

funkcjonowania człowieka, ale mieć realny wpływ na jakość życia przyszłych 

pokoleń. Wśród założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju autorzy 

[Adamczyk, Nitkiewicz, 2007, 26] wymieniają: 

- powściągliwość, a więc ukształtowanie innych hierarchii wartości i po-

staw ludzkich; 

- prawo jakości ponad ilość (zasobność materialną) człowieka; 
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- cele człowieka zharmonizowane z możliwościami rozwojowymi przyrody 

w skali globalnej i lokalnej; 

- efektywne wykorzystanie nieodnawialnych zasobów przyrody przy za-

chowaniu zamkniętych cykli; 

- ochronę środowiska włączoną do ogólnych celów i szczegółowych decy-

zji polityki państwa i narodu; 

- procesy decyzyjne zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym od-

bywające się z powszechnym udziałem społecznym; 

- rozwój gospodarczy uwzględniający wymagania i możliwości środowiska 

przyrodniczego, który nie może odbywać się kosztem przyszłych pokoleń; 

- stworzenie jednakowych szans rozwoju i życia wszystkich ludzi. 

Zasady te przy wprowadzaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju  

w działalność przedsiębiorstwa wymuszają w swej istocie zmiany dotyczące 

jego funkcjonowania, niosąc za sobą koszty w postaci zmniejszenia zysków 

(m.in. postawienie na jakość, a nie ilość). Jednak w perspektywie długookre-

sowej mogą się przyczynić na skutek podniesienia swojego statusu jako 

przedsiębiorstwa proekologicznego do odzyskania dawnych zysków, a nawet 

zwiększania. Konsument nabywający produkty czy usługi zachowujące zasady 

zrównoważonego rozwoju może utożsamić się z proekologicznymi celami, co 

zwiększa zaufanie do danego producenta, wpływa również na zwiększenie 

poczucia własnej wartości jako obywatela odpowiedzialnego za stan środo-

wiska. Długookresowe konsekwencje wdrożenia koncepcji zrównoważonego 

rozwoju związane są z podejmowaniem strategicznych decyzji w przedsię-

biorstwie.  

Podczas szczytu Ziemi przyjęto deklarację określającą prawa i obowiązki  

w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju, sformułowane w 27 ogól-

nych zasadach oraz zestaw ponad 2500 rekomendacji dla działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju w skali światowej, najważniejsze to: 

- zasada 1, stwierdzająca prawo człowieka do zdrowego i produktywnego 

życia w zgodzie z przyrodą, określająca człowieka jako podmiot zrównowa-

żonego rozwoju; 

- zasada 8, wskazująca konieczność zmian konsumpcji i produkcji; 
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- zasada 25, stwierdzająca, że rozwój i ochrona środowiska są ze sobą 

powiązane i niepodzielne [Adamczyk, Nitkiewicz, 2007, 26]. 

Każdy człowiek musi niejako zgodzić się na jakość oferowanych na rynku 

dóbr i usług. Ma prawo do tego, by dostępne produkty były jak najbardziej 

przyjazne dla środowiska i zdrowia człowieka. Przedsiębiorstwo do realizacji 

w praktyce zrównoważonego rozwoju może posłużyć się zasadami [Adam-

czyk, Nitkiewicz, 2007, 28]: 

1) Zasada ekologizacji gospodarki – wynika z niej, że obowiązek ochrony 

środowiska nie może być w konflikcie z interesem gospodarki, lecz stanowi 

element i warunek prawidłowego gospodarowania; 

2) Zasada integralności środowiska – istotą jej jest zalecenie, aby myśleć 

globalnie (całościowo), lecz działać lokalnie; 

3) Zasada współdziałania w ochronie środowiska – ma znaczenie w roz-

wiązywaniu problemów ekologicznych i gospodarczych; 

4) Zasada ekonomizacji – oparta jest na efektywności ekonomicznej i eko-

logicznej działalności gospodarczej i oznacza działanie według następujących 

reguł: „zanieczyszczający płaci”(…), „użytkownik płaci”(…), „płacą poszkodo-

wani”; 

5) Zasada prewencji – oznacza zapobieganie powstawaniu zanieczysz-

czeń, recykling odpadów i neutralizację zanieczyszczeń; 

6) Zasada reagowania – zwraca uwagę na reagowanie na istniejące zagro-

żenia; 

7) Zasada praworządności – opiera się na przestrzeganiu prawa.  

Jak już wspomniano koncepcja zrównoważonego rozwoju obejmuje swym 

zasięgiem trzy obszary problemowe: wymiar ekologiczny, ekonomiczny  

i społeczno-kulturowy. Charakterystyka tych obszarów przedstawia się na-

stępująco [Rogall, 2010, 12]: 

- obszary problemowe w wymiarze ekologicznym: ocieplanie się klimatu, 

niszczenie ekosystemów, różnorodności gatunkowej i krajobrazowej, zuży-

wanie zasobów nieodnawialnych, nadmierne zużycie zasobów nieodnawial-

nych, zagrożenie zdrowia ludzkiego (np. substancje szkodliwe, promieniowa-

nie, hałas);  
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- obszary problemowe wymiaru ekonomicznego: niestabilność gospoda-

rek narodowych, na przykład brak pracy, niedostateczne zaspokajanie pod-

stawowych potrzeb, wysokie ceny, inflacja, wysoki stopień koncentracji  

i władza gospodarcza, brak równowagi w międzynarodowych stosunkach 

gospodarczych, zależność od dostaw surowców, niedostateczny rozwój, za-

dłużenie państw, niedostateczne wyposażenie we wspólne dobra i niespra-

wiedliwy podział dochodów; 

- obszary problemowe wymiaru społeczno-kulturowego: niedostateczne 

urzeczywistnianie zasad demokracji i państwa prawa, bieda, niedostateczne 

bezpieczeństwo socjalne, tendencje demograficzne (na przykład przyrost 

zatrudnienia), nierówność szans (na przykład płci), niedostateczne bezpie-

czeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, rozwiązywanie konfliktów z użyciem 

siły, współzawodnictwo w wykorzystywaniu zasobów naturalnych, obciąże-

nia zdrowia i jakości życia. 

Nowoczesne metody zarządzania powinny traktować ochronę środowiska 

jako integralną część procesu zarządzania; temu ma służyć zarządzanie śro-

dowiskowe, w którym procesy ochronne są włączone do wszystkich sfer 

działalności przedsiębiorstwa, a zarządzanie ochroną środowiska jest zinte-

growane z zarządzaniem przedsiębiorstwem [Adamczyk, Nitkiewicz, 2007, 

66-67]. Przedsiębiorstwa wdrażające zasady zrównoważonego rozwoju  

i społecznej odpowiedzialności biznesu deklarują ścisłe przestrzeganie zgod-

ności swoich działań z koncepcją zrównoważonego rozwoju i dążą do pu-

blicznego zaprezentowania swoich celów oraz wyników polityki zrównowa-

żonego rozwoju realizowanej w danym przedsiębiorstwie – celem zaprezen-

towania swoim klientom, dostawcom, partnerom biznesowym, społeczno-

ściom lokalnym oraz pozostałym interesariuszom, co przyczynia się do pro-

mocji oraz utrzymywania pozytywnej reputacji o danym przedsiębiorstwie, 

większego zaangażowania i efektywności pracowników oraz stosunków  

z lokalną społecznością [Kielesińska, 2012, 128]. Prezentacja celów proekolo-

gicznych może także spełniać rolę edukacyjną dla szerokiego grona poten-

cjalnych konsumentów. Przedsiębiorstwo przyczynia się wówczas do podnie-

sienia społecznej świadomości ludzi na temat stanu środowiska i współcze-

snych problemów ekonomicznych i społecznych. Pozwala to na budowanie 
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postawy odpowiedzialności za ekosystem, a tym samym dbania o sytuację 

przyszłych pokoleń w zakresie dostępu do dóbr naturalnych.  

EDUKACJA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Autorzy (Borys T., Dobrzański G., Diefenbacher H., Kiełczewski D., Po-

skrobko T.) wskazują na konieczność edukowania studentów w zakresie pa-

radygmatu koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wiedza ta nie jest jednak 

powszechnie dostępna, jest także przekazywana w specjalistycznej i rozbu-

dowanej formie. Niewątpliwie jest cennym elementem wiedzy przyszłych 

dyrektorów czy menadżerów przedsiębiorstw. Konieczne jest także eduko-

wanie wszystkich konsumentów, gdyż przyczynia się to do zachowań prośro-

dowiskowych. Edukację można rozumieć jako sformalizowany proces prze-

kazywania wiedzy, umiejętności, postaw [Dobrzański, 2010, 61]. Według 

UNESCO edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju nie może ignorować 

żadnego aspektu życia społeczno-gospodarczego, kultury i ich związków  

z przyrodą; musi uwzględniać zróżnicowane dynamiki, różne skale (czasowe  

i przestrzenne), różnorakie interesy; żaden aspekt życiowy nie pozostaje  

z boku wobec dążenia do zrównoważonego rozwoju, podobnie jest z rozwo-

jem, który będąc coraz bardziej zrównoważony, będzie miał wpływ na każdą 

część naszego życia. Kompleksowość i wzajemna zależność oznaczają, że 

edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju musi wyrażać przesłania, które 

są subtelne ale i czytelne, holistyczne ale i konkretne, a także wielowymia-

rowe i pośrednie [Dobrzański, 2010, 68]. 

Dydaktyka ekonomii zrównoważonego rozwoju ma przygotowywać do 

cywilizacyjnego i badawczego” przejścia” [Kiełczewski, Poskrobko, 2010, 97]: 

- od przekonania, że środowisko przyrodnicze jest bezwartościowe w sen-

sie moralnym i stanowi niewyczerpalne źródło bogactw do ukształtowania 

etyki ekologicznej; 

- od nieograniczonego optymizmu postrzegającego w mechanizmach ryn-

kowych i wzroście gospodarczym recepty na rozwiązanie wszelkich proble-

mów do ostrożnego i przezornego programowania procesów rozwojowych 

respektującego ich ograniczenia oraz uwzględniającego cele społeczne; 

- od konsumpcjonizmu do wyższej jakości życia; 
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- od etnocentryzmu i płytko rozumianego myślenia globalnego do doce-

nienia lokalnego i regionalnego potencjału wzrostu i rozwoju; 

- od etnocentryzmu do sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej i między-

pokoleniowej. 

Dydaktyka ekonomii zrównoważonego rozwoju zmierza zatem do rozbicia 

schematów i dydaktycznych stereotypów, które są bardzo liczne lub wręcz 

dominują. Pomaga zatem dostrzec większą wartość w działaniach na rzecz 

odpowiedzialności za cały ekosystem mając zastosowanie w konkretnych 

działaniach. Dydaktyka ekonomii zrównoważonego rozwoju ma również po-

zwolić na wypracowanie nowej filozofii myślenia o rozwoju społeczeństwa 

ludzkiego i wesprzeć poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania pro-

blemów cywilizacyjnych. Wartości, które ma promować dydaktyka ekonomii 

zrównoważonego rozwoju są odmienne, oparte na następujących filarach 

[Kiełczewski, Poskrobko, 2010, 97-98, 100]: 

- istnieje globalny charakter współczesnej cywilizacji oraz wyzwań, przed 

którymi się ona znajduje; 

- globalny świat jest zarazem różnorodny: istnieją różne kultury i ich ak-

sjologie oraz różne koncepcje rozwojowe; 

- każda społeczność regionalna i lokalna ma prawo do własnej drogi roz-

woju, o ile jest ona komplementarna wobec globalnej wspólnoty ludzkiej  

i nie ma na celu kształtowania postawy wzajemnej nieufności; 

- każda społeczność regionalna i lokalna ma własne niepowtarzalne po-

trzeby i atuty rozwojowe, które powinny być uwzględnione i wykorzystane; 

- aksjologie przyszłych pokoleń nie są znane, co oznacza konieczność za-

chowania możliwie największego potencjału rozwojowego i możliwość wy-

boru możliwie wielu ścieżek rozwojowych.  

Oprócz zwiększania wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju oraz 

przekonania, że nabywając określone dobro czy usługę przedsiębiorstwa 

zachowującego zasady proekologiczne jednostka ma pewność, że tym sa-

mym postępuje właściwie - istotny jest wpływ na kształtowanie postaw pro-

ekologicznych. Taką koncepcją jest homo sustinens, czyli człowiek żyjący  

w sposób zrównoważony, w harmonii społecznej i oszczędzający zasoby na-

turalne; koncepcja ta wynika z genetycznych i kulturowych uwarunkowań 



Dydaktyka ekonomii zrównoważonego rozwoju jako jeden z aspektów strategii przedsiębiorstwa 

30 

ludzkiego zachowania i charakteryzuje się postawą człowieka wyrażającą 

[Kiełczewski, Poskrobko, 2010, 111-113]: 

- emocjonalny stosunek do natury; 

 - odpowiedzialność; 

- wolną wolę; 

- zdolność do przewidywania przyszłości; 

- umiejętność współpracy; 

- empatię i zdolność do komunikowania się; 

- kreatywność i możliwość uczenia się. 

Cechy te powodują, że homo sustinens będzie w stanie osiągnąć między-

pokoleniową i wewnątrzpokoleniową sprawiedliwość na odpowiednio wyso-

kim poziomie ekologicznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych stan-

dardów w granicach naturalnej wytrzymałości środowiska i zdolności do 

ponoszenia obciążeń związanych z ingerencją człowieka w procesy przyrody. 

Edukowanie we współczesnym społeczeństwie powinno odbywać się w moż-

liwie jak najbardziej przystępnej formie i z wykorzystaniem nowoczesnych 

narzędzi marketingowych. W zależności od miejsca w jakim się pojawią mogą 

mieć formę bardziej obszerną, np. artykuł w prasie bądź stanowić jedynie 

hasło na opakowaniu. Niemniej każda z tych form winna posługiwać się języ-

kiem jasnym i zrozumiałym dla przeciętego odbiorcy komunikatu.  

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Nie jest zaskoczeniem fakt, że w Polsce świadomość istoty zrównoważo-

nego rozwoju jest niska [Zadros, 2012, 224-233]. Znana przede wszystkim 

uczniom i studentom nauk ekonomicznych. Rolą przedsiębiorstwa postę-

pującego zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju jest zatem edukacja 

w tym zakresie. Kryteria ekologiczne stanowią wyznaczniki wiarygodności  

i społecznego zaufania do przedsiębiorstw. Troska o środowisko oznacza, że 

będą wprowadzane w życie przepisy prawne chroniące środowisko, przyno-

szące wyższe korzyści społeczne. Oznacza to, że w rachunku przedsiębiorstw 

muszą być uwzględnione rosnące koszty korzystania ze środowiska oraz na-

kłady na jego ochronę. Uwzględnienie aspektów ekologicznych, a zwłaszcza 

prowadzenie zorientowanej na środowisko polityki przemysłowej, zwiększa 

przesłanki zapewnienia strategicznego potencjału sukcesu [Adamczyk, Nit-
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kiewicz, 2007, 65-66]. Wyłaniającym się nowym obszarem badawczym jest 

zbadanie skuteczności poszczególnych możliwości jakie wykorzystują produ-

cenci w edukacji na temat koncepcji zrównoważonego rozwoju.  
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INTRODUCTION   

The constant growth of the world economies, which leads to an increase 

in global demand makes the issues concerned with natural environment 

protection become more popular.  One of such concepts, which is gaining 

worldwide importance, is sustainable development. It implies that humans 

and their activity should not interfere with the environment which should be 

left in the best condition for the future generations.   

One of the most important goals of the sustainable development is striv-

ing for the rational use of the resources  as well as meeting basic social 

needs. The sustainable development occurs in different fields and helps 

maintain a balance between them. It refers to the three dimensions of ecol-

ogy, economy and society.   

Ecological aspect refers to the natural environment protection and reduc-

ing negative effects of human activity on the environment. Economic dimen-

sion aims primarily at utilising the resources in a rational and effective way, 

whereas social aspect focuses on improving the conditions of social life [Ma-

zur-Wierzbicka , 2005, 37].  

Current environment protection becomes an important factor when it 

comes to governing a country. Sustainable development means improving 

the standard of social life while reducing human interference in ecosystems 

[Katoła, 2013, 249] 

Local level is the most accessible field to initiate the sustainable devel-

opment. Local governments offer a wide range of tools of enabling the un-

dertaking of development activities [Scott, 2009, 6]. Implementing the rules 

of sustainable development should start in communes (they are the basic 

units of local government), especially in cities, where human activity and 

interference in the environment is exceptionally high [Mela, Wielgórka, 

2014, 21].  

MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT 

Waste management is one of commune’s own task [Ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku …]. The waste, which is a side product of human activity 

and negatively effects the environment, should be managed properly. It is 

crucial in municipalities, where their market potential may be put to use, 
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thus increasing the level of sustainable development [Styś, Foks 2014, 42]. 

Creating a properly functioning system of waste management in the urban 

areas stands as one of the main challenges for the city authorities [Leboda, 

Oleszczuk, 2010, 87].  

The waste may be defined as articles and substances produced as an ef-

fect of human activity and intended to be disposed of. Their main feature is 

being unfit for a certain place and time and being harmful for natural envi-

ronment. They are the remains left after the human activity whose owner is 

not able to use them again. Waste management is transport, collecting, and 

processing of the waste under supervision. According to the law, waste 

management also refers to the actions made by the waste dealers and bro-

kers [Ustawa o odpadach, art. 3, ust. 2].  

The issues regarding the waste production are present in almost every 

world’s economy and society, that is why it is important to manage the flow 

of waste in a proper way. The need of rational management of the waste 

primarily results from the need of increasing the level of recycling and reduc-

ing the number of waste stored in the landfills [Wielewska, Prus 2014, 523]. 

Numerous legal regulations are currently implemented and they aim at 

limiting the negative effect of waste on the environment, however they do 

not always suffice. The management of waste, the municipal waste in partic-

ular, is the subject of interest of not only central, but most of all local author-

ities [Biegańska, Ciuła 2011, 51]. 

Within the waste management system Częstochowa Municipal Company 

[Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne] operates the following selec-

tive waste collection points: 

 Mobile Point of Problematic Waste Collection [Mobilny Punkt 

Zbierania Odpadów Problemowych] (further called MPoPWC) 

 Mobile Point of Oversized Waste Collection [Mobilny Punkt Zbierania 

Odpadów Wielkogabarytowych] (further called MPoOWC) 

 Regional Points of Selective Green Waste Collection [Terenowych 

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych] (further called 

RPoSGWC), 
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 Regional Public Point of Selective Municipal Waste Collection 

[Terenowy Ogólnodostępny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych] (further called RPPoSMWC),  

 Stationary Point of Municipal Waste Collection [Stacjonarny Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych] (SPoMWC) 

Mobile Point of Problematic Waste Collection operates temporally in areas 

designated on the basis of collection schedule set for a certain district, not less 

than four times a year (once per quarter). MPoPWC is based in 20 districts of the 

city [http://www.odpady.czestochowa.pl/...problemowe2016.pdf]. MPoPWC 

should be recipient of waste produced on properties, such as expired medicine, 

chemicals, waste batteries and accumulators, waste electrical and electronic 

equipment [http://www.odpady.czestochowa.pl/...odpadow,31]. 

Mobile Point of Oversized Waste Collection is organised according to individual 

collection schedule, it collects furniture and other oversized waste generated by 

households. Collection of oversized waste from inhabited properties occurs once 

a year on the basis of phone calls made to the contractor of the service 

[http://www.odpady.czestochowa.pl/...budowlane.pdf]. 

Regional Points of Selective Green Waste Collection are organised with the aim 

of green waste collection generated in backyard gardens or on the premises be-

longing to tenants’ associations and housing cooperatives. Among others, these 

include cut grass, flowers, stems and other parts of plants, leaves, small branches 

[http://www.odpady.czestochowa.pl/...zielonych-informacja]. 

45 containers can be found throughout the city of Częstochowa, green waste 

collection is conducted 6 times a month. Exceptions from the pre-determined 

schedule are allowed due to the seasonality of production of waste from this 

group. Disposal of selected containers may take place after an earlier site visit 

carried out by the workers of the company responsible for providing the service. If 

necessary, the disposal of waste in other day than scheduled, the earliest date 

according to the schedule is cancelled. In case of the container being filled below 

50% of its capacity, its disposal will be carried out after being fully filled in the clos-

est individually scheduled date http://www.odpady.czestochowa.pl/...zielone.pdf]. 

Regional Public Points of Selective Municipal Waste Collection are located 

throughout the whole city and consist of three containers which collect the fol-
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lowing groups of waste paper (blue container), glass (green container), plastics 

and composite packaging (yellow container) [http://www.odpady.czestochowa. 

pl/...komunalnych,33]. 

The table presents the number of containers for selective waste collec-

tion. 

Table 1. Number of containers for selective waste collection 

Total number of Regional Public Points of Selective Munici-

pal Waste Collection RPPoSMWC 

223 

Number of yellow containers 223 

Number of blue containers 223 

Number of green containers 223 

Source: Own elaboration on the basis of: 

http://www.odpady.czestochowa.pl/files/TPSZOK%20Czestochowa%2001.02.2016r..pdf 

[23.05.2016]. 

Frequency of waste collection across the city of Częstochowa depending 

on the group and type of land development is presented in table 2. 

Table 2. Frequency of waste collection 

Type of waste Single-family and multi-apartment development (up to 7 

properties) 
Mixed municipal waste 

April – November 

Every two weeks 

Other months- once a 

month 

Multi-apartment development (more than 7 properties) 

3 times a week 

Selective waste Single-family development Multi-family deve-

lopment 

Once a month Four times a month 

Ash Once a month (from January to April and from September to 

December), other months – prior notification 

Problematic waste 4 times a year 

Oversized and renovation 

waste 

Once a year through a phone notification 
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Green waste RPoSGWC (Regional Point of Selective Green Waste Collec-

tion)  

operates throughout the whole year with the exception of 

January 6 times a month in each district of the city 

Source: Own elaboration on the basis of: 

http://www.odpady.czestochowa.pl/files/Uchwala.72.IX.2015.2015-03-19-new.PDF 

[23.05.2016].  

Frequency of waste collection depends on the type of the waste and type 

of land development. It may also differ depending on the month. Mixed mu-

nicipal waste is collected from the residents in months, in which the average 

temperature is increasing. It is caused by the need of maintaining the sani-

tary standards as well as the willingness of limiting the inconveniences re-

sulting from waste processing in high temperatures. Ash is also collected 

regularly in specified months, which are related to the heating season. Other 

types of waste are collected throughout a whole year at a certain rate or 

prior phone notification, that excludes green waste, which is delivered by 

the residents independently to the specified collection points. 

Stationary Point of Municipal Waste Collection (SPoMWC) is located 

about 10 km from the Częstochowa city centre of on the premises of 

Częstochowa Municipal Company, LLC in Sobuczyna. The company enables 

the residents to donate the waste on their own from the following groups 

Renovation waste (Concrete and brick rubble, removed plasterwork, ceramic 

and porcelain waste, Wood, Glass e.g. window glass, reinforced glass), Met-

als, Glass, Green waste, Oversized waste, Plastics, Used tires, Car windows, 

Waste electrical and electronic equipment, Hazardous waste (Expired medi-

cine, Plant protection products, Acids, Solvents, Paints, inks, paint and lac-

quer containers, Batteries and accumulators, Fluorescent lamps), Foil and 

plastic bags, Waste paper [http://www.czpk.czestochowa.um.gov.pl/spszok]. 
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THE LEVEL OF RECOVERY AND RECYCLING OF WASTE IN THE CITY OF CZĘSTOCHOWA 

Ensuring cleanliness and order belongs to the commune’s own tasks. The 

communes are responsible for creating the conditions necessary for main-

taining the cleanliness and order. Their task is also to ensure the construc-

tion, maintenance and operation of regional installations for  processing the 

municipal waste in accordance with the Act on maintaining cleanliness and 

order in communes, the communes are required to achieve up to 31st De-

cember 2020 [Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art.3]:  

 The level of recycling and preparation for re-use of waste groups: 

paper, plastics, glass and metal of at least 50% of their weight,  

 The level of recycling, preparation for re-use or recovery with meth-

ods different than hazardous of construction and demolition waste of at 

least 70% of their weight. 

In case of biodegradable municipal waste the communes have been stat-

utory imposed with the responsibility of limiting the number of waste in-

tended for disposal, for no more than 50% of their total weight (by 16th July 

2013) and up to 16th July 2020 for no more than 35% of the waste weight in 

relation to weight of waste generated in 1995. Failure to maintain these 

levels results in financial penalty set forth in the Act.   

Tabela 3. Required and achieved levels of recycling in Częstochowa in 2013-2014 

Type of waste 2013 2014 

Required levels Achieved 

levels 

Required levels Achieved 

levels 

Level of recycling 

for collected 

recyclable waste 

(paper, plastics, 

glass, metal) 

12% 20,69% 14% 18,73% 

Level of recycling 

for renovation 

and construction 

waste 

36% 37,85% 38% 63,32% 

Restriction level 

for biodegradable 

<50% 0,18% <50% 0,06% 
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waste intended 

for landfills 

Source: Own elaboration on the basis of : EMAS Environment Declaration of Częstochowa 

Municipal Company, LLC, VI and VII edition. 

As it appears in the data presented in the table, the required levels of re-

cycling increase by 2% per year. In the studied period the required recycling 

level has been achieved. It is worth mentioning that in 2014 the recycling 

level for renovation and construction waste has been achieved almost twice 

higher than required. 

Table 4. Rates of waste recovery in 2011-2013 

Waste Quantity [Mg] Dynamics 

2011 2012 2013 2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

Recovered in instal-

lations and equip-

ment 

63712,98 98037,1 115284,1 154% 118% 

Recovered outside 

the installations and 

equipment as part 

of reclamation 

15050,86 54088,99 160328,1 359% 296% 

Waste from the 

mechanical treat-

ment of waste 

25717,33 28185,1 26179,4 110% 93% 

Unsorted (mixed) 

municipal waste 

56066,44 60516,5 104697,2 108% 173% 

Other 7646,64 9335,5 10586,92 122% 113% 

Source: Own elaboration on the basis of: EMAS Environment Declaration of Częstochowa 

Municipal Company, LLC, VI and VII edition. 

In addition to waste disposal through its sorting and/or storage, the 

Częstochowa Municipal Company carries out the recovery of waste. Such 

process is consistent with the integrated permit and technological capabili-

ties of Company’s installations. The recovery involves using the properties of 

the waste including flowing covering of landfill layers, for constructing tech-

nological routes or as layers of impact loading. The table presents the rates 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/quantity
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of waste recovery in 2011-2013 in Częstochowa Municipal Company. These 

indicate that throughout the years 2011-2013 the rate of recovery of all 

groups was constantly growing. The biggest group consists of waste recov-

ered in CMC’s installations and equipment, it constituted respectively in the 

studied years of 38%, 39% and 28% of the total presented groups of waste. 

The fastest growing group is waste recovered outside the installations and 

equipment as part of reclamation. In 2012 the rate increased by 259% com-

pared to 2011, and in 2013 by 196% compared to the previous year. In 2013, 

this group of waste was characterised by the highest share in the structure 

of recovery (38%). The group of mixed municipal waste has great importance 

for the waste recovery system, as it yearly recovers increasing number of 

recyclable resources. The highest growth of that waste occurred in 2013, 

which is 73% more than in 2012. Unsorted municipal waste in the presented 

years had an average rate of 27% in the recovery rate structure. Other 

groups of waste presented in the table play a smaller role in the recovery 

system, however it is worth mentioning that the only recovery rate that 

dropped in 2013 is that of waste from mechanical treatment, by 7% com-

pared to 2012. 

Table 5. Number of waste neutralised through landfilling 

Wa-

ste code 

Type of waste Quantity [Mg] Dyna-

mics 

2013 2014 2014/2013 

02 02  Wastes from preparation and 

processing of food products of 

animal origin  

0 6,9 - 

04 01 Wastes from the leather and fur 

industry 

40,1 0 100% 

04 02 Wastes from the textile industry 34,64 55,76 161% 

07 02 Wastes from the MFSU of plastics, 

synthetic rubber and man-made 

fibres 

0 3,6 - 

10 01 Waste from power stations and 

other combustion plants 

214,6 1488,08 693% 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/quantity
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10 09 Wastes from casting of ferrous 

pieces 

29,24 387,86 1326% 

12 01 Wastes from shaping and physical 

and mechanical surface treatment 

of metals and plastics 

64,46 78,5 122% 

16 03 Off-specification batches and 

expired or unsuitable for use prod-

ucts 

224,48 341,9 152% 

16 81 Wastes resulting from accidents 

and unplanned events 

0 3,54 - 

17 01 Material wastes and construction 

elements as well as road infra-

structure (e.g. concrete, bricks, 

tiles and ceramics) 

3927,42 7842,82 200% 

17 02 Wood, glass and plastic wastes 20,02 18,34 92% 

17 05 Soil (including excavated soil from 

contaminated sites)  

3054,62 4186,22 137% 

17 06 Insulation materials and asbestos-

containing construction materials 

18,2 48,08 264% 

17 09 Other construction and demolition 

waste 

0 16,78 - 

19 05 Wastes from aerobic treatment of 

solid wastes (composting) 

15232,35 9225,56 61% 

19 08 Wastes from waste water treat-

ment plants not otherwise speci-

fied 

38 27,52 72% 

19 09 Wastes from the preparation of 

water intended for human con-

sumption or water for industrial 

use 

3 2,74 91% 

19 12 Wastes from the mechanical 

treatment of waste (for example 

hand treatment, sorting, crushing, 

pelletising) not otherwise specified  

75980,34 76510,02 101% 

20 02 Garden and park wastes (including 698,8 1283,34 184% 
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cemetery waste) 

20 03 Other municipal wastes 4381,06 4599,08 105% 

Source: Own elaboration on the basis of: http://stat.gov.pl/ [23.05.2016]. 

The next element of waste management system is landfilling. The table 

presents the number in tons of landfill waste in 2013-2014 divided into two 

main groups. The biggest group of landfill waste consisted both in 2013 and 

2014 of wastes from the mechanical treatment of waste (for example hand 

treatment, sorting, crushing, pelletising) not otherwise specified, whereas 

compared to evaluated years its number increased by 1%.  

Wastes from aerobic treatment of solid wastes (composting) is the se-

cond largest group of landfill waste, however its number decreased by 39% 

in 2014 compared to the previous year. Other municipal waste is the third 

largest group when it comes to waste landfilled in 2013, whereas in 2014 a 

100% increase was recorded in the area of material wastes and construction 

elements as well as road infrastructure (e.g. concrete, bricks, tiles and ce-

ramics), which in 2014 was third largest type of landfill waste.  

Throughout the surveyed years the largest percentage increase in the 

number of landfill waste was recorded in the case of wastes from casting 

ferrous pieces, whereas the biggest drop regarded wastes from leather and 

fur industry, which in 2014 were not landfilled at all. In 2014 in the area of 

landfill waste, in contrast to 2013, were also recorded Wastes from prepara-

tion and processing of food products of animal origin, Wastes from the 

MFSU of plastics, synthetic rubber and man-made fibres, Wastes resulting 

from accidents and unplanned events and other construction and demoli-

tion. 

SUMMARY 

Sustainable development is a concept which improves the quality of so-

cial life, while taking into account the respect for the environment. Dynamic 

changes in the economy negatively influence the natural balance, this is why 

the concepts regarding the protection of natural resources are taken into 

consideration more frequently. One of such concepts is sustainable devel-

opment which connects economic, ecologic and social aspects. 
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Waste became an important issue of the contemporary times. The issue 

of waste management concerns all communes, municipalities in particular. 

City authorities are responsible for organising the waste collection system as 

well as for the operations’ efficiency. 

Taking into account the rules of sustainable development in the waste 

management, it should be borne in mind that the waste may create a tangi-

ble value. Rational waste management requires treating the waste as a valu-

able resource which may be re-processed and ultimately the energy may be 

recovered from them. 

The city of Częstochowa conducts the selective waste collection. A lower 

rate for the garbage disposal has been introduced to the residents, with a 

view to encourage them to participatie in the selective waste collection. The 

authorities organise numerous educational campaigns which aim at showing 

the advantages coming from the waste segregation. Mobile regional public 

points of selective municipal waste collection operate in Częstochowa within 

the system of selective waste collection 

Częstochowa Municipal Company has launched on its premises the Sta-

tionary Point of Municipal Waste Collection, where the residents may do-

nate their municipal waste free of charge. On the basis of the actions made 

by the Częstochowa authorities, aiming to increase the level of selective 

waste collection as well as limiting the number of unauthorised dumping 

grounds, activities of the city in this respect should be assessed positively. 

Communes that manage the waste are required to ensure an adequate 

level of recycling and recovery. During the evaluated years the mandatory 

levels in Częstochowa have been achieved. Through the years 2011-2013 the 

recovery rate of all waste groups was constantly growing. The largest group 

were wastes recovered in installations and equipment on the premises of 

the company. The fastest growing group is waste recovered outside the in-

stallations and equipment as part of reclamation. Another way of waste dis-

posal is landfilling. In 2014 the total number of landfill waste increased by 

2% compared to 2013. Because of that, despite conforming to the level of 

recovery, recycling and active measures in order to develop the selective 

waste collection system and its processing, landfilling remains the most 

common method of waste disposal.  
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WPŁYW STOSOWANIA KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  
I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU NA WARTOŚĆ  

PRZEDSIĘBIORSTWA DLA AKCJONARIUSZY 

INFLUENCE OF SUSTAINABLE GROWTH AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
CONCEPTS ON ENTERPRISE VALUE FOR SHAREHOLDERS 

Streszczenie: Koncepcje zrównoważonego 
rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu 
stają się standardem funkcjonowania współ-
czesnych przedsiębiorstw. Inwestycje odpo-
wiedzialnie społecznie są coraz częściej wybie-
raną formą lokowania kapitału na rynkach 
finansowych. Celem artykułu jest sprawdzenie, 
jak na tle indeksów branżowych funkcjonują 
spółki notowane w ramach Indeksu RESPECT 
będącego odpowiedzią Giełdy Papierów War-
tościowych w Warszawie na potrzeby rozwoju 
koncepcji spółek społecznie odpowiedzialnych 
na parkiecie giełdowym, a także jak sam Indeks 
RESPECT prezentuje się na tle indeksu WIG20. 
Do przeprowadzenia analizy wykorzystano 
narzędzia takie jak metoda CAGR, analiza 
korelacji, pomiar ryzyka systemowego współ-
czynnikiem beta oraz analiza cen akcji poszcze-
gólnych spółek z Indeksu RESPECT na tle indek-
sów branżowych wraz z pomiarem ryzyka 
odchyleniem standardowym. Wnioski z prze-
prowadzonego badania dotyczą wpływu przy-
należności spółek do Indeksu RESPECT na ich 
postrzeganie przez akcjonariuszy.   
Słowa kluczowe: Indeks RESPECT, społeczna 
odpowiedzialność biznesu, analiza cen akcji, 
indeksy branżowe, relacje pomiędzy WIG20 i 
Indeksem RESPECT 
 

Abstract. Sustainable growth and Corporate 
Social Responsibility concepts have become a 
standard in the functioning of modern compa-
nies. Social responsible investments are chosen 
more often in capital placement on financial 
markets. The purpose of the paper is to analyze 
the way RESPECT Index, which was created as a 
response to the development of corporate 
social responsibility needs on Polish trading 
floor, functions against sector indexes and 
WIG20. The analysis was conducted with the 
usage of CAGR method, correlation analysis, 
measurement of systemic risk with beta coeffi-
cient and share prices analysis of RESPECT 
Index companies against sector indexes with 
the risk measurement with standard deviation. 
Conclusions derived from the research cover 
the influence of companies affiliation to RE-
SPECT Index on their perception by sharehold-
ers. 
 
 
 
 
Key words: RESPECT Index, Corporate Social 
Responsibility, share prices analysis, sector 
indexes, WIG20 and RESPECT Index relations 
 

Received: 06.2016 Accepted 08.2016 

                                                           
*
 Katedra Finansów i Rachunkowości Politechnika Lubelska 



Wpływ stosowania koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu  

na wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy  

48 

WSTĘP 

Koncepcje zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu 

(CSR) stają się w obecnych czasach standardem funkcjonowania współczesnych 

przedsiębiorstw [Czerwonka 2013, 69-71]. Jednostki gospodarcze wykorzystują 

rozbudowane strategie w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 

i zrównoważonego rozwoju, aby poza naturalnym dążeniem do generowania 

zysku, skupić się także na szeroko pojmowanym rozwoju w aspektach między 

innymi społecznym i środowiskowym [Lulewicz-Sas 2014, 142-144]. 

Zjawisko wykorzystywania koncepcji zrównoważonego rozwoju i CSR przez 

przedsiębiorstwa nie uchodzi uwadze akcjonariuszy, którzy zainteresowani są 

papierami wartościowymi i maksymalizacją zysku z nich pochodzącego. Akcjona-

riusze stanowią specyficzną grupę interesariuszy, których celem jest optymalizacja 

portfela inwestycyjnego, w taki sposób, aby przy założonym ryzyku osiągnąć mak-

symalny zysk lub przy założonym zysku minimalizować ryzyko. Aspekt czysto finan-

sowy działań i zachowań akcjonariuszy stopniowo ulega zmianie. Obecnie, inwe-

stycje o charakterze spekulacyjnym zastępowane są długoterminowymi, co wska-

zuje na zaangażowanie inwestorów w decyzje podejmowane w spółkach i efekty, 

które się z nimi wiążą, także w sferze pozafinansowej [Duliniec 2015, 39]. 

Wychwycenie wszystkich spółek, które stosują się do zasad społecznej odpo-

wiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju jest procesem długotrwałym  

i wymagającym, szczególnie ze względu na szybkie zmiany otoczenia gospo-

darczego. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie stworzony został 

specjalny indeks spółek stosujących się do zasad CSR i zrównoważonego rozwoju 

pozwalający na efektywne wyodrębnienie przedsiębiorstw społecznie odpowie-

dzialnych. Indeks RESPECT powstał 19 listopada 2009 roku i od tego czasu jego 

portfel zasilany jest przez przedsiębiorstwa respektujące szereg zasad związanych 

z odpowiedzialnością społeczną biznesu. Nazwa indeksu jest akronimem słów 

responsibility (ang. odpowiedzialność), ecology (ang. ekologia), sustainability (ang. 

zrównoważony), participation (ang. uczestniczenie), environment (ang. środowi-

sko), community (ang. społeczeństwo) i transparency (ang. przejrzystość). Projekt 

RESPECT Index ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowie-

dzialny i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną 

spółek, którą charakteryzuje m.in.  jakość raportowania, poziom relacji inwestor-

skich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych 
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parametru płynności RESPECT Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stano-

wi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów. 

W dobie popularności i pożyteczności społecznej koncepcji CSR i zrównoważo-

nego rozwoju wydawać się może, iż inwestorzy decydują się o inwestycji w akcje 

danej spółki także przez pryzmat tychże kryteriów. Indeksem, do którego warto 

odnieść analizy cen akcji spółek z Indeksu RESPECT jest indeks WIG20, którego 

portfel obejmuje dwadzieścia największych polskich spółek akcyjnych. Odniesienie 

wartości Indeksu RESPECT do WIG20 pozwoli na uzyskanie obrazu postrzegania 

wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju na 

postrzeganie wartości przedsiębiorstwa przez akcjonariuszy . 

Niniejszy artykuł ogniskuje wokół analizy cen akcji przedsiębiorstw z Indeksu 

RESPECT, jak i wartości samego indeksu na tle indeksów branżowych oraz WIG20. 

Atrakcyjność akcji spółek z Indeksu RESPECT została przedstawiona pod kątem 

średnich rocznych zwrotów z Indeksu RESPECT na tle WIG20, ryzyka systematycz-

nego i mierzonego odchyleniem standardowym spółek z Indeksu RESPECT na tle 

spółek z indeksów branżowych [Duliniec 2015, 42] oraz rentowności dziennej dla 

spółek w ramach danej branży będących w portfelu Indeksu RESPECT oraz tych 

będących poza nim w celu przeprowadzenia analizy porównawczej. 

CEL I METODY BADAWCZE 

Celem artykułu jest sprawdzenie, jak na tle indeksów branżowych funkcjonują 

spółki notowane w ramach Indeksu RESPECT, a także jak sam indeks prezentuje 

się na tle WIG20. Pozwoli to na uzyskanie obrazu nastawienia inwestorów do 

spółek społecznie odpowiedzialnych i umożliwi ustalenie rentowności i ryzyka 

związanych z zakupem akcji tego typu jednostek gospodarczych. Realizację zamie-

rzonego celu umożliwi postawienie następujących hipotez badawczych: 

- H1: Akcje spółek społecznie odpowiedzialnych (notowanych w ramach Indek-

su RESPECT) są wyżej wyceniane przez rynek niż akcje spółek spoza Indeksu RE-

SPECT; 

- H2: Instrumenty oparte na Indeksie RESPECT dają wyższe średnioroczne 

zwroty niż instrumenty oparte na WIG20; 

- H3: Istnieje dodatnia korelacja pomiędzy indeksami WIG20 i RESPECT; 

- H4: Akcje spółek z Indeksu RESPECT charakteryzuje niższe ryzyko systemowe 

w stosunku do spółek z tej samej branży będących poza indeksem; 
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- H5: Średnie dzienne stopy zwrotu spółek notowanych w ramach Indeksu RE-

SPECT są wyższe niż spółek z tej samej branży będących poza indeksem, co czyni je 

bardziej rentownymi z punktu widzenia potencjalnych akcjonariuszy. 

 W celu odpowiedniego testowania postawionych hipotez w badaniu wy-

korzystano szereg metod. Pierwszym etapem jest pomiar średnich rocznych stóp 

zwrotu z WIG20 i Indeksu RESPECT przy użyciu metody CAGR (ang. Compound 

Annual Growth Rate), czyli skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu, według 

następującego wzoru [Steiger 2008, 13-19]: 

             
     

     
 

 

       , 

gdzie: 

      – wartość początkowa w badanym okresie, 

      – wartość końcowa w badanym okresie, 

   – rok początkowy badanego okresu, 

   – rok końcowy badanego okresu. 

 W badaniu zawarto także analizę korelacji pomiędzy indeksem WIG20  

i Indeksem RESPECT wykorzystując współczynnik korelacji Pearsona. Analiza kore-

lacji mierzona współczynnikiem Pearsona pozwala na odpowiedni dobór zmien-

nych objaśniających do modelu. W tym etapie badania niezbędne jest utworzenie 

wektora i macierzy współczynników korelacji. W celu ocenienia siły zależności 

zmiennej objaśnianej Y i potencjalnych zmiennych objaśniających X1, X2, … , Xm, 

oblicza się współczynniki korelacji za pomocą poniższego wzoru [Nowak, 14]: 

 

    
        

             

                      
   

 
   

 

 

Do zbadania ryzyka systemowego wykorzystany został współczynnik beta po-

zwalający na ustalenie stopnia korelacji pomiędzy zwrotem z inwestycji w akcje 

danej spółki, a hipotetycznej inwestycji w indeks rynku lub z określonego pakietu 

akcji różnych spółek. Na potrzeby badania jako indeksy dla poszczególnych spółek 

wybrano indeksy branżowe. Współczynnik beta podany jest następującym wzo-

rem [Gołębiowski, Tłaczała 2009, 212-213]: 
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, 

gdzie: 

   – zwrot z danej inwestycji, 

   – zwrot z całego pakietu akcji (inaczej inwestycji w indeks stanowiący pakiet 

wszystkich akcji dostępnych na danym rynku). 

 Kolejny etap badania stanowiło zgromadzenie danych o cenach akcji na 

zamknięcie poszczególnych sesji spółek z Indeksu RESPECT w ramach indeksu 

branżowego. Następnie obliczono rentowność dzienną według następującego 

wzoru [Łuniewska 2012, 83]: 

   
       

    
, 

gdzie: 

   – stopa zwrotu w okresie t, 

   – cena akcji w okresie bieżącym, 

     – cena akcji w okresie poprzednim. 

 Zastosowany wzór pomija wypłacaną dywidendę ze względu na niską jej 

istotność w przeprowadzanym badaniu. W celu zapewnienia przejrzystości danych 

obliczona rentowność przedstawiona została w ujęciu rocznym, jak średnia warto-

ści każdego z analizowanych lat. 

 Kolejną cechą cen akcji, którą poddano analizie było ryzyko mierzone od-

chyleniem standardowym stóp zwrotu, według następującego wzoru [Jajuga 

2013, 79; Wawrzynek 2007, 34]: 

   
          

   

 
, 

gdzie: 

  – odchylenie standardowe stopy zwrotu z inwestycji na   sesjach, 

  – liczba sesji, 

   – stopa zwrotu w okresie, 

   – średnia stopa zwrotu. 

 W przeprowadzanych analizach skupiono się na spółkach wchodzących  

w skład portfela Indeksu RESPECT i uzyskiwane wartości odnoszone były do spółek 
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spoza tego indeksu. Według stanu na dzień 10.06.2016, w którym zebrano dane 

do badania portfel Indeksu RESPECT składał się ze spółek zgodnie z tabelą 1. Po-

nadto, w tabeli 1 uwzględniony został także indeks branżowy dla każdej spółki  

z Indeksu RESPECT, jeżeli spółka notowana jest w ramach takiego indeksu. 

 Biorąc pod uwagę skład Indeksu RESPECT, to dominują spółki z trzech 

branż – bankowej (6), energetycznej (4), paliwowej (3) i surowców (2). Udział 

wszystkich tych spółek w portfelu Indeksu RESPECT wynosi 76,34%, zatem w ana-

lizie indeksów branżowych ograniczono się jedynie do indeksów: WIG-BANKI, 

WIG-ENERGIA, WIG-PALIWA oraz WIG-SUROWCE, co wystarczająco pozwoli na 

odzwierciedlenie zależności w ramach branży występujących wśród spółek noto-

wanych w Indeksie RESPECT oraz spółek będących poza tym indeksem. Z Indeksu 

RESPECT w badaniu ujęto zatem 15 spółek, co stanowiło 65,2% wszystkich spółek 

z portfela Indeksu RESPECT. 

Tabela 1. Portfel spółek Indeksu RESPECT (stan na dzień 10.06.2016) 

Lp Nazwa spółki Symbol 
Udział w port-

felu (%) 
Indeks branżowy 

1 
Polski Koncern Naftowy Orlen SA 

PKNOR-

LEN 
11,253 WIG-PALIWA 

2 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-

nictwo SA 
PGNIG 11,05 WIG-PALIWA 

3 Polska Grupa Energetyczna SA PGE 10,632 WIG-ENERGIA 

4 Bank Zachodni WBK SA BZWBK 10,047 WIG-BANKI 

5 KGHM Polska Miedź SA KGHM 9,209 WIG-SUROWCE 

6 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA PZU 9,165 - 

7 ING Bank Śląski SA INGBSK 5,243 WIG-BANKI 

8 

Orange Polska SA 
ORAN-

GEPL 
4,709 

WIG-

TELEKOMUNIKA-

CJA 

9 

Zakłady Azotowe w Tarnowie-

Mościcach SA 

GRUPA-

AZOTY 
3,843 WIG-CHEMIA 
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10 
Bank Millennium SA 

MILLEN-

NIUM 
3,799 WIG-BANKI 

11 
Tauron Polska Energia SA 

TAURON-

PE 
3,657 WIG-ENERGIA 

12 Grupa Lotos SA LOTOS 3,639 WIG-PALIWA 

13 
Bank Handlowy w Warszawie SA 

HAN-

DLOWY 
3,215 WIG-BANKI 

14 
Budimex SA BUDIMEX 2,58 

WIG-

BUDOWNICTWO 

15 Energa SA ENERGA 2,567 WIG-ENERGIA 

16 

Giełda Papierów Wartościowych w 

Warszawie SA 
GPW 1,197 - 

17 Apator SA APATOR 1,072 - 

18 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 

Kogeneracja SA 

KOGENE-

RA 
0,878 WIG-ENERGIA 

19 
Elektrobudowa SA 

ELBU-

DOWA 
0,604 

WIG-

BUDOWNICTWO 

20 
Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA 

BOG-

DANKA 
0,586 WIG-SUROWCE 

21 Pelion SA PELION 0,491 - 

22 Bank BPH SA BANKBPH 0,403 WIG-BANKI 

23 Bank Ochrony Środowiska SA BOS 0,16 WIG-BANKI 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.gpw.pl/portfele_indeksow#RESPECT 

(dostęp: 10.06.2016) 

Początkiem okresu przyjętego w badaniu jest debiut Indeksu RESPECT 

(19.11.2009), a w przypadku analizy branży – debiut poszczególnego indeksu 

branżowego. Ostatnim dniem badanego okresu jest dzień, w którym dokonano 

zebrania danych, czyli 10.06.2016. 
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WYNIKI 

Pierwszy etap badania stanowiło ogólne porównanie indeksów WIG20 i RE-

SPECT. Zgodnie z metodologią CAGR indeks WIG20 osiągnął -9,49% skumulowa-

nego rocznego wzrostu w badanym okresie, podczas gdy Indeks RESPECT w tym 

samym okresie osiągnął poziom -5,88%. Analizowany okres na rynkach finansów 

przyniósł stratę, jednakże w przypadku inwestycji w instrumenty finansowe oparte 

na Indeksie RESPECT, strata była mniejsza o 3,61 punkty procentowe. 

 

Rysunek 1. Średnie miesięczne stopy zwrotu dla indeksu WIG20 i RESPECT  

w okresie 19.11.2009-10.06.2016. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.gpwinfostrefa.pl (dostęp: 

10.06.2016). 

Zastosowanie jedynie tak prostego wskaźnika nie daje pełnego obrazu zacho-

wania się indeksów. W celu zobrazowania zależności  pomiędzy indeksami WIG20 

i RESPECT sporządzono dwa wykresy. Na wykresie 1 zaprezentowano  średnie 

miesięczne stopy zwrotu dla indeksu WIG20 i Indeksu RESPECT, natomiast na 

wykresie 2 umieszczono skumulowany zwrot z inwestycji 1 złotego w dniu 

30.12.2009 dla WIG20 i Indeksu RESPECT. 

Do analizy empirycznej zachowania stóp zwrotów indeksów WIG20 i RESPECT 

wykorzystano miesięczne stopy zwrotu w okresie 19.11.2009-10.06.2016. Łącznie 

stanowiło to 79 obserwacji. Mała liczba obserwacji uniemożliwiła zastosowanie 

bardziej wyrafinowanych technik analizy cykliczności na rynkach akcji, i uczyniła 

wyprowadzone na ich podstawie wnioski mniej istotnymi ze stricte formalnego 

punktu widzenia. 
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Swoista zbieżność zmian obu indeksów wydaje się być stosunkowo wysoka, 

aby jednak sprawdzić korelację obu indeksów wykorzystano współczynnik korela-

cji Pearsona, który wyniósł 94,2%. Jest to niezwykle wysoki poziom korelacji. Poka-

zuje to, że WIG20 i RESPECT zmieniały się niemalże tak samo w badanym okresie, 

co wynika przede wszystkim ze struktury portfela Indeksu RESPECT. 

Na wykresie 2 przedstawiono skumulowany zwrot z inwestycji 1 złotego  

w dniu 30.12.2009 dla WIG20 i Indeksu RESPECT. Jedynie w roku 2010 inwestycja 

w instrumenty oparte na WIG20 byłaby bardziej rentowna, z nadwyżką nad in-

strumentami opartymi na RESPECT o 17 groszy. W każdym kolejnym okresie to 

zwroty z Indeksu RESPECT były wyższe (lub strata była mniejsza), aż do końca ba-

danego okresu, w którym strata z zainwestowanej złotówki pod koniec 2009 roku 

w WIG20 wynosiłaby 20 groszy, natomiast w Indeks RESPECT – 15 groszy.  

 

Rysunek 2. Skumulowany zwrot z inwestycji 1 złotego w dniu 30 grudnia 2009 dla indeksu 

WIG20 i RESPECT 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.gpwinfostrefa.pl (dostęp: 

10.06.2016). 

 Kolejny etap badania obejmował sprawdzenie, jak kształtuje się średnia 

dzienna rentowność akcji spółek z Indeksu RESPECT na tle spółek tej samej branży 

spoza indeksu. W tabelach od XXX do XXX zaprezentowane zostały zestawienia 

średnich dziennych stóp zwrotu dla badanych spółek z poszczególnych indeksów 

branżowych. 
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Tabela 2. Zestawienie średnich dziennych stóp zwrotu dla spółek z indeksu WIG-BANKI 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli 2, w ramach indeksu branżowego 

WIG-BANKI, średnioroczna dzienna stopu zwrotu  poszczególnych spółek znajdu-

jących się w portfelu Indeksu RESPECT w latach 2009-2016 wahała się  

w przedziale od -0,31% (osiągnięta w 2016 roku przez BOS) do 0,63% (osiągnięta 

przez BANKBPH w 2009 roku). Analogiczny zakres wahań dla spółek spoza Indeksu 

RESPECT wynosił -0,59% (UNICREDIT w 2016) do 3,19% (UNICREDIT w 2012 roku). 

Obserwując te wartości można stwierdzić, iż rentowność spółek wchodzących  

w skład Indeksu RESPECT w ramach branży bankowej nie podlega tak wysokiemu 

zróżnicowaniu, jak spółek spoza tego indeksu, co wskazuje na wyższą stabilność 

kursów spółek z portfela Indeksu RESPECT w stosunku do spółek spoza indeksu. 

Tabela 3. Zestawienie średnich dziennych stóp zwrotu dla spółek z indeksu WIG-ENERGIA 

  Średnia dzienna stopa zwrotu w poszczególnych latach (w %) 

  Spółki z Indeksu RESPECT Spółki spoza Indeksu RESPECT 

Rok PGE 
TAU-

RONPE 

KOGENE-

RA 
ENEA 

ENER-

GA 
CEZ ZEPAK PEP 

INTE-

ROLT 

2010 

-

0,01

% 

0,21% 0,15% 0,05% x 
-

0,04% 
x 0,00% x 

2011 

-

0,03

% 

-0,07% -0,16% 
-

0,09% 
x 0,07% x 

-

0,21% 
x 

2012 -

0,04

-0,03% 0,10% 
-

x 
-

0,33% 0,19% 0,69% 

Rok BZWBK INGBSK MILLENNIUM HANDLOWY BANKBPH BOS PKOBP PEKAO MBANK ALIOR GETINOBLE IDEABANK GETIN UNICREDIT SANTANDER

2009 0,28% 0,34% 0,59% 0,22% 0,63% -0,06% 0,15% -0,29% 0,29% x 0,34% x 0,32% -0,28% x

2010 0,07% 0,07% 0,03% 0,13% -0,04% -0,01% 0,04% 0,06% 0,13% x 0,02% x 0,12% -0,13% x

2011 0,04% -0,02% -0,06% -0,10% -0,29% -0,19% -0,07% -0,05% -0,05% x -0,11% x -0,16% -0,20% x

2012 0,05% 0,07% 0,10% 0,17% 0,18% -0,13% 0,06% 0,10% 0,13% 0,41% -0,12% x -0,19% 3,19% x

2013 0,20% 0,11% 0,20% 0,05% 0,07% 0,18% 0,03% 0,06% 0,21% 0,14% 0,21% x 0,18% 0,19% x

2014 0,01% 0,11% 0,07% 0,02% -0,02% -0,08% -0,01% 0,03% 0,03% 0,00% -0,06% x -0,26% 0,04% -0,10%

2015 -0,11% -0,05% -0,13% -0,15% -0,16% -0,28% -0,13% -0,05% -0,16% -0,05% -0,46% -0,02% -0,14% 0,00% -0,12%

2016 0,08% 0,09% -0,10% 0,05% 0,01% -0,31% -0,04% 0,03% -0,01% -0,17% -0,11% -0,06% -0,14% -0,59% -0,06%

Spółki z Indeksu RESPECT

Średnia dzienna stopa zwrotu w poszczególnych latach (w %)

Spółki spoza Indeksu RESPECT
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% 0,04% 0,08% 

2013 

-

0,03

% 

-0,02% -0,19% 
-

0,04% 
-0,09% 

-

0,11% 

-

0,04% 
0,00% -0,03% 

2014 
0,07

% 
0,07% 0,07% 0,06% 0,16% 0,07% 0,04% 0,06% -0,06% 

2015 

-

0,14

% 

-0,20% 0,07% 
-

0,10% 
-0,22% 

-

0,09% 

-

0,41% 

-

0,01% 
-0,01% 

2016 
0,04

% 
-0,06% 0,27% 

-

0,05% 
-0,20% 

-

0,02% 
0,39% 

-

0,52% 
-0,14% 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 4. Zestawienie średnich dziennych stóp zwrotu dla spółek z indeksu WIG-PALIWA 

  Średnia dzienna stopa zwrotu w poszczególnych latach (w %) 

  Spółki z Indeksu RESPECT Spółki spoza Indeksu RESPECT 

Rok PKNORLEN PGNIG LOTOS MOL SERINUS EXILLON 

2009 0,43% 0,11% 0,38% 0,31% x x 

2010 0,14% -0,01% 0,07% 0,08% x x 

2011 -0,09% 0,07% -0,15% -0,01% x x 

2012 0,19% 0,12% 0,27% 0,04% x 0,22% 

2013 -0,06% 0,02% -0,04% -0,06% 0,07% 0,23% 

2014 0,06% -0,06% -0,12% -0,09% -0,37% -0,09% 

2015 0,14% 0,07% 0,03% 0,10% -0,31% -0,21% 

2016 0,06% 0,10% 0,17% 0,18% 0,00% 0,28% 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 3 zawiera analogiczne dane dotyczące średnich dziennych stóp zwrotu 

w poszczególnych latach spółek z indeksu branżowego WIG-ENERGIA. W ramach 
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tego indeksu 3 spółki wchodziły w skład portfela Indeksu RESPECT, natomiast 

pozostała część, czyli 6 spółek znajdowało się poza tym indeksem. Wahania w 

przypadku spółek z indeksu WIG-ENERGIA należących równocześnie do Indeksu 

RESPECT wynosiły od -0,2% (TAURONPE w 2015 roku) do 0,27% (KOGENERA w 

2016 roku). W przypadku spółek będących poza Indeksem RESPECT wahania wy-

nosiły od -0,52% (PEP w 2016 roku) do 0,69% (INTEROLT w 2012 roku). Można 

zauważyć zatem podobną charakterystykę, jak w przypadku indeksu WIG-BANKI, 

co oznacza, że akcje spółek z WIG-ENERGIA, które jednocześnie wchodzą w skład 

Indeksu RESPECT są stabilniejsze niż spółki z tej samej branży będące poza indek-

sem. 

Połowa spółek z indeksu WIG-PALIWA jest brana pod uwagę przy tworzeniu 

portfela Indeksu RESPECT. W przypadku branży paliwowej, spółki wchodzące  

w skład Indeksu RESPECT charakteryzowały wahania od -0,15% (LOTOS w 2011 

roku) do 0,43% (PKN ORLEN w 2009 roku). Analogicznie, dla spółek spoza Indeksu 

RESPECT średnia dzienna stopa zwrotu wahała się od -0,37% (SERINUS w 2015 

roku) do 0,31% (MOL w 2009 roku). W analizowanym okresie wzrosty spółek  

w ramach branży paliwowej spółek z Indeksu RESPECT były wyższe niż spółek spo-

za indeksu, natomiast straty niższe w ujęciu ogólnym, co wskazuje na pozytywną 

reakcję inwestorów na Indeks RESPECT w zakresie branży paliwowej. 

Tabela 5. Zestawienie średnich dziennych stóp zwrotu dla spółek z indeksu WIG-

SUROWCE 

 
Średnia dzienna stopa zwrotu w poszczególnych latach (w %) 

 
Spółki z Indeksu RESPECT 

Spółki spoza Indeksu RE-

SPECT 

Rok KGHM BOGDANKA JSW 

2011 -0,17% -0,04% -0,15% 

2012 0,25% 0,12% -0,04% 

2013 -0,18% -0,02% -0,21% 

2014 -0,02% -0,10% -0,39% 

2015 -0,20% -0,35% 0,16% 

2016 0,04% 0,21% -0,26% 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 6. Współczynniki beta dla wszystkich spółek z indeksów branżowych przyjętych w 

badaniu 

Indeks bran-

żowy 
Spółka 

Współ-

czynnik 

Beta 

RE-

SPECT 

Indeks bran-

żowy 
Spółka 

Współ-

czynnik 

Beta 

RE-

SPECT 

WIG-BANKI 

BZWBK 0,17 

TAK 

WIG-

ENERGIA 

PGE 1,25 

TAK 
INGBSK 0,62 

TAU-

RONPE 
0,94 

MILLEN-

NIUM 
0,56 

KOGE-

NERA 
0,29 

HAN-

DLOWY 
0,51 ENEA 0,73 

NIE 

BANKBPH 0,40 ENERGA 0,75 

BOS 0,12 CEZ 0,38 

PKOBP 0,02 

NIE 

ZEPAK 0,40 

PEKAO 1,08 PEP 0,29 

MBANK 0,98 
INTE-

ROLT 
-0,03 

ALIOR 0,68 

WIG-PALIWA 

PKNOR-

LEN 
0,55 

TAK GETINO-

BLE 
0,61 PGNIG 0,20 

IDEABANK 0,16 LOTOS 0,45 

GETIN 0,61 MOL 0,38 

NIE 

UNICRE-

DIT 
1,06 SERINUS 0,47 

SANTAN-

DER 
0,39 EXILLON -0,08 
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WIG-

SUROWCE 

KGHM 1,11 

TAK 
    

BOGDAN-

KA 
0,53 

    

JSW -0,05 NIE 

    

Źródło: opracowanie własne. 

Ostatnim analizowanym indeksem branżowym był WIG-SUROWCE, w ramach 

którego dwie z trzech spółek wchodzą w skład Indeksu RESPECT. Wahania śred-

nich dziennych stóp zwrotu w poszczególnych latach dla spółek z branży surow-

ców wchodzących w skład Indeksu RESPECT wynosiły od -0,35% (BOGDANKA  

w roku 2015) do 0,25% (KGHM w 2012 roku). Z kolei spółka JSW będąca poza 

Indeksem RESPECT odnotowała wahania od -0,39% w 2014 roku do 0,16% w 2015 

roku. Ponownie powtarza się zatem schemat wyższej stabilności średnich dzien-

nych stóp zwrotu w ramach branży spółek należących do Indeksu RESPECT na tle 

spółek spoza tego indeksu. 

Innym aspektem wziętym pod uwagę w analizie branżowej było ryzyko syste-

mowe spółek z Indeksu RESPECT i spoza niego mierzone współczynnikiem beta. 

Nie jest możliwe wskazanie jednoznacznej zależności związanej z ryzykiem syste-

mowym, które wydaje się nie mieć istotnego związku z przynależeniem spółki do 

Indeksu RESPECT lub nie. Istotną obserwacją jest jednak fakt, iż jedynie spółki, 

które nie wchodziły w skład Indeksu RESPECT wykazywały tendencje do zachowań 

odwrotnych względem indeksu branżowego. Ponadto, jedynie akcje spółek PEKAO 

i UNICREDIT, znajdujących się poza Indeksem RESPECT można określić jako agre-

sywne (dodatkowo występujące tylko w branży bankowej). W pozostałych przy-

padkach, jeżeli spółka nie wchodziła w skład portfela Indeksu RESPECT, to jej akcje 

na tle zmian branżowych można określić jako defensywne. Akcje agresywne spół-

ek wchodzących w skład Indeksu RESPECT odnotować można w ramach indeksów 

WIG-ENERGIA (PGE) i WIG-SUROWCE (KGHM), jednakże są to duże spółki akcyjne, 

których agresywny charakter akcji nie musi jednoznacznie wynikać z przynależno-

ści do Indeksu RESPECT, a ze zwyczajnych uwarunkowań rynkowych. 
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Tabela 6. Ryzyko mierzone odchyleniem standardowym spółek z indeksów branżowych 

przyjętych w badaniu 

Indeks bran-
żowy 

Spółka 
Ryzy-
ko (w 
%) 

RE-
SPECT 

Indeks bran-
żowy 

Spółka 
Ryzy-
ko (w 
%) 

RE-
SPECT 

WIG-BANKI 

BZWBK 1,74% 

TAK 

WIG-ENERGIA 

PGE 1,78% 

TAK 
INGBSK 1,85% 

TAURON-
PE 

1,76% 

MILLEN-
NIUM 

2,19% 
KOGENE-
RA 

1,85% 

HANDLOWY 2,10% ENEA 1,85% 

NIE 

BANKBPH 2,03% ENERGA 1,73% 

BOS 1,97% CEZ 1,67% 

PKOBP 1,70% 

NIE 

ZEPAK 2,19% 

PEKAO 1,80% PEP 2,01% 

MBANK 1,97% INTEROLT 1,75% 

ALIOR 1,91% 

WIG-PALIWA 

PKNOR-
LEN 

1,91% 

TAK 
GETINOBLE 2,83% PGNIG 1,78% 

IDEABANK 1,24% LOTOS 1,91% 

GETIN 2,66% MOL 2,20% 

NIE 
UNICREDIT 8,83% SERINUS 3,26% 

SANTAN-
DER 

3,13% EXILLON 3,45% 

WIG-
SUROWCE 

KGHM 2,44% 
TAK     

BOGDANKA 2,23% 
    

JSW 3,30% NIE 
    

Źródło: opracowanie własne. 
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Ostatnim elementem analizy zależności związanych z przynależnością danej 

spółki z branży do Indeksu RESPECT jest pomiar ryzyka z wykorzystaniem odchyle-

nia standardowego. Średnie ryzyko w WIG-BANKI wynosiło 2,53%, podczas gdy dla 

spółek z Indeksu RESPECT w ramach tej branży – 1,98%, a dla spółek spoza Indek-

su RESPECT – 2,90%. W przypadku WIG-ENERGIA średnie ryzyko wynosiło 1,84%, 

natomiast dla spółek z Indeksu RESPECT z branży energetycznej – 1,8%, a dla spół-

ek spoza indeksu – 1,87%. Z kolei średnie ryzyko dla spółek z indeksu WIG-PALIWA 

wynosiło 2,42% (1,87% dla spółek notowanych także w ramach Indeksu RESPECT 

oraz 2,97% dla spółek spoza Indeksu RESPECT). Średnie ryzyko mierzone w ten 

sam sposób dla indeksu WIG-SUROWCE wyniosło natomiast 2,66% (2,34% - spółki 

z Indeksu RESPECT, 3,30% - spółka spoza Indeksu RESPECT). Szczegółowe dane 

dotyczące ryzyka mierzonego odchyleniem standardowym zawarto w tabeli 6. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Przeprowadzona analiza pozwoliła na weryfikację hipotez postawionych 

w badaniu. Przede wszystkim, hipoteza dotycząca wyższej wyceny akcji spół-

ek Indeksu RESPECT w stosunku do spółek pozostających poza indeksem 

(H1) okazała się nieprawdziwa. Nie można wskazać jednoznacznej zależności 

dotyczącej wyceny spółek w związku z ich przynależnością do Indeksu RE-

SPECT. Rynek wycenia spółki niezależnie od ich rozmieszczeniu w ramach 

tego indeksu. 

Potwierdzić można natomiast prawdziwość hipotezy dotyczącej wyższych 

średniorocznych zwrotów instrumentów opartych na Indeksie RESPECT niż 

instrumentów opartych na WIG20 w analizowanym okresie 2009-2016 (H2). 

Jedynie w roku 2009 instrumenty oparte na WIG20 generowałyby wyższy zysk dla 

inwestora, natomiast w przypadku pozostałych lat korzystniejsze wydają się inwe-

stycje w instrumenty oparte na Indeksie RESPECT. Wskazać można także wysoką 

korelację pomiędzy samym Indeksem RESPECT a WIG20, ze względu na spółki, 

które pojawiają się w portfelu każdego z nich. Potwierdza to zatem postawioną 

hipotezę o wysokiej współzależności tych indeksów (H3) z korelacją na poziomie 

94,2%. 

Hipoteza zakładająca niższe ryzyko systemowe mierzone współczynnikiem be-

ta akcji spółek z Indeksu RESPECT (H4) okazała się również być nieprawdziwa. 

Ryzyko systemowe wydaje się nie mieć związku z przynależnością danej spółki do 

Indeksu RESPECT, a opiera się przede wszystkim na zmianach w indeksach bran-
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żowych. Jednakże, warto podkreślić, iż w ogólnym ujęciu, większość akcji spółek 

przyjętych do badania w danym okresie charakteryzowała się tendencjami defen-

sywnymi. 

Ostatnia z postawionych hipotez dotyczyła związku pomiędzy przynależnością  

spółek do Indeksu RESPECT i wyższymi średnimi dziennymi stopami zwrotu tychże 

spółek na tle indeksu branżowego (H5). Badanie potwierdziło niniejszą hipotezę, 

jednakże w ujęciu opartym przede wszystkim na analizie ryzyka mierzonego od-

chyleniem standardowym. Faktem jest, iż wahania średnich dziennych stóp zwro-

tu w poszczególnych latach są niższe w spółkach należących do Indeksu RESPECT, 

jednakże istotne jest, w jaki sposób przekłada się to na ryzyko inwestycyjne. We 

wszystkich badanych indeksach branżowych, jeżeli spółka należała do Indeksu 

RESPECT, to średnie ryzyko inwestycji w jej akcje mierzone odchyleniem standar-

dowym było niższe zarówno od  średniego ryzyka dla całego indeksu branżowego, 

jak i zdecydowanie niższe niż ryzyko spółek spoza Indeksu RESPECT. Oznacza to, że 

inwestorzy mogą traktować inwestycje w papiery wartościowe spółek notowa-

nych w ramach Indeksu RESPECT, jako formę zabezpieczenia kapitału w warun-

kach wysokiej zmienności na rynkach finansowych. 

Należy podkreślić, że zależności zaprezentowane w niniejszym artykule mają 

charakter analityczny i wynikają z analizy zmian kursów cen akcji spółek i indek-

sów. Niemniej, inwestycje społecznie odpowiedzialne są ważną częścią gospodarki 

i pokazują sposób, w jaki myślą inwestorzy i to, na ile cenią wartości moralno-

etyczne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Koncepcje społecznej odpowie-

dzialności biznesu zyskują popularność wśród akcjonariuszy przede wszystkim  

w okresie kryzysu i słabszej koniunktury. Inwestycje społecznie odpowiedzialne 

będą systematycznie zyskiwać uznanie wraz z ugruntowaniem tychże koncepcji  

w nowoczesnym pojmowaniu rynków finansowych, gdzie poza aspektem czysto 

finansowym niezwykle ważny pozostaje także aspekt społeczny, na który stawiany 

jest coraz większy nacisk. 
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WSTĘP 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility 

– CSR) to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa tworząc strategię roz-

woju dobrowolnie uwzględniają w swoich działaniach interesy społeczne, 

dobro  środowiska naturalnego a także relacje z różnymi grupami interesa-

riuszy. Ze społeczną odpowiedzialnością biznesu wiąże się wiele korzyści 

zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla otoczenia w którym funkcjonuje. Idea 

CSR wpływa nie tylko na wizerunek przedsiębiorstwa, ale również na powia-

zania przedsiębiorstwa z różnymi grupami interesariuszy. 

Współcześnie przedsiębiorstwo nie tylko wytwarza określone dobra czy 

świadczy usługi, ale również ponosi odpowiedzialność za skutki prowadzonej 

działalności. Od przedsiębiorstwa wymaga się zatem ponoszenia odpowie-

dzialności ekologicznej oraz pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów 

społecznych. W jego interesie jest, aby w strategii działania ujęte zostały 

założenia społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Celem opracowania jest przedstawienie korzyści wynikających ze stoso-

wania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie. 

IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 

Sformułowano wiele definicji społecznej odpowiedzialności biznesu. We-

dług Komisji Europejskiej CSR to koncepcja, „zgodnie z którą przedsiębior-

stwa dobrowolnie uwzględniają problematykę społeczną i ekologiczną w 

swojej działalności komercyjnej i stosunkach z interesariuszami [Commission 

of the European Communities, 4]. Istotne jest przy tym by stała się ona inte-

gralną częścią zarządzania przedsiębiorstwem i codzienną praktyką [Rybak, 

10].  

Zgodnie z Międzynarodową Normą ISO 26000 społeczna odpowiedzial-

ność biznesu definiowana jest jako odpowiedzialność organizacji za wpływ jej 

decyzji i działań na rzecz społeczeństwa oraz środowiska naturalnego, po-

przez zachowanie przejrzystych i etycznych zachowań, które przyczyniają się 

do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społecznego. Co 

więcej, podejmowane działania uwzględniają oczekiwania interesariuszy, są 

zgodne z obowiązującym prawem oraz spójne z międzynarodowymi norma-

mi postępowania, a także są zintegrowane z działaniami organizacji i prakty-
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kowane w relacjach z otoczeniem [Guidance on social responsibility, 2010]. 

Norma ISO 26000 zaleca, aby struktury i procesy decyzyjne organizacji umoż-

liwiały [Dębicka, Oniszczuk 2012]: 

 opracowanie strategii, celów i wartości oddających społecz-

ne zaangażowanie organizacji, 

 rozliczanie z podjętych zobowiązań i zaangażowanie pra-

cowników na stanowiskach kierowniczych, 

 stworzenie i kultywowanie kultury, w której zasady społecz-

nej odpowiedzialności są praktykowane, 

 stworzenie systemu motywacyjnego (opartego na bodźcach 

finansowych i pozafinansowych), promującego postawy społecznej 

odpowiedzialności, 

 wydajne użytkowanie zasobów finansowych, naturalnych i 

ludzkich, 

 propagowanie równych szans dla grup niedostatecznie re-

prezentowanych na wyższych stanowiskach, 

 osiągnięcie kompromisu między potrzebami organizacji i in-

teresariuszy, 

 ustanowienie procesów komunikacji obustronnej z interesa-

riuszami, 

 propagowanie uczestnictwa pracowników z wszystkich po-

ziomów w działaniach organizacji na rzecz społecznej odpowiedzial-

ności, 

 zbilansowanie poziomu uprawnień, odpowiedzialności i licz-

by osób podejmujących decyzje w  imieniu organizacji, 

 sprawdzanie, czy podjęte decyzje są realizowane w sposób 

odpowiedzialny społecznie, 

 okresową weryfikację i ocenę procesów ładu organizacyjne-

go, jego modyfikowanie i komunikowanie zmian. 

W koncepcji CSR nie chodzi o spełnianie określonych wymogów prawnych 

czy formalnych, ale o dobrowolne angażowanie się w kształtowanie i utrzy-



Korzyści ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie   

68 
 

mywanie pozytywnych relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa [Filek 2006, 4]. 

Według B. Roka odpowiedzialny biznes to [Rok 2004, 18]: 

 osiąganie trwałego zysku przy jednoczesnym mądrym kształ-

towaniu relacji ze wszystkimi interesariuszami, 

 narzędzie zarządzania, które pozwala wykorzystać proces 

budowania dialogu z interesariuszami w celu doskonalenia strategii 

rozwoju przedsiębiorstwa, 

 filozofia prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o 

budowanie trwałych, przejrzystych relacji ze wszystkimi zaintereso-

wanymi stronami: m.in. z pracownikami, z klientami, z dostawcami, z 

akcjonariuszami, z konkurencją, ze społecznością lokalną, 

 budowanie strategii przewagi konkurencyjnej na rynku, 

opartej na zapewnieniu trwałej wartości zarówno dla udziałowców, 

jak i dla innych interesariuszy, 

 dostarczanie usług i produktów w sposób niedegradujący 

środowiska przyrodniczego i społecznego, 

 prowadzenie biznesu w taki sposób, aby uwzględniać warto-

ści etyczne, prawo, szacunek dla pracowników, społeczeństwa i śro-

dowiska przyrodniczego, 

 uczciwe wypełnianie zobowiązań, 

 prowadzenie biznesu w zgodzie z oczekiwaniami społeczny-

mi, które mają charakter etyczny, prawny, finansowy i obywatelski, 

 budowanie i wdrażanie strategii zaangażowania społeczne-

go, przekraczającego zobowiązania prawne, dla dobra wszystkich 

obywateli, zgodnie ze społecznie przyjętymi normami etycznymi, 

 takie zarządzanie przedsiębiorstwem, aby efekty działalności 

gospodarczej były spójne z oczekiwaniami i wartościami społeczny-

mi, 

 wnoszenie wkładu do zrównoważonego rozwoju przez 

współpracę z pracownikami, społecznością lokalną i globalną, aby 

podnosić jakość życia wszystkich obywateli, 
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 poczucie odpowiedzialności za konsumenta, inwestora, spo-

łeczeństwo, środowisko przyrodnicze, za sukces gospodarki, 

 dobrowolne uwzględnianie społecznych, etycznych i ekolo-

gicznych aspektów w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z 

interesariuszami, 

 stosowanie przejrzystych praktyk biznesowych, opartych na 

szacunku dla pracowników, społeczności i środowiska. 

Społeczna odpowiedzialność jest procesem, w ramach którego przedsię-

biorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi grupami społecznymi, 

które mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w działalności gospodarczej, 

należy je zatem traktować jako inwestycję, a nie koszt [Kos 2011, 76].  

W większości definicji, ujmujących w ten sposób istotę społecznej odpo-

wiedzialności, pojawiają się następujące stwierdzenia [Nakonieczna 2008, 

20]:  

 społeczna odpowiedzialność jest elementem strategii przed-

siębiorstwa, ułatwiającym jego zrównoważony rozwój poprzez 

optymalne wykorzystanie zasobów,  

 istniejąca konkurencja wymaga od przedsiębiorstw oparcia 

przewagi konkurencyjnej na czynnikach pozaekonomicznych, które w 

efekcie znajdują swoje odzwierciedlenie w sukcesie ekonomicznym 

przedsiębiorstwa,  

 dbanie o grupy związane z przedsiębiorstwem w sferach nie 

związanych bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa, pozwala 

na kreowanie lojalności klientów w stosunku do marki przedsiębior-

stwa lub przychylności potencjalnych klientów.  

Prowadzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego pozwala na budowa-

nie trwałych więzi z otoczeniem, wzbudza zaufanie interesariuszy oraz kreuje 

pozytywny wizerunek firmy. 

WYMIARY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 

Społeczna odpowiedzialność biznesu przejawia się w codziennej praktyce 

gospodarczej w dwóch wymiarach: zewnętrznym i wewnętrznym [Rok 2004, 

20]:  
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Wymiar wewnętrzny odnosi się do: zarządzania zasobami ludzkimi (np. 

równouprawnienie pracowników, lepsza wymiana informacji między pra-

cownikami a kadrą zarządzającą, zaangażowanie pracowników w procesy 

decyzyjne, perspektywy rozwoju i doskonalenia kwalifikacji, sprawiedliwe 

płace, wsparcie pracowników w godzeniu obowiązków rodzinnych z pracą, 

szkolenia pracownicze), programów etycznych dla pracowników (np. kodeksy 

etyczne, szkolenia z zakresu etyki), bezpieczeństwa i higieny pracy, umiejęt-

ności dostosowywania się do zmian (np. uwzględnienie interesów wszystkich 

stron w przypadku restrukturyzacji, tak aby minimalizować jej negatywne 

skutki, elastyczność zatrudnienia, zasady zwalniania pracowników), oddzia-

ływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne (np. redukcja zużycia 

energii, wody, zagospodarowanie odpadów, a przede wszystkim procedury 

pozwalające na systematyczne zmniejszanie negatywnego wpływu firmy na 

środowisko) oraz zasad nadzoru korporacyjnego (np. przejrzystość informa-

cyjna, sposoby powoływania i wynagradzania członków rad nadzorczych, 

inwestycje na rzecz zrównoważonego rozwoju). 

Wymiar zewnętrzny dotyczy: pozytywnego wpływu na społeczność lokal-

ną (np. wolontariat pracowniczy, zaangażowanie w działalność filantropijną, 

społeczne efekty działalności gospodarczej, stwarzanie miejsc pracy dla nie-

pełnosprawnych, obywatelskie zaangażowanie, inwestycje społeczne), relacji 

z partnerami handlowymi, dostawcami i klientami (np. przestrzeganie termi-

nowości dostaw i płatności wobec kooperantów, sprawne reagowanie na 

skargi klientów, uwzględnianie społecznych i ekologicznych aspektów w de-

cyzjach handlowych, dostarczanie na rynek produktów i usług bezpiecznych 

dla środowiska i ludzi), przestrzegania praw człowieka (np. niezatrudnianie 

dzieci, stwarzanie równych szans) oraz troski o środowisko naturalne (np. 

stosowanie technologii zmniejszającej zużycie zasobów nieodnawialnych, 

wykorzystanie źródeł odnawialnych w zaspokajaniu potrzeb energetycz-

nych). 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 

Korzyści wynikające ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności 

biznesu można podzielić na dwie grupy: korzyści dla firmy (korzyści we-

wnętrzne) oraz korzyści społeczne (korzyści zewnętrzne) [Rok 2004, 54]. 

Do korzyści wewnętrznych zaliczamy: 
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 Wzrost zainteresowania inwestorów. Kredytodawcy są bar-

dziej zainteresowani współpracą z firmami, które dbają o akceptację 

społeczną i pozytywny wizerunek oraz budują dobre relacje z oto-

czeniem. Dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest 

uzależniona od jej wiarygodności społecznej. 

 Zwiększenie lojalności konsumentów. Współczesny klient jest 

coraz bardziej świadomym konsumentem – zwraca uwagę nie tylko 

na jakość i cenę produktu, ale również na jego „ekologiczność” czy 

wizerunek producenta.  

 Poprawa relacji ze społecznością lokalną i władzami lokalnymi. 

Przedsiębiorstwo jest częścią otoczenia, w którym funkcjonuje. Mię-

dzy społecznością lokalną a przedsiębiorstwem zachodzą pewne in-

terakcje. Zadowolone społeczeństwo, w którym funkcjonuje przed-

siębiorstwo sprzyja jego rozwojowi. Prowadzenie biznesu społecznie 

odpowiedzialnego umożliwia pozyskanie przychylności mieszkańców 

społeczności lokalnej, a także zdobycie zaufania władz samorządo-

wych. 

 Wzrost konkurencyjności. Pozytywny wizerunek firmy po-

prawia współpracę z partnerami biznesowymi, co w efekcie może 

prowadzić do zwiększenia sprzedaży i uzyskania przewagi konkuren-

cyjnej na rynku. 

 Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy. Poprzez 

stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności firma podnosi swoje 

standardy postępowania wobec interesariuszy. 

 Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowni-

ków. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o 

środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. 

Pracownicy lepiej postrzegają firmę, która nastawiona jest na roz-

wiązywanie istotnych problemów społecznych. 

 Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników. Pracowni-

cy firm wdrażających zasady CSR w większym stopniu identyfikują się 

ze swoim przedsiębiorstwem i są wobec niego lojalni, przez co spo-
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łecznie odpowiedzialne organizacje mają duże szanse na zatrzymanie 

najlepszych pracowników i zatrudnienie nowych. 

Natomiast do korzyści zewnętrznych zaliczamy: 

 Rozwiązywanie istotnych problemów społecznych. Przedsię-

biorstwa odpowiedzialne społecznie nie tylko przyczyniają się do na-

głośnienia problemów społecznych, ale również do ich rozwiązania. 

Przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu aktywi-

zuje społeczność lokalną, budzi entuzjazm, inspiruje do dalszego 

działania. Firmy i instytucje, które wpierają organizacje społeczne  

i charytatywne dają dobry przykład innym przedsiębiorstwom.  

 Edukowanie społeczeństwa. Firmy stosujące zasady społecz-

nej odpowiedzialności biznesu uświadamiają obywatelom wagę ta-

kich zagadnień jak: odpowiedzialność w życiu gospodarczym, uczci-

wa konkurencja, dbałość o środowisko naturalne czy poszanowanie 

praw człowieka. 

 Poprawa stanu środowiska naturalnego. Firmy realizując pro-

gramy ekologiczne przyczyniają się do zmniejszenia poziomu zanie-

czyszczeń i poprawy stanu środowiska naturalnego. Co więcej, 

przedsiębiorstwa często angażują się w działania edukacyjne mające 

na celu podniesienie świadomości ekologicznej obywateli. 

 Dostęp do informacji o firmie. Udostępnianie informacji  

o firmie działającej w sferze ekologicznej, społecznej i ekonomicznej 

stanowi ważny czynnik motywujący do osiągania coraz lepszych wy-

ników oraz prowadzenia przemyślanych programów społecznych. 

 Poszanowanie praw człowieka. Dzięki opracowaniu przez fir-

mę kodeksów etycznych  czy prowadzeniu szkoleń z zakresu etyki 

przywiązuje się większą wagę do przestrzegania podstawowych praw 

człowieka.  

Koncepcja CSR jest prezentowana jako nowoczesny instrument podno-

szenia wartości przedsiębiorstwa pozwalający na uzyskanie przewagi konku-

rencyjnej. Rozważania w ramach koncepcji CSR skupiają się na jej aspektach 

moralno-etycznych, korzyściach ekonomicznych, społecznych oraz relacjach 

podmiotów gospodarczych z otoczeniem [Zieliński 2014, 653-663]. 
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KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ZASAD SPOŁECZNEJ ODPWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W POLSCE 

Większość badanych polskich menedżerów wiąże działania społecznej 

odpowiedzialności biznesu z korzyściami dla firmy. Korzyści zostały podzielo-

ne na korzyści wewnętrzne (tj. dotyczące relacji wewnątrz organizacji) oraz 

zewnętrzne (tj. związane z otoczeniem firmy) [Menedżerowie…2010, 22]. 

Za najważniejsze korzyści wewnętrzne związane ze stosowaniem zasad 

biznesu odpowiedzialnego społecznie menedżerowie biorący udział w bada-

niu uznali: 

 podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej, 

 osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, 

 pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników, 

 wzrost motywacji menedżerów i pracowników, 

 doskonalenie jakości zarządzania.  

Do pozostałych korzyści wewnętrznych według menedżerów można zali-

czyć: sumienne przestrzeganie przepisów prawa, wejście na nowe rynki lub 

nisze rynkowe, większe zainteresowanie inwestorów, zwiększenie sprzedaży 

oraz redukcja kosztów. Korzyści wewnętrzne jakie odnoszą firmy działające 

zgodnie z zasadami biznesu odpowiedzialnego społecznie według menedże-

rów przedstawia rys. 1.  

Natomiast do najważniejszych korzyści zewnętrznych menedżerowie zali-

czyli: 

 poprawę wizerunku i reputacji firmy, 

 większą szansę na długofalowe powodzenie firmy, 

 większe zainteresowanie mediów, 

 zrównoważony rozwój kraju, regionu. 

Pozostałe korzyści zewnętrzne to: zwiększenie lojalności klientów, lepsze 

warunki prowadzenia biznesu, promowanie zasad rozwiązywania konfliktów 

społecznych oraz wpływ na kształtowanie polityki państwa. Korzyści ze-

wnętrzne z działań społecznie odpowiedzialnych według polskich menedże-

rów przedstawia rys. 2. 
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Rys. 1. Korzyści wewnętrzne z działań społecznie odpowiedzialnych – badanie z 2010 r. 

Źródło: Menedżerowie/Menedżerki 500 – Lider/Liderka CSR. Raport Forum Odpowie-

dzialnego Biznesu, Warszawa 2010, s. 22. 

 
Rys. 2. Korzyści zewnętrzne z działań społecznie odpowiedzialnych – badanie z 2010 r. 

Źródło: Menedżerowie/Menedżerki 500 – Lider/Liderka CSR. Raport Forum Odpowie-

dzialnego Biznesu, Warszawa 2010, s. 23. 
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mach danej organizacji oraz jej otoczeniu, z którą wiążą się korzyści zarówno 

dla przedsiębiorstwa jak i całego społeczeństwa. Według koncepcji CSR 

przedsiębiorstwa uwzględniają interesy wszystkich swoich interesariuszy w 

każdym obszarze i wymiarze swojej działalności, przy czym respektowanie 

oczekiwań interesariuszy jest dobrowolne i nie podlega żadnym formalnym 

regulacjom. Usatysfakcjonowani interesariusze stają się lojalni w stosunku do 

przedsiębiorstwa, co przekłada się na wzrost wartości przedsiębiorstwa. 

Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, 

w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych 

działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa 

i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i eko-

nomicznego. 

Realizowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przyczynia się 

m.in. do podnoszenia poziomu kultury organizacyjnej, wzrostu zaufania kon-

trahentów, zwiększenie lojalności klientów oraz poprawy wizerunku przed-

siębiorstwa. Pozytywny wizerunek firmy poprawia współpracę z partnerami 

biznesowymi, co w efekcie może prowadzić do zwiększenia sprzedaży i uzy-

skania przewagi konkurencyjnej na rynku. Odpowiedzialne prowadzenie 

biznesu skutkuje również zwiększeniem motywacji i zaangażowania pracow-

ników, co przekłada się na ich większą kreatywność i wydajność pracy.  

Koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu powinny promować nie 

tylko przedsiębiorstwa, ale także instytucje rządowe, ośrodki akademickie, 

organizacje pozarządowe oraz media. 
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MENEDŻER W PROCESIE ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE W SYSTEMIE 
KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

MANAGER IN THE PROCESS OF MANAGEMENT BY OBJECTIVES IN THE SYSTEM OF THE 
COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES 

Streszczenie:  Zmiany zachodzące w otoczeniu 
zewnętrznym i wewnętrznym przedsiębiorstw 
przyczyniły się do ewolucji roli menedżera,  
a przez to do powstania jego nowego wizerun-
ku. Nowoczesny menedżer to osoba zarządza-
jąca grupą ludzi, kompetentny, posiadający 
umiejętności organizacyjne, sięgający po orygi-
nalne metody usprawniające skuteczność i 
efektywność zarządzania oraz kierująca się 
podejściem humanitarnym do pracowników 
(zarządzanie humanistyczne). Menedżer, za-
rządzanie przez cele oraz konkurencyjność 
stanowią zwarty „obraz” aktywnego uczestni-
czenia w procesie konkurencji. Celem opraco-
wania jest przedstawienie znaczenia menedże-
ra w zarządzaniu przez cele w powiązaniu z 
konkurencyjnością przedsiębiorstwa. 
 
 
Słowa kluczowe: menedżer, zarządzanie przez 
cele, konkurencyjność przedsiębiorstw, zarzą-
dzanie humanistyczne 
 

Abstract. Changes in the external and the 
internal environment  of the organization have 
contributed to the evolution of the role of the 
manager, and thus to the creation of their new 
image. The modern manager is a person who 
manages a group of people. They are knowl-
edgeable, have  excellent organizational skills, 
strive for more original methods to improve the 
effectiveness and efficiency of managing. What 
drives them is a humanitarian approach to 
workers (humanistic concept of management). 
A manager and management by objectives and 
competitiveness constitute “the picture" of 
active participation in the competition process. 
The aim of this study is to present the im-
portance of the manager in the management 
by objectives in relation to the competitiveness 
of an enterprise. 
 
Key words: manager, management by objec-
tives, the competitiveness of enterprises, 
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WPROWADZENIE 

Zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym organizacji (przedsię-

biorstw)1 wymusiły konieczność permanentnej modyfikacji sposobu zarzą-

dzania tymi organizacjami, tak aby mogły rozwijać się w gospodarce rynko-

wej. Zmiany te przyczyniły się także do ewolucji roli menedżera2, a przez to 

do powstania jego nowego wizerunku. Menedżer [Wachowiak 2001] to oso-

ba zarządzająca grupą ludzi, kompetentna, posiadająca umiejętności organi-

zacyjne, sięgająca po oryginalne metody usprawniające skuteczność i efek-

tywność zarządzania oraz kierująca się podejściem humanitarnym do pra-

cowników. Oprócz szerokiej znajomości technik zarządzania menedżer powi-

nien przede wszystkim umieć współdziałać z ludźmi, traktować swoich pod-

władnych jak równorzędnych partnerów, którzy przyczyniają się do rozwoju  

i sukcesów przedsiębiorstwa. Powinien umieć stwarzać klimat zaufania [Bug-

dol 2010; Sztompka 2007] względem siebie oraz umiejętnie pokonywać po-

jawiające się we wzajemnych relacjach konflikty i problemy. W ostatnich 

czasach wprowadzono i rozwinięto wiele metod zarządzania przedsiębior-

stwem [Kostera 2008; Kostera 1995]. Ich celem było i jest ciągłe doskonalenie 

pracy kierowników i tym samym podnoszenie efektywności działania całej 

firmy. Z menedżerem nierozerwalnie związane są cele, dzięki którym przed-

siębiorstwo może się rozwijać. Menedżer, zarządzanie przez cele oraz konku-

rencyjność3 stanowią zwarty „obraz” aktywnego uczestniczenia w procesie 

konkurencji. Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia menedżera w 

zarządzaniu przez cele w powiązaniu z konkurencyjnością przedsiębiorstwa 

[Brdulak, Jakubik 2010;  Brdulak 2012].    

MENEDŻER KREATOREM KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

W literaturze przedmiotu poświęcone jest wiele miejsca na określenie roli 

zawodowej menedżera w organizacji. Trudno jest obecnie na jednomyślność 

w zdefiniowaniu samego pojęcia „menedżer”. Jest to osoba, której zadanie 

                                                           
1
 W opracowaniu autor zamiennie stosuje pojęcia: organizacja, przedsiębiorstwo, 

firma, podmiot gospodarczy w celu unikania powtórzeń.  
2
 W opracowaniu pojęcie menedżer jest zamiennie stosowane z pojęciami: kadra 

menedżerska, kadra kierownicza, kadra zarządzająca w celu unikania powtórzeń.   
3
 Konkurencyjność w literaturze przedmiotu jest określana również jako: potencjał 

konkurencyjny. Autor niniejszego opracowania pojęcia te stosuje zamiennie.  
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polega na kierowaniu innymi ludźmi, oddziaływaniu na innych ludzi [Sułkow-

ski 2014, 2004, 2012]. Takie ujęcie nie jest jeszcze zadowalające. Dlatego 

ważkie – choć nadal jeszcze tradycyjne i klasyczne – jest podejście P. F. Druc-

kera, który stwierdza, że menedżerem jest każdy pracownik umysłowy, który 

z tytułu swojego stanowiska lub wiedzy odpowiada za wkład pracy wpływają-

cy fizycznie na zdolność organizacji do osiągnięć [Drucker 1994, 17]. Według 

P. F. Druckera, nie można ograniczyć zadań menedżera jedynie do ponosze-

nia odpowiedzialności za pracę innych ludzi, gdyż główna odpowiedzialność 

menedżera kieruje się w górę, tj. ponosi ją wobec przedsiębiorstwa. Jego 

stosunki ze zwierzchnikiem i współmenedżerami są równie istotne dla jego 

osiągnięć, jak stosunki z podwładnymi i odpowiedzialność wobec nich [Druc-

ker 1994, 374].   

Bliższej charakterystyki pojęcia „menedżer” dokonać także można posił-

kując się zakresem czynności, które winien on wykonywać. I tak – za T. Sztuc-

kim – do zakresu działalności menedżera zaliczyć można następujące zwłasz-

cza czynności [Sztucki  2001, 215]. 

 regularnie wykonywane czynności wynikające  

z funkcji zarządzania i odpowiedzialności za tworzenie i realizo-

wanie strategii działania organizacji, 

 powodowane koniecznością podejmowanie decyzji 

w niespodziewanych sytuacjach, 

 czynności wynikające z konieczności dostosowania 

zarządzanych podmiotów do rynku wskutek zmian w otoczeniu 

przedsiębiorstwa, 

 czynności obejmujące strategiczne i operacyjne 

przedsięwzięcia. 

Od każdego menedżera, bez względu na poziom zarządzania, zajmowane 

stanowisko czy pełnione funkcje, wymaga się skuteczności i efektywności  

w pracy kierowniczej oraz humanitarnego podejścia do pracowników.  

W pracy tej bowiem wiedza i umiejętności menedżerskie, osobowość, do-

świadczenie, inteligencja, wyobraźnia, to elementy kluczowe, ale ich właści-

we zespolenie ocenia się po skuteczności działania. Skuteczność i humani-
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tarność menedżera w każdej instytucji ma wielką wartość, w głównej mierze 

przyczynia się bowiem do jej sprawnego funkcjonowania, sukcesu i rozwoju. 

Dwa ważne pojęcia – skuteczność i efektywność – związane z pracą mene-

dżera są jednocześnie ogólnymi miarami jego powodzenia w zarządzaniu 

[Drucker 1994], natomiast humanitarność stanowi otoczkę skuteczności  

i efektywności menedżera. Zarządzanie [Dworzecki 2008] jest skuteczne, gdy 

organizacja osiąga założone cele, efektywne zaś wówczas, gdy – przestrzega-

jąc zasady racjonalnego gospodarowania – oszczędnie i starannie gospodaru-

je się posiadanymi zasobami i osiąga możliwie najlepsze wyniki finansowe, 

zarządzanie jest humanitarne, kiedy przejawia się w ludzkim traktowaniu nie 

tylko podwładnych, ale także innych osób związanych z osobą menedżera 

(np. pozostałych menedżerów itp.). Zadaniem menedżera jest permanentne 

dążenie do zachowania równowagi między skutecznością, efektywnością  

a humanitarnością. Dla skutecznego zarządzania menedżer powinien umie-

jętnie wypełniać podstawowe funkcje kierownicze, przestrzegając jednocze-

śnie zasad zarządzania i stosując jego nowoczesne metody i techniki, a także 

prezentując właściwy styl kierowania. 

Współczesnym menedżerom przypisuje się dziś wiele różnych, bardzo ko-

rzystnych cech, zarówno wymiernych (np. wykształcenie, staż pracy, przygo-

towanie zawodowe itp.), jak i niewymiernych (znajomość problemów psy-

cho–społecznych, umiejętność zjednywania sobie ludzi, wiedzę i umiejętno-

ści w zakresie negocjacji [Kozina 2012, 2014] itp.). Istotne znaczenie mają 

także wrodzony charakter i specjalne uzdolnienia [Nogalski, Śniadecki 2001, 

92].  

Dobry menedżer powinien posiadać takie konieczne atrybuty, jak: wiara 

we własne siły, oddanie się pracy z pasją, asertywność, kreatywność, pew-

ność siebie, ambicję, orientację na osiągnięcia i sukces, zdolność do dominacji 

nad innymi, tolerancję na stres, upór i stanowczość, inteligencję oraz odwagę 

[Wachowiak 2001, 35-36, Koźmiński 2002, 339].  

Profesjonalny menedżer, chcąc skutecznie komunikować się z innymi 

osobami, powinien umieć inicjować i podtrzymywać z nimi kontakt. Mene-

dżer powinien dbać, aby rozmówca czuł się doceniony, powinien mieć po-

czucie, że jest wysłuchany i zrozumiany. Menedżer powinien koncentrować 

swoją uwagę na rozmówcy poprzez kontakt wzrokowy, gesty i słowa świad-
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czące o uwadze i zrozumieniu. Powinien odznaczać się umiejętnością aktyw-

nego słuchania, podczas którego powinien starać się zrozumieć wypowiedź  

i odczucia swojego rozmówcy. Jedną z umiejętności dającą siłę menedżerowi 

podczas rozmowy jest umiejętność przekonywania. Osoba przekonująca 

powinna umieć skutecznie argumentować swoje stanowisko. Sposób budo-

wania skutecznej argumentacji zależy od poziomu intelektualnego oraz od 

stopnia znajomości przez partnera poruszanego zagadnienia.  

Rozwój społeczno-gospodarczy oraz dynamika otoczenia w coraz więk-

szym zakresie wpływają na ewolucję ról menedżerskich. Można wyróżnić 

pięć podstawowych czynników, które wpływają na działalność menedżerską. 

Są to [Krzakiewicz 1996]: 

 szeroka instytucjonalna perspektywa – społeczeń-

stwo stawia coraz większe zadania i określa priorytety w podzia-

le zasobów, co wyznacza firmie warunki konkurencji i współpra-

cy z innego typu organizacjami. Zmienia się system celów i war-

tości firmy, 

 rozszerzające się geograficzne granice i perspektywa 

polityczna – firma ma możliwość do działania poza krajem, 

 informacyjne wyzwanie – jest uwarunkowane tech-

nologią,  

 rosnąca złożoność firmy jako systemu działań – ko-

nieczność doprowadzenia kompetencji kierownictwa do pozio-

mu stosowanej technologii, 

 różnorodność i zmienność zadań w stosunku do fir-

my - z jednej strony wzrastająca konkurencja, zwiększenie tempa 

łączności i transportu w skali globalnej będzie wymagało szyb-

szych reakcji na zmiany popytu, działania konkurentów, proble-

my związane z produkcją i technologią, z drugiej zadania doty-

czące rozwoju nowych produktów, technologii i marketingu do-

prowadzą do zmian, które w coraz mniejszym stopniu będą 

związane z przeszłością. 
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Skuteczny menedżer powinien posiadać odpowiednie cechy, umiejętności 

i kwalifikacje, w sprawny sposób podejmować decyzje, ciągle doskonalić styl 

swojego działania, zawsze postępować etycznie, humanitarnie i moralnie,  

w jak najlepszy sposób pełnić wynikające z jego pozycji role. Ma być on oso-

bą, która uosabia w sobie trzy fundamentalne cechy, tj. skuteczność, efek-

tywność oraz humanitarność czyli – używając języka zarządzania – ma być 

integratorem zarządzania humanistycznego [Kociatkiewicz 2013; Prawelska-

Skrzypek 2013] i zarządzania ekonomicznego. 

Menedżer to nie tylko osoba zarządzająca zasobami ludzkimi, ale także 

wpływająca na kształtowanie konkurencyjności organizacji. Zasoby ludzkie 

stanowią podstawowy, pierwotny zasób konkurencyjności czyli od zasobów 

ludzkich pochodzą inne czynniki (elementy), poprzez które dana organizacja 

kształtuje swoją konkurencyjność (potencjał konkurencyjny) [Leśniewski 

2014]. Jakość zasobów ludzkich, w tym kadry menedżerskiej stanowi o suk-

cesie lub porażce organizacji. Menedżer i konkurencyjność mają stanowić 

dwa nierozerwalne elementy prorozwojowe.        

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

Metoda zarządzania przez cele (z ang. Management by Objectives – MBO, 

z pol. skrót - ZPC) po raz pierwszy została zaprezentowana w 1954 r. przez  

P. F. Druckera w książce pt.: "The Practice of Management" [Pulakos 2009, 

214]. Drucker sformułował podstawowe jej założenia jako prostej i skutecz-

nej, opartej na intuicji metody zarządzania przedsiębiorstwem [Mioduszew-

ski 2013, 294]. W pewnym uproszczeniu polega ona na wyznaczaniu kon-

kretnych i szczegółowych celów w taki sposób, ażeby zarówno menedżero-

wie, jak i pracownicy rozumieli, czego oczekuje się od pracownika i co on ma 

osiągać. Szczyt popularności w zastosowaniu metody przypada na lata sie-

demdziesiąte XX w., jednakże doświadczenia wynikające z jej zastosowania 

wykazały kilka trudności, z których najistotniejszą jest poświęcanie dużej 

ilości czasu na ustalenie mierzalnych celów dla każdego pracownika, realiza-

cja których znajdowałaby się pod jego kontrolą. Kolejnym problemem jest 

pojawienie się nieprzewidzianych zdarzeń, na skutek których cele muszą być 

modyfikowane podczas całego okresu oceniania. Trudności te doprowadziły 

wiele organizacji do rezygnacji z takiego podejścia do zarządzania wydajno-

ścią [Pulakos 2009, 214].  
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Zarządzanie przez cele to systematyczne podejście do zarządzania organi-

zacją dążące do maksymalnego zespolenia wysiłków indywidualnych w celu 

zapewnienia pomyślności całej organizacji, wyrażające się we wspólnym, 

realizowanym łącznie przez przełożonych i podwładnych, wyznaczaniu celów 

organizacji oraz wspólnie dokonywanej, systematycznej ocenie ich realizacji 

[Dowgiałło 2011]. Według R. Batko i M. Rydzewskiej-Włodarczyk oraz  

M. Sobieraja, zarządzanie przez cele w praktyce oznacza wyznaczenie głów-

nych kierunków działań jednostki (celów strategicznych) i alokacji zasobów, 

jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów [Batko 2009, 199; Rydzew-

ska-Włodarczyk 2015]. W dalszej kolejności, jak podają M. Rydzewska-

Włodarczyk i M. Sobieraj, następuje kaskadowanie celów, które polega na 

wyznaczaniu i delegowaniu celów szczegółowych podległym pracownikom 

(przykładowo, cele taktyczne są delegowane dyrektorom, którzy z kolei na 

ich podstawie wyznaczają naczelnikom wydziałów cele operacyjne). M. Si-

dor-Rządkowska podkreśla, iż prawidłowo sformułowany cel musi odpowia-

dać warunkom określanym mianem SMART. Oznacza to, że ma być [Sidor-

Rządkowska 2015, 256]: 

 S (specific) - szczegółowy, pożądany rezultat trzeba 

określić w sposób zrozumiały i jednoznaczny; 

 M (measurable) - wymierny (cel powinien zawierać 

definicję wskaźników sukcesu, precyzować wymagania oraz 

identyfikować istniejące ograniczenia, w związku z czym pomoc-

ne bywa podzielenie celu na mniejsze, łatwiejsze do uchwycenia 

elementy, zwane niekiedy celami cząstkowymi); 

 A (agreed) - uzgodniony (strony wytyczające cel oraz 

ci, którzy będą go realizować, muszą wypracować wspólne sta-

nowisko, licząc się z tym, że proces dochodzenia do konsensusu 

jest długi i skomplikowany); 

 R (realistic) - realistyczny (wytyczony cel musi być 

osiągalny, a jednocześnie stanowić pewne wyzwanie dla osób go 

realizujących); 
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 T (time relation) - terminowy (należy jednoznacznie 

określić, w jakim czasie zadanie powinno zostać wykonane).   

W anglojęzycznej literaturze przedmiotu koncepcja zarządzania przez cele 

rozpatrywana jest w szerszym kontekście Performance Management. Jak 

podkreślają J. Łukomska-Szarek, M. Włóka, Performance Management jest 

uznawane powszechnie za metodę służącą szacowaniu oraz poprawie efek-

tywności działań zasobów ludzkich w ich miejscu pracy [Łukomska-Szarek 

2013]. Na ideę tę przypada kilka kluczowych zagadnień, stanowiących pod-

stawę jej implementacji, w tym: zestaw uprzednio założonych celów organi-

zacyjnych i jednostkowych, monitorowanie otoczenia pod względem zmian  

i wyzwań, system motywacyjny pracowników, szkolenie kadry, sukcesywna 

ocena wydajności oraz rozwój siły roboczej [Łukomska-Szarek 2013]. Zgodnie 

z definicją proponowaną przez R. W. Mondy'ego, Performance Management 

jest procesem ukierunkowanym na zapewnienie maksymalnej produktywno-

ści pracowników, zespołów i całej organizacji [Mondy 2012, 456]. Angielsko-

polski słownik tematyczny "Ekonomia" proponuje tłumaczenie terminu per-

formance m.in. jako "intensywność, wydajność" oraz "wynik działalności", co 

sugerowałoby, iż termin Performance Management powinien być tłumaczo-

ny jako "zarządzanie wydajnością" [France 1998, 640]. Natomiast polskoję-

zyczna literatura przedmiotu operuje raczej pojęciem "zarządzanie efektyw-

nością pracownika" bądź też "zarządzanie zorientowane na wyniki" [Ulrych 

2014; Mazur 2012, 280].   

Istotnym elementem zarządzania wydajnością jest ocenianie pracowni-

ków. Anglojęzyczne podręczniki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 

zawierają rozdziały poświęcone Performance Management, w następujący 

sposób wskazując na różnice występujące między tą metodą a stosowaną  

w jej ramach oceną wydajności (Performance Appraisal): zarządzanie efek-

tywnością pracowników jest szerokim zestawem aktywności w zakresie po-

prawy efektywności pracownika, podczas gdy ocena pracownika jest formal-

nym, organizacyjnie zaprojektowanym zdarzeniem, które ma zwykle miejsce 

nie więcej niż dwa razy do roku, posiada wyraźnie określone wymiary efek-

tywności i/lub kryteria używane w procesie oceny [Ulrych 2014]. Według 

poglądu reprezentowanego przez E. D. Pulakos, systemy zarządzania wydaj-

nością, obejmujące systemy: ocen pracowników oraz ich rozwoju zawodo-
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wego, stanowią swoistą „piętę Achillesową” w zarządzaniu zasobami ludzki-

mi [Pulakos 2004, 42].  

Zarządzanie przez cele, rozpatrywane jako metoda oceny wydajności pra-

cowników, jest zaliczane, zgodnie z istniejącymi klasyfikacjami do absolut-

nych nowoczesnych metod oceniania. Metody absolutne polegają na oce-

nianiu pracowników poprzez porównywanie osiągniętych przez nich wyni-

ków, w przeciwieństwie do metod relatywnych, w ramach zastosowania 

których porównywani są pracownicy [Sidor-Rządkowska 2015]. Z kolei cechą 

tzw. nowoczesnych metod oceny wydajności jest dążenie do uniknięcia nie-

doskonałości w postaci uprzedzeń i subiektywizmu, którymi obarczone są 

metody konwencjonalne [Shaout 2014].    

Zarządzanie przez cele ma swoje powiązania z konkurencyjnością. Wni-

kliwa analiza konkurencyjności doprowadza do wniosku, że oprócz czynni-

ków (elementów) ją stanowiących (tworzących) również istnieją cele, które 

wyznaczają kierunek rozwoju organizacji zarówno na poziomie strategicz-

nym, taktycznym czy operacyjnym. Rozpatrując konkurencyjność tylko przez 

pryzmat celów, możemy mówić o konkurencyjności celowej, tak jak w przy-

padku zasobów, mówimy o konkurencyjności zasobowej [Leśniewski 2014]. 

Zasoby [Skowronek-Mielczarek 2012] i cele wzajemnie się uzupełniają dążąc 

do efektu synergii. Organizacja bez celów, tak jak „ryba bez wody” nie może 

istnieć. Jakość celów wpływa na jakość konkurencyjności, która z kolei wpły-

wa na jakość przewagi konkurencyjnej organizacji na rynku.     

PODSUMOWANIE 

Posiadanie wysoko wykwalifikowanych pracowników jest w dużej mierze 

uzależnione od sprawnego działania kadry kierowniczej (kadry menedżer-

skiej) czyli od planowania zasobów ludzkich, rekrutacji pracowników, ich 

rozwoju i wynagradzania. Kadra menedżerska stanowi duży atut przedsię-

biorstwa konkurującego. Wyzwania drugiego dziesięciolecia XXI w. wymagają 

od menedżera nie tylko nowego sposobu myślenia i rozumowania, ale także 

celu osiągnięcia coraz lepszych efektów pracy, zastosowania nowoczesnych 

form zarządzania. Skuteczny menedżer powinien posiadać odpowiednie 

cechy, umiejętności i kwalifikacje, aby w sprawny sposób podejmować decy-

zje, ciągle doskonalić styl swojego działania, zawsze postępować etycznie  



Menedżer w procesie zarządzania przez cele w systemie konkurencyjności przedsiębiorstw 

86 

i moralnie (menedżer ma kształtować swoją pozycję humanitarną w stosun-

ku do innych pracowników), w jak najlepszy sposób pełnić role wynikające  

z jego pozycji. Sylwetka menedżera była, jest i będzie w przyszłości tematem 

wielu różnorodnych badań, poszerzonych analiz i publikacji. Na ich podsta-

wie będzie można określić zespół cech tworzących charakterystykę mene-

dżera czasów. Ważne jest, w jaki sposób menedżer podejmuje decyzje, jaka 

jest ich jakość i jaki jest stosunek menedżera do pracowników. Są to działania 

wymagające wiedzy i umiejętności, w tym kierowniczych, których można się 

nauczyć. Wyznaczanie celów stanowi warunek konieczny funkcjonowania 

menedżera w organizacji. Cele wyznaczone przez menedżerów nie mogą 

wzajemnie się wykluczać, lecz muszą być komplementarne i przyczyniać się 

do generowania efektu synergii. Synergiczność celów ma związek z konku-

rencyjnością przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że dobry menedżer to ten, 

co umie zbratać sobie ludzi, wyznaczyć dla nich cele i być konkurencyjnym na 

rynku, dzięki posiadanej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Można stwier-

dzić, że konkurencyjność jest w pełni powiązana z menedżerem wyznaczają-

cym cele organizacji (przedsiębiorstwa).     
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INTRODUCTION 

The occurring changes resulting from various circumstances of the mod-

ern economy and the increasing attention paid to the issues of environmen-

tal protection has compelled business to introduce environment manage-

ment systems and incorporate numerous types of eco-innovations. Eco-

innovation is understood to be every change that enables accomplishing 

sustainable development through the restriction of negative impacts on the 

environment from production activity, improving environmental resilience to 

production burden, or ensuring greater efficiency and responsibility in the 

area of natural resource exploitation. Recent years have systematically pro-

duced new technologies and techniques as well as rising competition. Under 

these conditions, a business may not survive if it does not introduce change, 

or it retards response to the events in its milieu [Ziółko, Mróz 2015, 73-74]. 

This is why eco-innovation is an opportunity for business: their incorporation 

enables reduction of operating expenses, taking advantage of new avenues 

of development and positively impacts on a business’ image [European 

Commission, 2014  http]. 

It remains to be stressed that eco-innovations are currently accorded 

more relevance in the international trend of encouraging pro-ecological 

solutions in industry, and as a result, one can see increasing accommodation 

in Poland [Mazur – Wierzbicka 2014, 149-150].  

Poland’s businesses, especially small and medium ones, wanting to ex-

pand and remain in the European Union’s market, must raise their competi-

tive edge, and one of the primary conditions for effective competitiveness is 

formulating a development strategy incorporating pro-environmental activi-

ty. A company’s development is contingent on undertaken choices which not 

always consider care for the natural environment and its relation to all busi-

ness functions and tasks ([Zuzek, Mickiewicz 2015, 561]. Sustainable devel-

opment exists when the company actively cares for its surroundings as much 

as for its internal elements in such a way that allows regeneration, and as 

such, the introduction of ecological innovation is essential. Eco-innovation 

can take on various forms, yet always remain a factor in a company’s devel-

opment, since only it can ensure sustainable development – for the compa-

ny and the general economy. Sustainable development in business requires 
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active engagement in assisting environmental development, without which 

the environment would not be able to reinforce a business’s development 

or, in fact, become an ultimate barrier.  

THE CHARACTERISTICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

The concept of ‘sustainable development’ finds its roots in forestry dur-

ing the 19th century when Hans Karl von Carlowitz introduced the term to 

define forest management i.e. to cut out as many trees as an area could 

support. Sustainable development as a notion has circulated in discussions 

related to the future of cities, people, animals and the natural environment 

generally. The idea is based on a balance between human needs for attain-

ing goals paired with the expectations of civilization and its laws for function-

ing in harmony with nature and the need to interact with nature in its 

healthiest form (http:/ekologia konstruktywnie.pl).  

For the most part, the prevailing definition of ‘sustainable development’ 

was submitted in 1987, in the United Nations ‘Report of the World Commis-

sion on Environment and Development: Our Common Future’, simply known 

as ‘Brundtland’s Report’: “… development that meets the needs of the pre-

sent without compromising the ability of future generations to meet their 

own needs.” This definition was later amended and expanded in documents 

by the United Nations: “Development which fulfills the basic needs of all 

people and maintains, protects and returns the health and integrity of 

Earth’s eco-system without endangering the ability to meet the needs of 

future generations without degrading the long-term capabilities of Earth’s 

eco-system [http:/www.unic.un.org.pl/johannesburg/]. The most compre-

hensive definition of sustainable development is composed of ‘the 27 princi-

ples of sustainable development’ (1992) generated in Rio de Janeiro (re-

ferred to as the Rio Declaration), in the majority declaration of various state 

ministers. 

At that United Nations (UN) Environment and Development conference, 

the basis of the accepted agenda was the global action program (Agenda 21) 

– the concept of sustainable development. In the case of the conference 

held in Johannesburg (Earth Summit 2002), most attention was paid to eco-

nomic issues and social policies. There were quite ambitious plans of action 

accepted at these two conferences but funding was inadequate, especially 
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for under-developed countries, further complicated by conflicts of interests 

between highly industrialized countries and the rest of the world. In the 

under-developed or developing countries economic development was a 

priority over environmental protection, and state problems must be resolved 

before global issues can be addressed [Łojewski, 2004, 6-10].  

The sustainable development of a company is that development where a 

business is actively concerned for its external environment in order to re-

charge its resource supply; and is actively concerned for its internal subsys-

tems in order to maintain and develop internal resources so they too have 

supply potential. These are the two most important aspects of sustainable 

development – external and internal supply regeneration.  

External regeneration has an economic as well as ethical dimension. The 

economic aspect refers to maintaining commercial interests, to maintaining 

the interest of external stakeholders and insuring that these relations are 

profitable for a given company. The economic aspect depends of optimal 

exploitation of human, financial, physical, and informational resources, ef-

fectively without waste, in order to generate the highest profit for said com-

pany. The greatest current corporate resource is the human resource and 

the knowledge capital within it. Raising the qualifications, skills and creativity 

of employees is essential. One can mention a company’s innovation capital 

i.e. the ability to conceptualize innovation. The ethical aspect refers to eco-

logical responsibility; a care not to damage the environment and, in fact, 

improve the functioning of the natural habitat. Included in this ecological 

dimension is the assurance that products produced, or services rendered, do 

not have a negative impact on habitat, and that their production is in ac-

cordance with contemporary specifications of environmental protection. The 

social consideration is associated with the frequently raised issue of a com-

pany’s responsibility to the community [Mirski 2014, 140-142]. 

The principle of sustainable development has gained constitutional status 

in Poland as directed by Article 5 of The Constitution of the Republic of Po-

land (Act of April 2, 1997). The official definition of sustainable development 

is found in the Environmental Protection Law of April 27, 2001. It is seen as 

the melding of social and economic development wherein there is an inte-

gration of political, economic, and social interests maintaining environmen-
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tal equilibrium and continuity of fundamental natural processes in order to 

satisfy basic needs of society or citizenry in the present as well as future. 

However, the practical achievement of sustainable development encounters 

difficulty as a result of it multidimensionality – it refers to social, economic, 

ecological, and technical components [Pawłowski 2006, 23-32]. The UN’s 

modified definition now reads: ‘Earth’s sustainable development is the de-

velopment which satisfies the needs of all people and preserves, protects, 

and restores the health and integration of Earth’s ecosystem without endan-

gering the ability to provide for the needs of future generations, without 

degradation of Earth’s ecosystem’s long-term capabilities’ [Pawłowski 2011, 

336-346]. Analyzing the above, it becomes apparent that eco-innovations 

may secure a company’s sustainable development, and at the same time, 

work for the sustainable development of the whole economy. 

ECO-INNOVATIONS – CHARACTERISTICS, OBJECTIVES, TYPES AND IMPLEMENTATION  

BARRIERS 

The expression ‘eco-innovation’ is the melding of ‘ecology’ and ‘innova-

tion’ expanding the traditional notion of innovation, that of the mutual asso-

ciation of organisms and the environment of their existence. In accordance 

with this idea, ‘eco-innovations’ should, much like the ‘classic’ innovations, 

secure a company a competitive advantage, with the addition of it not being 

detrimental, or minimally detrimental, to the quality of the natural environ-

ment. Economically speaking, eco-innovations are capable of producing 

profits exclusively by their pro-ecological characteristics [Przychodzień 2015, 

40]. The concept of eco-innovation occurred in the 1990s as a result of in-

creased cognizance of environmental degradation on the one hand, and the 

increased significance of innovation regarding competition and economic 

development, on the other. Consequently eco-innovations encounter in-

creased interest both by researchers and public authorities [Szpor, Śniegocki 

2012, 3]. Ecological innovations – eco-innovations – are complex and multi-

dimensional phenomena. From a legal standpoint, eco-innovations are rec-

ognized as all forms of innovation leading to significant and visible progress 

in the direction of goals defined under sustainable development including 

reduced degradation of the environment or attaining greater efficiency and 

responsibility in the of resource exploitation. Therefore, eco-innovation is 
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every innovation which leads to sustainable development through reduction 

of negative impact of production on natural habitat, increasing habitat resili-

ence to stress or increasing efficiency and responsibility in the area of natu-

ral resource exploitation (European Commission, http:). 

One of the initial definitions of eco-innovation was proposed by C. Fussler 

and T. James, who defined it as … innovations which bring benefit to busi-

ness as well as consumer, reducing at the same time environmental impact 

[Fusler, James 1996, 364].  M. Kanreva, A. Arundel i R. Kemp saw the defini-

tion somewhat differently – every innovation that reduces negative impact 

of economic processes on natural habitat and reducing damage to that habi-

tat (Kanreva, Arundel, Kemp 2009, 7). It should be stressed that the expres-

sion ‘eco-innovation’ encompasses all forms of innovation – technical and 

non-technical – creating opportunity for a company and carrying benefits to 

the habitat as a result of negative impact prevention or reduction, as well as 

optimal natural resource exploitation. Eco-innovation is closely tied to how 

natural resources are utilized, type of production and company consump-

tion.  

Ecological innovations as an economic category can be systemized using 

various criteria. On the basis of the systematics included in the Oslo Manual, 

eco-innovations can be rated according to their application: 

 product eco-innovation – introducing products or services in the ar-

ea of ecology allowing realization of new or improving of ecological 

goals in application e.g. energy efficient refrigerators; 

 process eco-innovation – introducing new or significantly improved 

production methods or delivery, fulfilling the criteria of applicability 

and area connected to environmental protection and eco-

development; 

 organization eco-innovation – introducing new organization meth-

ods incorporated into company principles of activity, organization of 

the workplace, relation to habitat including ecological cognizance 

and ability to carry out tasks related to eco-development and sus-

tainable development; and 
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 marketing eco-innovation – introducing new marketing methods as-

sociated with significant changes in product/package design or con-

struction, distribution, promotion with particular attention paid to 

incorporating pro-ecology principles or developing eco-cognizance 

within pro-ecological activity [Oslo Manual 2008, 19 and 156-160]. 

Eco-innovations are evolving concepts closely tied to contemporary 

knowledge in the area of environmental protection and ecology. They are 

also tied to specific objectives on the levels of organization, programs, state 

and international strategies which endorse sustainable development and 

environmental protection. Introducing eco-innovations into a company can 

be viewed from various perspectives e.g. strategic, tactical, or operational. 

Regarding type, they may be economic, social, technical-production or eco-

logical. 

The main objectives for initiating eco-innovation into a company are: 

 reducing, preventing or eliminating a company’s negative effects on 

the natural environment; 

 putting into effect the company’s sustainable development strategy; 

 improving the company’s balance sheet through reduction of pro-

duction costs; 

 improving the company’s image and reputation to the community 

and stakeholders (public opinion and pro-ecological interests); 

 improving safety and work conditions; and 

 increasing the equity of the company for investors [Matejun  2009, 

22-24]. 

Eco-innovations may be viewed as changes whose intent is to lower the 

environmental burden. Their task is to respond with sensitivity to the habitat 

and with cognizance of ecological structure [Woźniak, Ziółkowski  2006, 21-

22]. Even though there is a multitude of benefits from introduced eco-

innovations, it should be noted that they also introduce a number of prob-

lems. In terms of barriers created by eco-innovations [Ryszko 2014, 129-

130], the most frequently mentioned are: 
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legal e.g. confusing and unclear regulations, changes in regulation which 

cause market instability and investor reluctance, improperly established 

standards; 

 economic e.g. lack of funds within the company, lack of external 

funding, high costs of the innovation process, high risk and suspect 

investment return; 

 demand e.g. uncertain market demand, existing domination of exist-

ing producers, market distortion as a result of intervention subsidies 

for environmental relief, lack of promoting product as ecologically 

enhanced resulting from a lack of credible information; 

 technological e.g. low technological potential, restricted technology 

access, outdated infrastructure inhibiting market development; 

 research and development e.g. lack of adjustment of research insti-

tutions to innovative needs, insufficient funding of R&D projects, 

lack of cooperation between science and industry; 

 personnel e.g. lack of experienced and qualified people, deficit of 

management skills for eco-innovative processes, reluctance to 

change, lack of ability for adopting external solutions ; and 

 cooperation e.g. deficit of suppliers, business partners, collaboration 

between business and R&D facilities, access to external sources of 

information and knowledge. 

ECOLOGICAL INNOVATIONS AS AN ELEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

‘Europe 2020’ defines the strategy that will enable the European Union’s 

economy to become intelligent and sustainable. The document addresses 

three related priorities: intelligent development (economic expansion an-

chored in knowledge and innovation), sustainable development (higher eco-

nomic capitalization of resources, increased pro-environmental posture, 

improved competitiveness), inclusive development (high levels of employ-

ment, socially and regional integration) [EC Report, 5-11]. Ecological innova-

tions are to perform a key function in pursuing these priorities since, as 

mentioned above, they have a key-role in reducing a company’s negative 

impact on its immediate environment, and secondly, environmentally friend-

ly technology enhances commercial development [Potencjał małych 2008, 
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39]. Ecological innovations were first studied in the late 1970s. It should be 

noted that in various literature and business practices there exist a variety of 

approaches regarding the definition of eco-innovation; from the very re-

stricted to very broad interpretations. Further, the concept of eco-

innovation is closely related to environmental and eco-innovative technolo-

gy. Environmental technologies are those technologies which are habitat 

friendly, which protect, generate less pollution, utilize less resource in im-

proved ways, assure recycling of used products and waste, and assure ra-

tional neutralization of production waste as compared to existing technolo-

gy. 

Environmental technologies pertain to: securing resources, soil protec-

tion, water protection, atmosphere protection, global climate change pre-

vention, sustainable production, sustainable consumption, and sustainable 

logistic systems.  

The similarity of the definitions for environmental technologies and pro-

ecological innovations seem to confirm the latest from the Polish Agency for 

Enterprise Development (PARP) which defines pro-ecological innovations as: 

(Any innovation developed in accordance with the law which delivers bene-

fits to the natural environment, specifically reduction of natural resources 

consumption per unit produced and minimization of dangerous substances 

released into the environment during production and use of said products 

[Potencjał małych … p. 24, Woźniak 2010 p.9].  

Environmentally beneficial innovations (eco-innovations) are new or sig-

nificantly improved products, services, organizational or marketing methods 

which deliver benefits to the habitat as compared to alternative solutions: 

environmental benefits can be the basis aim in the innovation or the result-

ant of other aims, and environmental benefits can occur during product 

production or service delivered while using said product or service by the 

end user – individual, company or institution.  

Initial data pertaining to the issues of innovations giving environmental 

benefits in Poland were published by the Central Statistical Office of Poland 

regarding innovative companies for the years 2006-2008 reporting that 

24.1% of Polish industry introduced environmentally friendly production, 

and 12.7% in the services sector; and in the area of environmentally friendly 
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product use, 17.5% and 11.3%, respectively [Działalność innowacyjna 2009, 

10]. Table 1 presents companies which implemented environmentally friend-

ly innovations into the product production phase or services rendered by 

percentage of total industry or services 2012-2014.  

Table 1. Companies which Implemented Environmentally Friendly Innovations into Product 

Production or Services by Percentage of Total Enterprises 2012-2014 

 Environmental Benefit by Category – Producer 

or Service Provider 

Industrial Produ-

cer 

Service Provider 

1. lowered resource consumption or water 

consumption per unit produced 

6.1% 2.8% 

2. lowered energy consumption or CO2 emission 7.0 4.6 

3. lowered soil, water, air, or noise pollution 6.6 3.3 

4. use of materials of lower pollution impact or 

lower danger factor 

5.7 3.2 

5. lowered mineral sourced energy, higher re-

newable energy sources 

2.3 1.2 

6. recycling of wastes, water or materials for 

internal use or sale 

8.0 3.1 

Source: Own study based on data from Central Statistical Office of Poland – Innovative Com-

panies 2012-2014, Statistical Office Szczecin, Information and Statistical Workup in Warsaw, 

Warsaw 2015, p. 123. 

From the data in Table 1, it is apparent that the most frequent applica-

tion of environmentally friendly innovation implemented by industry was 

recycling of wastes, water or material for internal use or sale (8%), and for 

the service sector – lowered energy consumption or CO2 emission (4.6%). 

INCURRED EXPENDITURES FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION – 2005-2014 

Poland’s underinvestment into environmental protection and the neces-

sity to comply with the EU requirements determines the scale of the eco-

innovation challenge for Poland’s businesses and institutions. The issues 

involved with environmental protection play an increasingly important role 

for business development as well as for the whole economy. Furthermore, 

pro-ecology cognizance among business people is rising which opens oppor-
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tunities concerning competitive advantage through taking advantage of e.g. 

various options pertaining to environmental protection [Nowak 2013, 251-

260; Nowak, Szewczyk 2015, 303-308]. The norms and regulations for envi-

ronmental protection are becoming more restrictive in the EU; Poland, as a 

member, is also a contractor of the “Europe 2020” strategy and one of the 

key issues thereof is sustainable development where the priorities are to 

support the economy by efficient use of resources, to be environmentally 

friendly and more competitive. Implementing innovations which deliver 

benefits to the natural habitat is a serious undertaking and Poland has had 

to ‘catch-up’ to the levels of environmental protection seen in other EU 

member states [Juszczyk, Nowak 2014, 115-119]. As a response to these 

assumptions, expenditures into fixed assets serving Poland’s protection of 

the environment are very important (Diagram 1). 

Diagram 1. Fixed Asset Expenditures Serving Environmental Protection in Poland (Current 

Value in Milliard PLN) 

 
‘x’ axis – years; ‘y’ axis – fixed asset expenditures, milliard PLN 

Source: own research based on data from Central Statistical Office of Poland, Department of 

Regional and Environmental Research, Warsaw 2015, p. 1. 

The data in Diagram 1 indicates that in the span of years 2005-2014, 

there was a fixed asset expenditure increase from 6.0 milliard PLN in 2005, 
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to 14.2 milliard PLN in 2014. In the studied period this represents an in-

crease of 8.2 milliard PLN, or 2.5 times higher than in 2005. Furthermore, 

there was a rising fixed asset investment tendency for environmental pro-

tection from 2005-2011 (6.0 to 12.0+ milliard PLN) followed by a reduction 

of these expenditures for 2012 and 2013 (10.1 and 10.9 milliard PLN, respec-

tively). It should also be noted that in 2014, there was an increase of over 

30% for environmental friendly fixed asset expenditures as compared to 

2013 i.e. from <11 milliard PLN to 14+ milliard PLN.  

One of the incentives for increasing expenditures into fixed assets bene-

fiting environmental protection in the period of 2005-2014 was Poland’s 

initiation into the EU i.e. by virtue of joining the EU, Poland was obligated to 

meet EU standards, norms, and limits in the area of environmental protec-

tion. By the same token, by entering the EU, Poland gained access to EU 

funds for habitat protection. 

POLAND AND ECO-INNOVATIVE INDICATORS 

Assessing the eco-innovativeness of national economies is a difficult task 

resulting from the period studied and measurement methods for establish-

ing the effects of ground-breaking, environmentally friendly solutions. This is 

a new statistical, international research area in development by the Organi-

zation for Economic Cooperation and Development (OECD) and the EU. To 

date, the primary EU initiative for research in eco-innovations is the Eco-

Innovation Scoreboard. In its most recent report of 2013, Poland found itself 

second from last in the ranking of all EU member states.  

This index takes into account five indicators. Three relate directly to eco-

innovations: expenditures (government spending for the environment and 

energy R&D, total number of researchers, ‘green’ investment funds of pri-

vate equity and venture capital (PE/VC); action (companies implementing 

eco-innovations improving material efficiency and energy consumption and 

ISO 14001 certificate holders); and results (patents, publications, media re-

porting on eco-innovations).  

The remaining two indicator groups are the effects of eco-innovation im-

plementation i.e. environmental (energy, resource, water, emission efficien-

cy), and socio-economic (‘eco-sector’ economic expansion). 
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The problem still remains that Poland continues to rate low in compari-

son to other European countries with regard to innovation (Nowak 2015, 

186-191), and this divergence is growing as a result of Poland’s general 

weakness in this area. Low public and private expenditures for R&D results 

from general lack of funds for R&D in Poland, and the same is true for new 

patents. This then causes, along with other reasons, low implementation of 

eco-innovations into Polish business, albeit larger concerns tend to be more 

innovative as well as those independent of the public sector [Szpor,  

Śniegocki  2012, 9-13]. 

Poland’s rank regarding innovation as compared to the rest of the EU 

member states for the years 2010-2013 is presented in Table 2. The indica-

tor for the individual years is the arithmetic mean of the five indices i.e. ex-

penditure, action, results, environmental effects and socio-economic effects. 

Table 2. Poland’s Eco-innovation Rank as Compared to EU Member States 

Year Ranking out of 27 

member states 

Indicator Mean EU Indicator 

2010 24 54 100 

2011 27 50 100 

2012 26 55 100 

2013 26 42 100 

Source : Kasennberg A., Eco-innovation In Poland, Eco- Innovation Observatory, European 

Union, 2010-2012, p. 5  and http://www eco-innovation.eu. (accessed  04.05.2016 ). 

Even though Poland has maintained a similar indicator level, in the last 

year it has dropped significantly (12 points). In 2012 and 2013, Poland found 

itself in second to last position among the 27 EU| member states. In 2010, it 

was fourth from last. These poor results in the issue of Poland’s eco-

innovations could result from the poor ratings of Poland’s general innova-

tiveness and low expenditures into R&B generally [http://www eco-

innovation.eu]. 
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SUMMARY AND CONCLUSIONS 

Summarizing, it is apparent that the basic objectives for business imple-

mentation of eco-innovations are environmental benefits and the realization 

of sustainable development where the commercial enterprise actively cares 

for its external and internal habitat. Thanks to the concept of sustainable 

development, a company supports the general economy through efficient 

use of resources, is generally environment friendly and more competitive. 

Therefore, the analysis of the issues of eco-innovation and sustainable de-

velopment allowed the submission of the following conclusions: 

1. Eco-innovations at the business level may be treated as tools sup-

porting the strategy of sustainable development. 

2. Ecological innovations play an important role in the process of min-

imizing the negative corporate impact on its habitat; conversely, en-

vironment friendly technology encourages business expansion. 

3. Implementing ecological innovations into business may bring many 

benefits tied to lowering operating costs and raising competitive 

margins, and as such the business sector should be informed of the-

se benefits. 

4. The years 2005-2014 indicated an 2.5 rise of expenditures for fixed 

assets serving environmental protection. 

5. Regardless of the increased expenditures for fixed assets serving en-

vironmental protection, Poland remains one of the least eco-

innovative members of the EU. 
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WSTĘP 

Dynamiczne zapotrzebowanie na usługi transportowe w Polsce i innych 

krajach Unii Europejskiej spowodowało pojawienie się wielu firm skupiają-

cych floty pojazdów mechanicznych. Popyt na przewozy różnego rodzaju 

towarów (ładunków) przyczynia się do posiadania w bazach coraz większej 

ilości posiadanych pojazdów, w tym specjalistycznych do przewozu np. wiel-

kogabarytowych towarów. 

W 2010 r. granice Polski przekroczyło 1,6 mln samochodów ciężarowych  

i ciągników. Specyfika funkcjonowania baz samochodowych, czyli zbioru 

pojazdów różnego rodzaju o różnym stanie technicznym i wieku eksploata-

cyjnym wymaga sprawnej organizacji ich wykorzystania. Wzrastająca liczba 

pojazdów ciężarowych i rosnący popyt na usługi transportowe wymaga pro-

fesjonalnego zarządzania przez menagerów flot. 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1071/2009  

z 21 października 2009 r. (Dz. Urzędowy UE L. 300/51)1 ustanowione zostały 

wspólne zasady dotyczące zasad wykonywania zawodu przewoźnika drogo-

wego. Jedną z zasad jest konieczność zatrudnienia osoby zarządzającej 

transportem. Osoba ta musi posiadać kwalifikacje zawodowe, profesjonalną 

znajomość problematyki w firmie transportowej, miejsce zamieszkania, do-

brą reputację, znajomość obowiązujących przepisów, operatywność w po-

dejmowaniu decyzji, nie była karana na terenie któregoś z państw UE. 

Art 3 tego Rozporządzenia stanowi, że firma transportowa musi spełniać 

4 zasady: 

 mieć siedzibę w jednym z państw członkowskich z bazą eksploata-

cyjną pojazdów, 

 cieszyć się dobrą reputacją tzn. nie wchodzić w kolizję z prawem 

wspólnotowym, 

                                                           
1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 

21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wyko-
nywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, 
dostęp: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009R1071 
02.06.2016 r. 
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 mieć zdolność finansową tzn. być wypłacalną w obowiązujących 

umownych terminach, 

 mieć wymagane kompetencje zawodowe. 

Dodatkowo każda firma transportowa powinna być zarejestrowana w re-

jestrze z dostępem elektronicznym [Bednarski 2011, 28-29]. 

Do tego należy dołączyć rosnącą konkurencję w zakresie pozyskania zle-

ceń przewozowych co skłania menagerów flot do poszukiwania coraz to 

nowszych rozwiązań technologicznych w sprawnym zarządzaniu. Ponadto 

ciągła obserwacja kosztów utrzymania baz samochodowych, ich miejsc prze-

jazdu, sprawności technicznej, awaryjności, stylów jazdy kierowców powodu-

je, że od menagerów flot wymaga się operatywnego działania. 

Celem tego artykułu jest zaprezentowanie nowoczesnych metod zarzą-

dzania flotami samochodów ciężarowych i dostawczych i ich skuteczności. 

Artykuł napisano w oparciu o dostępną literaturę głównie opartą o dane  

z praktyki transportowej i logistyki funkcjonowania flot pojazdów ciężaro-

wych i dostawczych w Polsce. 

POJĘCIE FLOT SAMOCHODOWYCH 

Pojęcie floty jest złożone i nie jest to domena dużych przedsiębiorstw.  

Pod pojęciem floty rozumieć będziemy zbiór pojazdów mechanicznych 

eksploatowanych przez dane przedsiębiorstwo2. Pod pojęciem eksploatacji 

pojazdów mechanicznych rozumieć będziemy użytkowanie i obsługiwanie 

każdego posiadanego pojazdu. Użytkowanie dotyczy korzystania zgodnie  

z przeznaczeniem pojazdu. Obsługiwanie dotyczyć może obsługi technicznej, 

organizacyjnej i administracyjnej. Do flot pojazdów samochodowych mogą 

wchodzić takie środki transportowe jak: pojazdy osobowe (np. autobusy), 

ciągniki siodłowe, specjalistyczne pojazdy. Najważniejsza jest liczba pojazdów 

mechanicznych.  

Warto zwrócić uwagę, że za flotę pojazdów zakłady ubezpieczeń: TUiR 

ALLIANZ POLSKA S.A. uważa co najmniej 20 pojazdów, COMPENSA TU S.A. co 

najmniej 10, STU ERGO HESTIA S.A. co najmniej 30, PZU S.A. co najmniej 19, 

                                                           
2
 Oczywiście pojęcie floty może dotyczyć: flot samolotowych, flot statków morskich, 

maszyn budowlanych, maszyn rolniczych i innych. 
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UNIQA TU S.A. 6 pojazdów, TUiR WARTA S.A. co najmniej 5 pojazdów [Kosic-

ka 2006, 39-41]. Według raportu Finaccord za flotę uważa się co najmniej 3 

pojazdy w sektorze prywatnym lub państwowym. 

Według B. Szczerby za floty samochodowe uważa się grupy pojazdów 

użytkowanych przez określony podmiot gospodarczy (firmę handlową, 

transportową, finansową, telekomunikacyjną)” [Szczerba 2009, 10-12]. 

Zwykle floty samochodowe są użytkowane zgodnie z profilem działalności 

firmy. Zróżnicowane mogą być floty pojazdów mechanicznych pod względem 

np. rodzaju, wieku, stanu technicznego, marki, wyposażenia, form własności. 

Im więcej pojazdów jest eksploatowanych tym łatwiej zakwalifikować dzia-

łalność floty przedsiębiorstwa.  

Dla naszych celów przyjmijmy za flotę samochodową tabor co najmniej 5 

pojazdów [Gawrzychowski 2011]. 

Jeszcze przed paru laty na miano klienta flotowego zasługiwała firma ma-

jąca kilkadziesiąt samochodów o tyle obecnie pojęcie „klient flotowy” coraz 

częściej staje się „klientem instytucjonalnym” [Urbaniak 2012, 34]. Innymi 

słowy z usług coraz większej liczby podmiotów flotowych mogą korzystać 

wszystkie firmy nawet te niemające samochodów. 

Warto odnotować, że kategoria klienta flotowego uzyskuje wiele korzyści 

przy zakupie co najmniej 3-5 nowych aut tj. zniżki w cenie katalogowej, zniżki 

na wyposażenie dodatkowe, upusty serwisowe, darmowe przeglądy, korzy-

stanie z własnych warsztatów naprawczych. 

Samochody stanowiące własność firm wykorzystywane przez różnych 

pracowników do celów służbowych nazywa się flotą samochodów służbo-

wych. Kierowcy ci są zwykle zatrudnieni na różnych stanowiskach, lecz po-

siadający prawo jazdy. Pracowników, dla których samochód stanowi specy-

ficzne narzędzie pracy a kierowanie pojazdem jest niezbędne dla realizacji 

zadań służbowych nazywa się kierowcami flotowymi [Zuzewicz, Konarska, 

Łuczak]. 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ILOŚCI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH CIĘŻAROWYCH I DO-

STAWCZYCH 

Aby mówić o rozwoju flot samochodowych w Polsce rozważmy na po-

czątku przedsiębiorstwa dysponujące różną wielkością pojazdów ciężaro-

wych w transporcie zarobkowym (tab. 1). 

Tabela 1. Przedsiębiorstwa 
a
 w transporcie samochodowym zarobkowym według liczby posia-

danych samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych w Polsce w latach 2005 – 2014 

(stan w dniu 31.XII) 

Lata Ogółem 

Przedsiębiorstwa o liczbie samochodów  

ciężarowych i ciągników siodłowych 

5 i 

mniej 
6-9 10-19 

20-

49 

50-

99 

100 i 

więcej 

2005 1791 290 745 440 263 40 13 

2006 1920 282 802 492 272 60 12 

2007 2070 335 324 1001 323 66 21 

2008 2163 425 424 812 391 83 28 

2009 2468 189 308 1160 647 119 45 

2010 2688 196 331 1224 747 136 54 

2011 3172 237 464 1451 816 146 58 

2012 3517 270 599 1613 821 146 68 

2013 3847 325 706 1680 893 163 80 

2014 3969 276 673 1839 910 188 83 

a
 o liczbie pracujących powyżej 9 osób zaliczone według Polskiej Klasyfikacji Działalności do 

grupy „Transport lądowy pozostały”. 

Źródło: GUS, Transport. Wyniki działalności w latach 2005-2009.; GUS, Transport. Wyniki 

działalności w 2014 r., Warszawa 2015. 

Z danych zawartych w tab. 1 wynika, że dynamicznie rośnie liczba przed-

siębiorstw eksploatujących floty samochodów. Dane wskazują, że pojawia się 

coraz więcej przedsiębiorstw z coraz większą liczbą eksploatowanych samo-
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chodów. Rozważmy obecnie zmiany struktury taboru samochodowego (tab. 

2). 

Tabela 2. Tabor samochodowy ciężarowy w transporcie samochodowym zarobkowym
a
  

w Polsce w latach 2010 – 2014 (stan w dniu 31.XII) 

 

a
 W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób zaliczonych według PKD 2007 do 

sekcji H „Transport i gospodarka magazynowa”; tabor w dyspozycji; dane za 2013 zostały 

częściowo zmienione. 

Źródło: GUS, Transport. Wyniki działalności w 2014 r., Warszawa 2015. 

Z danych zawartych w tab. 2 wynika, że w badanym okresie wzrastała 

liczba samochodów ciężarowych, ciągników (siodłowych, balastowych i rolni-

czych), przyczep i naczep. 

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE 

W encyklopedii PWN telematyka definiowana jest jako dział telekomuni-

kacji zajmujący się zagadnieniami związanymi z przekazywaniem wiadomości 

w postaci nieruchomego obrazu, tekstu alfanumerycznego, znaków graficz-

nych, fotografii. Usługami telematycznymi mogą być np. wideoteksty, telefo-

ny komórkowe. W języku angielskim operuje się terminem telematics.  

W relacji do transportu może być rozumiana jako oddziaływanie na funkcjo-

nowanie transportu. 

Do powszechnego użytku termin „telematyka” wprowadzono przez Komi-

tet Konsultacyjny d/s Międzynarodowej Telefonii i Telegrafii. Telematyka 

wpisuje się w obszar Inteligentnych systemów Transportowych. 

W praktyce już od kilku lat funkcjonują systemy telepatyczne [Transport 

przewidywalny]. Są to narzędzia ułatwiające funkcjonowanie firm transpor-

towych m.in. w zakresie kontroli przewozów, rozliczania czasu pracy kierow-
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ców, racjonalizacji kosztów, analizy tachografów, czy pozycjonowania pojaz-

dów. 

Transport drogowy w coraz większym stopniu uzależniony jest od narzę-

dzi telematycznych. Do najbardziej poszukiwanych przez menagerów trans-

portowych dóbr należy informacja o stanie i wynikach floty oraz o możliwo-

ściach zapobiegania szkodliwym czynnikom [Scania Fleet Management – 

pańskie oko konia tuczy]. Na rynek wprowadzono zestaw Fleet Management 

Scania (FMS). System pozwala pobierać, przeglądać i analizować informacje. 

Telematyka pozwala na efektywne zarządzanie flotą samochodową na 

odległość. Pozwala obserwować prędkość pojazdu, informacje o stanie 

sprzęgła, hamulców, pedału gazu, paliwa, tachografów, naciski na oś, godzi-

ny pracy silnika, satelitarne pozycjonowanie pojazdu, bezpieczną jazdę, styl 

jazdy [Moduł kontroli i współpracy]. 

Na szczeblu zakładu zarządzanie flotą odbywa się przez menedżerów, 

specjalistów do spraw zarządzania samochodów. Warto rozgraniczać zarzą-

dzanie flotą (taborem) własnym od obcego, ze względu na inne zadania oraz 

odpowiedzialność. Zbiory pojazdów floty mogą być zarządzane za pomocą 

metod obiektywnych (oparte na dokumentach), a także subiektywnych 

(trudno mierzalnych) [Redmer, Kiciński, Rybak 2014, 11-18]. Efektem zarzą-

dzania jest podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie eksploatacji po-

jazdów. 

NOWOCZESNE SYSTEMY POKŁADOWE DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH 

Funkcjonująca firma na rynku transportowym spotyka się z innymi – kon-

kurencyjnymi firmami. Aby sprostać otaczającej konkurencji, uzyskać prze-

wagę konkurencyjną koniecznością jest inwestowanie w nowoczesne tech-

nologie [Cenne informacje zawsze na czas]. Typowym przykładem nowocze-

snych technologii w typowych firmach są komputery, a w przypadku firm 

transportowych komputer pokładowy typu CarCube. Ta nowoczesna techno-

logia zapewnia zarządzającemu flotą (tzw. fleet menagerowi) zbieranie i do-

stęp do informacji w czasie rzeczywistym. Ponadto umieszczony komputer 

CarCube w samochodach ciężarowych jest dla samego kierowcy wielofunk-

cyjnym narzędziem codziennej pracy. Wśród wielu funkcji należy wymienić: 

 otrzymywanie zleceń wyjazdu, 
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 śledzenie stylu jazdy, 

 możliwość nawigacji pojazdu3, 

 identyfikacja, naczepy, zużycia paliwa, czasu postoju i odpoczynku. 

Urządzenie Car Cube może współpracować z innymi urządzeniami peryfe-

ryjnymi. 

Innym systemem elektronicznym umożliwiającym zarządzanie flotą jest 

Fleet Board opracowany przez firmę Daimler Chrysler Service Fleet Board 

[Flota pod kontrolą]. Jest to program pracujący w oparciu o internet, służący 

do stosowania i optymalizacji technicznego zarządzania parkiem pojazdów 

na bazie najnowocześniejszych systemów telematycznych. Program ten za-

pewnia stałą łączność między kierowcą, a dyspozytorem – fleet menagerem. 

Fleet Board zapewnia również kontrolę dla przyczep i naczep (np. chłodni). 

Z kolei przez firmę Renault Trucks opracowany został kompleksowy pakiet 

Optifuel ukierunkowany na nauczanie kierowców bezpiecznej, efektywnej  

i ekonomicznej eksploatacji przez pełen zbiór usług i produktów [Brauch 

2011, 18-20]. 

Kolejnym przykładem jest system telematyczny Optifleet oferowanym 

przez Renault Trucks, a umożliwiającym zarządzanie flotą z jednego miejsca 

[Telematyczny pomocnik]. Pomaga szybko podejmować decyzje i skutecznie 

zarządzać flotą pojazdów. W szczególności przyczynia się do: redukcji zużycia 

paliwa, geolokalizacji pojazdów, oceny stylu jazdy, usprawnienia łączności, 

kontroli czasu pracy i odpoczynku kierowców. 

Na targach TERTS (Europejska Wystawa Transportu Drogowego) firma 

Qualcomm zaprezentowała portal internetowy Fleet Visor [Wszystko jak na 

dłoni]. Zapewnia on dostęp do takich produktów zarządzania flotami pojaz-

dów ciężarowych jak EutelTRACS, OmmiExpress, OmmiOne, innymi słowy 

jest to produkt wyższej generacji. 

                                                           
3
 Aktualnie w celu przeciwdziałania i ograniczenia przestępczości w transporcie ko-
niecznością jest obserwacja na bieżąco w czasie rzeczywistym położenia, przewożo-
nych ładunków. Do tego celu służą [Wojciech Lewicki, Systemy pozycjonowania i ich 
zastosowanie w monitoringu oraz w zarządzaniu flotą pojazdów, rozwój techniki 
samochodowej, ubezpieczenia komunikacyjne, Radom 17.VI.2013, s. 155-171]: 
─ GPS - Global Positioning System, PPS - Precise Positioning Service, 
─ Glonass (Global Navigation Satellite System). 
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GOSPODARKA PALIWAMI FLOT SAMOCHODOWYCH 

Jednym z najbardziej newralgicznych obszarów dla floty samochodów jest 

gospodarka paliwami. Również i na tym odcinku spotykamy się z nowocze-

snymi technologiami tzn. kartami paliwowymi (DKV). Wykorzystując system 

DKV eReporting łatwiejsze jest zarządzanie transakcjami płatniczymi przez 

operatorów flot samochodowych [Bednarski 2010, 56-57]. Dzięki DKV eRe-

porting operatorzy flot mają możliwość: 

 kontroli zakupów paliwa w zbiorze różnych stacji CPN, 

 regulacji opłat (drogowych) za przejazdy, 

 kontroli zużycia paliwa przez poszczególne pojazdy, 

 tworzenia własnych raportów obrazujących różne analizy szczegóło-

we, 

 analiz transakcji, 

 raportów ostrzeżeń o nieplanowanych wydatkach kierowców. 

Karty paliwowe przynoszą menadżerom firm transportowych nie tylko 

ułatwienia w zatankowaniu pojazdów, ale i określone korzyści finansowe. 

Dzięki upustom cenowym na olej napędowy i korzystaniu z odroczonego 

terminu płatności nadzór nad samochodami w firmie staje się kompleksowy. 

Ważnym elementem jest kontrola zużycia paliwa, a także uproszczenie rozli-

czeń. Innymi słowy karty paliwowe traktuje się jako nowoczesne narzędzie 

ułatwiające zarządzanie firmą z punktu widzenia racjonalizacji kosztów4. 

Dzięki stronie internetowej firmy DKV Euro Service można tak zaplanować 

przejazd pojazdów, aby odbywał się po najtańszych stacjach paliw i warszta-

tów. Ponieważ przejazd przez Polskę może odbyć się za pomocą jednego 

tankowania ważna jest obserwacja cen paliw w stacjach przygranicznych. 

Dzięki wspomnianemu systemowi DKV ograniczone są również możliwości 

nadużyć w obrocie paliwami. 

ASSISTANCE DROGOWE 

Dla przewoźnika najważniejszą sprawą jest, aby wysłany transport dotarł 

do punktu docelowego na czas. Każda awaria pojazdu może skomplikować 

                                                           
4
 Najpopularniejsze karty to DKV, UTA, Euro-shell oraz AS24. 
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plany, pociągnąć za sobą dodatkowe koszty. Zatem wykorzystanie usługowe-

go drogowego assistance jest jedną z form zapobiegania temu zjawisku. Za-

rządzający flotą samochodową stawia sobie za cel: trzeba zrobić wszystko, 

aby unieruchomiony pojazd w drodze do dostawcy (odbiorcy) naprawić na 

drodze bez potrzeby odholowania go do warsztatu naprawczego. W więk-

szości przypadków w praktyce to jest realizowane, jednakże kluczowe jest 

aby czas dojazdu do uszkodzonego pojazdu i jego naprawy był jak najkrótszy. 

Ale o tym decydują m. in.: czas zgłoszenia, odległość dojazdu, poziom skom-

plikowania awarii, wyposażenie jednostki naprawiającej. Warto w tym miej-

scu powiedzieć, że sieć punktów naprawy szczelnie pokrywa terytorium Pol-

ski co ułatwia szybkie dotarcie do uszkodzonego pojazdu. 

Badania wykazują, że struktura awarii jest następująca (2008 r.) [Gdy liczy 

się czas]: 

 układ elektryczny, elektroniczny 28,2%, 

 ogumienie 26,3%, 

 silnika 20,6%, 

 układ hamulcowy 5,1%, 

 wymiana części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych 4,3%, 

 uszkodzenie nadwozia w wyniku stłuczki 3,2%, 

 układ napędowy 2,6%, 

 podwozie 2,2%, 

 pozostałe 7,5%. 

Wiadomym jest, że z punktu widzenia zarządzającego musi sprawnie 

funkcjonować: centrum zgłoszeniowe, profesjonalność informacji zgłaszają-

cego i odbierającego, zabezpieczenie finansowe, formy zapłaty (karty pali-

wowe). 

Jak wynika z informacji wiodącej organizacji transportowej Road Haulage 

Association: 30% kosztów operacyjnych typowego pojazdu pochłaniają pali-

wo i smary, 12% administracja i zarządzanie, 11% naprawy i konserwacja  

a 3% same opony, co daje łącznie 56%. Oprócz bezpośredniego kosztu zaku-

pu, opony wpływają również istotnie na efektywność paliwową. Same opony 
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mogą sięgać 56% kosztów eksploatacji pojazdów ogółem [Goodyear wspiera 

wzrost efektywności kosztowej i organizacyjnej]. 

W wielu polskich firmach transportowych często właściciel firmy i kierow-

ca to ta sama osoba. Założenie, że zawsze będzie się zdrowym, zdolnym do 

pracy i nic złego się nie stanie jest mało realne. W przypadku zdarzeń loso-

wych konsekwencje dotykają firmy transportowej i przyczyniają się do nie-

wywiązania się z przyjętych zobowiązań. Aby tym zdarzeniom zapobiec 

wprowadza się i wykorzystuje ubezpieczenia i gwarancje. 

W przypadku ubezpieczeń flotowych stosuje się wiele rozwiązań [Skibiń-

ska 2015]np.: 

 bogaty katalog klauzul [Stachowiak 2008, 30-32], 

 wprowadzenie klauzul dotyczących deprecjacji wartości pojazdów, 

 refundacja kosztów użycia pojazdu zastępczego. Warto w tym miej-

scu podkreślić, że zakłady ubezpieczeń coraz częściej rozważają do-

starczenie pojazdu zastępczego. Takie postępowanie przyczynia się 

do obniżenia kosztów wypłaconych odszkodowań. 

 podwyższony limit zwrotu kosztów holowania uszkodzonego pojaz-

du, 

 ustalenie progu kwalifikacji szkody jako całkowitej, 

 wprowadzenie uproszczonej likwidacji szkód tzw. bezpośrednia li-

kwidacja szkód. 

Specyfika flot samochodowych powoduje, że w sposób indywidualnej 

oceny ryzyka dla dużej floty pojazdów ustala się wysokość składki ubezpie-

czeniowej [Flotowe trendy w ubezpieczeniach]. Wykupienie Europejskiej 

Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego obejmuje ochroną ubezpieczeniową kosz-

ty leczenia także kierowców pojazdów flotowych [Ubezpieczenie zagranicz-

nych delegacji dla firm transportowych]. 

Z punktu widzenia operatorów zarządzających firmą transportową bardzo 

często zdarzają się kolizje, wypadki, katastrofy w ruchu lądowym z udziałem 

pojazdów. W razie powstania takich zdarzeń istnieje obowiązek uczestnictwa 

przedstawiciela firmy transportowej i likwidatora szkód ze strony zakładu 
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ubezpieczeń w zgłoszeniu szkody, oględzinach miejsca zdarzenia5. W razie 

poważniejszych awarii pojazdu może być rozważana ze strony firmy trans-

portowej opcja pojazdu zastępczego6. Dodatkowo firmy ubezpieczeniowe 

oferują produkt pod nazwą All risk tzn. ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 

(zagrożeń) [Sikora 2014]. Należy być bardzo ostrożnym w tym ubezpieczeniu, 

gdyż w OWU zawartych jest wiele wyłączeń. Dodatkowo zakłady ubezpieczeń 

oferują ubezpieczenie towarów w transporcie czy ubezpieczenie spedytora. 

W ostatnich latach coraz częściej operatorzy firm flotowych oceniają 

funkcjonowanie kompleksowe poszczególnych rodzajów, typów pojazdów. 

Pod pojęciem kompleksowego spojrzenia na pojazdy rozumie się minimaliza-

cję nie tylko kosztów zakupu ale i utrzymania pojazdów. W ramach kosztów 

utrzymania rozpatrywanych jest wiele czynników wpływających na ich wiel-

kość, np. koszty paliwa, koszty remontów, konserwacji, kosztów spełnienia 

norm czystości Euro 5 czy Euro 6. 

Dostrzega się relację: im większy wydatek początkowy na zakup pojazdu 

tym mniejsze koszty utrzymania jego w przyszłości [Brach 2013, 30-33].  

Dla menagerów firm transportowych dążących do obniżenia kosztów 

bezpośrednich ważna jest gospodarka częściami zamiennymi [Części z odzy-

sku]. Wiele podzespołów zamontowanych do samochodów przez autoryzo-

wane stacje obsługi pochodzi z tzw. „drugiego obiegu”. Dla właścicieli pojaz-

dów są to części nabywane po niższej cenie, jednak z brakiem gwarancji bez-

problemowej dalszej ich pracy. Do regeneracji mogą być poddane np. alter-

natory, rozruszniki, przekładnie kierownicze, silniki wycieraczek, zaciski ha-

mulcowe. Pomimo, że części regenerowane nie cieszą się popularnością 

właściciele firm wolą części oryginalne7.  

 

 

                                                           
5
 Por. m.in. dyskusje na temat warsztatów, rzeczoznawców, likwidatorów na łamach 
Miesięcznika ubezpieczeniowego 10/2014, s. 6-14, a także M. Świtalski, Krajowe 
Giełdy Napraw, Miesięcznik ubezpieczeniowy 6/2013, s. 5. 
6
 Pod pojęciem awarii pojazdu rozumieć będziemy zdarzenie pochodzące z zewnątrz, 
które uniemożliwi dalszą jazdę (zawieszenie, awaria silnika, zespołu napędowego). 
7
 Patrz dyskusja na temat części zamiennych dla pojazdów samochodowych na ła-
mach Miesięcznika Ubezpieczeniowego, Luty 2006, s. 10-22. 
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ROZLICZENIA FINANSOWE FLOT SAMOCHODOWYCH 

Plagą dla branży transportowej są zobowiązania, które trudno odzyskać 

od klientów. Funkcjonowanie „na kredyt” wielu firm korzystających z usług 

transportowych, zatory płatnicze, niewypłacalność kontrahentów powoduje, 

że przewoźnicy są bezradni i ponoszą straty finansowe8.  

Bankructwa dotyczą także firm transportowych9. Wiadomym jest, że fir-

my transportowe są elementem logistyki tj. łańcuchu dostaw. Każde ogło-

szenie upadłości czy powstanie zatoru płatniczego niezwłocznie oddziałują 

na firmę transportową. Warto także wiedzieć, że najwięcej upadłości i zato-

rów płatniczych jest w dziale budownictwa, gdzie transport towarów na pla-

ce budowy a także inne wykorzystanie transportu jest kluczowym elemen-

tem jej funkcjonowania10. 

Aby temu zjawisku zapobiec i pomagać w windykacji długów wprowadza 

się Rejestr Dłużników Transportowych (RDT) [Dobry sposób na złe długi].  

W odniesieniu do Biura Informacji Gospodarczej oraz Banku Danych Kredy-

towych, RDT jest bazą danych firm spedycyjnych, produkcyjnych, handlo-

wych, usługowych, które nie płacą za zlecenie przewozu ładunków w ustalo-

nym czasie. Instytucje, które zostały wpisane do RDT tracą reputację, wiary-

godność i zostają stopniowo wyeliminowani z rynku. Do rejestru można zgła-

szać nieodzyskane należności nawet sprzed paru lat. 

Ponadto w 2009 r. Spółka Logintrans – operator Europejskiej Giełdy 

Transportowej TRANS wprowadziła nową wersje Trans 3.0 z systemem ocen  

i komentarzy użytkowników w pakiecie „Bezpieczna Firma” [Sposób na nie-

uczciwych]. Wykorzystanie tego pakietu ma wyeliminować z giełdy nieuczci-

wych przedsiębiorców. Jest to zestaw usług pozwalający uniknąć nierzetel-

nych lub niewypłacalnych firm zlecających ładunki. Nowością jest także Index 

TransRisk, czyli wskaźnik wiarygodności płatniczej biorący pod uwagę termi-

nowość i rzetelność płatniczą. 

                                                           
8
 Warto wiedzieć, że co roku ukazuje się ogólnopolski raport pt. InfoGług przedsta-
wiający stan zadłużenia o klientach podwyższonego ryzyka. 
9
 Por. m.in. R. Rolbiecki, Bankructwa i upadłości sądowe przedsiębiorstw w sektorze 

TSL w Polsce, Biuletyn BPISiL 1-3/2013, s. 20-25. 
10

 Por. m.in. A. Woźniak, Spirala długów wciąż blokuje rozwój firm, Rzeczpospolita 28 
września 2010. 
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ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI 

W Polsce obserwujemy dynamiczny wzrost popytu na przewozy transpor-

tem samochodowym. Aby sprostać tym zadaniom powstało wiele przedsię-

biorstw, które zajmują się zarobkowo przewozem. Z artykułu wynika, że: 

 liczba samochodów w bazach stopniowo wzrasta, 

 na szczeblu zakładu (małego, średniego przedsiębiorstwa) zarządza-

niem flotą zajmują się menedżerowie flot, 

 w zarządzaniu flotą pojazdów wykorzystuje się coraz to nowsze 

technologie telematyki w celu racjonalizacji kosztów utrzymania flot 

samochodowych. 

Podjęty temat nie został wyczerpany, lecz zasygnalizowany. Konieczne są 

dalsze badania. 
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OBSADZANIE WYŻSZYCH STANOWISK W SŁUŻBIE CYWILNEJ 

FILLING SENIOR POSITIONS IN THE CIVIL SERVICE 

Streszczenie: Wyodrębnienie w szeroko rozu-
mianej służbie publicznej służby cywilnej 
stanowi wyraz przekonania, że sprawne i 
profesjonalne wykonywanie zadań państwa 
jest możliwe tylko pod warunkiem, że w kon-
strukcji aparatu administracyjnego zostanie 
uwzględniona zasada, wedle której stanowiska 
polityczne zostaną oddzielone od stanowisk 
wykonawczych - urzędniczych. Funkcjonowa-
nie służby cywilnej, rozumianej jako zawodowy 
i apolityczny korpus urzędników, można uznać 
za standard demokratycznego państwa prawa. 
Stąd też odtworzenie w Polsce służby cywilnej 
w 1996 roku było dowodem, że sprawujący 
władzę dostrzegli iż apartyjny aparat urzędni-
czy jest gwarantem efektywnego wykonywa-
nia zadań państwa i stanowi warunek nie-
zbędny w realizacji prawa obywateli do dobrej 
administracji.  
W artykule podjętych zostało kilka problemów 
prawnych, powstałych w następstwie noweli-
zacji o służbie cywilnej dokonanej ustawą z 
grudnia 2016. Zasadniczym przedmiotem 
rozważań w artykule jest ocena zgodności z 
Konstytucją RP wprowadzonego przywołaną 
wyżej ustawą modelu obsadzania wyższych 
stanowisk w służbie cywilnej. W opracowaniu 
zaprezentowano tezę, że w efekcie zmiany kilka 
przepisów ustawy o służbie cywilnej narusza 
zagwarantowane w Konstytucji RP obywatel-
skie prawa dostępu do służby cywilnej oraz 
uniemożliwia stworzenie służby cywilnej w 

Abstract. Separation of the civil service from the 
wider public service is an expression of the 
belief that the efficient and professional execu-
tion of the state’s tasks is possible only under 
the condition that the construction of the 
administrative apparatus will take into account 
the principle according to which political posi-
tions will be separated from the executive 
ones. The functioning of the civil service, un-
derstood as a professional and apolitical civil 
service, can be considered a standard of a 
democratic state of law. Therefore, reconstruc-
tion of the civil service in Poland in 1996 was 
the proof that the authorities noticed that the 
non-party bureaucratic apparatus was a guar-
antee of the effective execution of the State’s 
tasks and is a necessary condition for the reali-
zation of citizens' right to good administration. 
The article mentions several legal problems 
arising as a result of the amendment to the Civil 
Service Act made in December 2016. The main 
subject of the article is to assess the compliance 
with the Constitution of the Republic of Poland 
introduced by the Act cited above, the model of 
filling senior positions in the civil service. The 
paper presents the thesis that as a result of 
changes, several provisions of the civil service 
law violate the Constitutionally guaranteed 
citizens' right of access to the civil service and 
prevent the creation of the civil service in the 
form desired by the constitutional lawmaker. 
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WSTĘP 

Wyodrębnienie w szeroko rozumianej służbie publicznej służby cywilnej 

stanowi wyraz przekonania, że sprawne i profesjonalne wykonywanie zadań 

państwa jest możliwe tylko pod warunkiem, że w konstrukcji aparatu admini-

stracyjnego zostanie uwzględniona zasada, wedle której stanowiska politycz-

ne zostaną oddzielone od stanowisk wykonawczych - urzędniczych [Liszcz 

2010, 16]. O ile jednak po przełomie 1989 roku w Polsce uczestnicy życia 

politycznego nie kwestionują, przynajmniej otwarcie, zasadności powołania 

służby cywilnej jako takiej, to jak dowodzą tego częste zmiany przepisów  

w tym zakresie, nie został wypracowany konsensus co do ostatecznego 

kształtu służby cywilnej. Ustawodawca zwykły regulując służbę cywilną ma 

dość dużą swobodę w unormowaniu zagadnień szczegółowych, musi jednak 

uwzględniać adekwatne regulacje konstytucyjne. Fundamentalne znaczenie 

ma w tym zakresie  tym art. 153 ust. 1 Konstytucji RP [Konstytucja Rzeczypo-

spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. Nr 78, poz. 483 z pózn. 

zm.], zgodnie z którym w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bez-

stronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzę-

dach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej. Przywołany prze-

pis nie tylko nakłada na prawodawcę konieczność powołania służby cywilnej, 

ale określa również sektor administracji publicznej w którym musi ona funk-

cjonować, to jest w urzędach administracji rządowej1. Zgodnie z wyrokiem 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 1999r. [K 3/99] kryterium 

uznania określonego organu za należący do struktury administracji rządowej 

jest sprawowanie przez Radę Ministrów - w sposób bezpośredni lub pośred-

                                                           
1
 W literaturze przedmiotu zgłaszano postulat utworzenia służby cywilnej w samo-
rządzie terytorialnym - por. np. T. Grosse, 2000, 61; T. Mordel, 2002, 185. Z kolei  
T. Liszcz opowiedziała się za utworzeniem służby cywilnej oraz we wszystkich urzę-
dach administracji państwowej - zob. T. Liszcz, 2006, 247-248. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.37318:ver=0&full=1
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ni, tj. przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra - kierownictwa nad działal-

nością tego organu. Używany w Konstytucji termin "administracja rządowa" 

odnosi się do struktury organizacyjnej pozostającej w określonych powiąza-

niach z Radą Ministrów, Prezesem RM albo ministrami. W skład tej struktury 

wchodzą organy administracji rządowej oraz urzędy, rozumiane jako jed-

nostki organizacyjne, będące aparatem pomocniczym, za pomocą którego 

organy wykonują swoje zadania i realizują kompetencje. Urzędami admini-

stracji rządowej, o których mowa w art. 153 ust. 1 Konstytucji, są urzędy 

administracji organizacyjnie i funkcjonalnie podporządkowane Radzie Mini-

strów jako całości, Prezesowi Rady Ministrów, poszczególnym ministrom 

albo wojewodom. 

Nie można przy tym nie zauważyć, że treść art. 153 ust. 1 Konstytucji RP 

stanowi równocześnie istotną dyrektywę co pożądanego kształtu służby cy-

wilnej. Za służbę cywilną w znaczeniu konstytucyjnym nie może zostać uzna-

na wyodrębniona formalnie część pracowników administracji publicznej, ale 

wyłącznie taki korpus zatrudnionych który, dzięki odpowiednim regulacjom 

prawnym, daje rękojmię wykonywania zadań państwa w sposób zawodowy, 

rzetelny i neutralny politycznie. Art. 153 ustawy zasadniczej nie jest jedynym 

zapisem Konstytucji RP odnoszącym się bezpośrednio do służby publicznej. 

Ważną rolę co do sposobu jej kształtowania odgrywa również art. 60 Konsty-

tucji RP. Stanowi on, że wszyscy obywatel polscy korzystający  

z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej. Uogól-

niając można powiedzieć, że Konstytucja RP nie określa szczegółowo rygo-

rów selekcyjnych, zasad naboru do służby cywilnej i jej funkcjonowania. De-

terminuje jednak konieczności powołania takiego korpusu w ramach struktu-

ry administracji rządowej oraz określa cztery podstawowe cele, dla których 

służba ta jest tworzona. Konstytucyjne cele służby cywilnej ograniczają swo-

bodę ustawodawcy w zakresie ustalania zasad rekrutacji, funkcjonowania, 

organizacji i statusu służby cywilnej. Jak słusznie stwierdził Trybunał Konsty-

tucyjny w wyroku z dnia 14 czerwca 2011 roku [Kp 1/11] szczególny charak-

ter służby cywilnej, o której mowa w art. 153 Konstytucji, nie może oznaczać 

niezmienności zasad jej funkcjonowania, w tym także zasad ochrony trwało-

ści stosunku pracy. Podstawowym celem stabilności zatrudnienia w służbie 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a153u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a153&full=1
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cywilnej ma być bowiem zagwarantowanie obywatelom prawa do dobrej 

administracji. 

W dniu 23 stycznia 2015 oku weszła w życie ustawa z dnia 30 grudnia 

2015 roku o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw 

[Dz. U. z 2016 r., poz. 34; dalej jako nowela grudniowa]. Wprowadzone do 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej [Tekst jednolity, Dz. 

U. z 2014r., poz. 1111 z pózn zm.; dalej też jako usc.] nowe przepisy przewi-

dują  przede wszystkim odmienny  model  zatrudniania osób na wyższych 

stanowiskach w służbie cywilnej oraz w istotny sposób łagodzą rygory sta-

wiane przed kandydatem na Szefa Służby Cywilnej. Ustawodawca zdecydo-

wał się również na modyfikację zasad obsadzania oraz działania organu opi-

niodawczo-doradczego działającego przy Prezesie Rady Ministrów. Zadania 

ta ma wykonywać Rada Służby Publicznej, która zastąpiła Radę Służby Cywil-

nej.  

W niniejszym opracowaniu zostanie podjęta próba wykazania, że niektóre 

przepisy usc w brzmieniu nadanym im nowelą grudniową są sprzeczne  

z Konstytucją RP. Z uwagi na ramy niniejszego opracowania podjęte zostaną 

jedynie rozważania co do zgodności z Konstytucją RP przepisów dotyczących 

nowego modelu obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Stoso-

waną metodą badawczą jest właściwa naukom prawnym badawczą jest me-

toda formalno-dogmatyczna. 

OBSADZANIE WYŻSZYCH STANOWISK W SŁUŻBIE CYWILNEJ W LATACH 1996-2015 

Efektem przekonania elit politycznych o potrzebie odtworzenia2  

w Polsce służby cywilnej, po przełomie 1989 roku, a przed uchwaleniem  

w wolnej Polsce konstytucji, było przyjęcie  w dniu 5 lipca 1996 r. ustawy  

o służbie cywilnej [Dz. U. Nr 89, poz. 402 z póz. zm.]. Nie przewidywała ona 

wyższych stanowisk urzędniczych, ale ustanawiała cztery kategorie urzędni-

cze (od A do D). Kryterium podziału były kwalifikacje i predyspozycje urzęd-

                                                           
2
 Przed II wojną światową w Polsce funkcjonowała służba cywilna, która w nowych 

realiach ustrojowo-prawnych została uznana za nieprzydatną i pomimo tego, że 
ustawa z 17 lutego 1922 roku o państwowej służbie cywilnej [Dz. U. Nr 21, poz. 164  
z późn. zm.] została uchylona dopiero z dniem 31 grudnia 1974 roku, to skala nowe-
lizacji ustawy począwszy od 1945 roku była taka, że trudno mówić, że w latach 1945-
1974 istniała w Polsce służba cywilna. 
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ników, przy czym bez względu na kategorię warunkiem sine qua non nawią-

zania stosunku pracy było wypełnienie określonych ustawą rygorów kwalifi-

kacyjnych, co odbywało się w specjalnym postępowaniu kwalifikacyjnym.  

Do kategorii A zaliczano urzędników zdolnych do zajmowania wyższych 

stanowisk kierowniczych, zdolnych m.in. do kierowania złożonymi zespołami 

ludzkimi i mających doświadczenie zawodowe, w tym na stanowiskach kie-

rowniczych. Ustawa przewidywała również utworzenie w urzędach stanowi-

ska dyrektora generalnego, który zgodnie z art. 26 ust. 1 w szczególności 

zapewniał funkcjonowanie urzędu, realizował politykę personalną oraz do-

konywał wobec urzędników czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.  

W urzędach rejonowych i terenowych organów administracji specjalnej za-

dania przewidziane dla dyrektora generalnego wykonywani kierownicy tych 

jednostek. Co do zasady podstawą zatrudniania urzędników było mianowa-

nie oraz umowa o pracę na czas nieokreślony, a wyjątkowo umowa o pracę 

na czas określony.  

Ustawa z 1996 r. została zastąpiona ustawą o takim samym tytule  

z dnia 18 grudnia 1998 roku [Dz. U. z 1999r., Nr 49, poz. 483 z pózn. zm.], 

która przewidywała kategorię stanowisk nieznaną na gruncie ustawy o sc  

z 1996 roku, a mianowicie wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Zaliczono  

do nich stanowiska: 

1) dyrektora generalnego urzędu, 

2) Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego,  

3) dyrektora Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, 

4) osoby kierującej departamentem (komórką równorzędną) i jej zastępcy 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach ministrów i przewodniczą-

cych komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach cen-

tralnych organów administracji rządowej3.  

Co do zasady na tych stanowiskach można było zatrudniać osoby wcho-

dzące w skład korpusu służby cywilnej, przy czym ustawa dopuszczała możli-

wość zatrudniania na nich, w określonych sytuacjach, również osób spoza 

korpusu. W tracie obowiązywania ustawy z możliwości tej korzystano rela-

                                                           
3
 W trakcie obowiązywania ustawy krąg wyższych stanowisk zaliczanych do sc uległ 

niewielkim modyfikacjom. 
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tywnie często, a swoistą plagą funkcjonowania s.c. stało się "powierzanie 

obowiązków" osobom, które nie spełniały rygorów kwalifikacyjnych przewi-

dzianych ustawą. Ta patologiczna praktyka służyła obejściu rygorów dostępu 

do służby publicznej, osobom niespełniającym rygorów selekcyjnych przewi-

dzianych w ustawie, ale mających silne poparcie polityczne.  

Ustawa czyniła zadość wymogowi wynikającemu z art. 60 Konstytucji RP, 

przewidując w art. 5, że każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych 

stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwar-

ty oraz konkurencyjny. Obsadzanie wolnych stanowisk miało następować w 

drodze konkursu.  

Gdy idzie o podstawy nawiązania stosunku pracy to ustawa przewidywała 

stosowanie umowy o pracę na czas określony, na czas nieokreślony oraz 

mianowanie.  

Istotna zmiana stanu prawnego w będącym przedmiotem opracowania 

zakresie funkcjonowania służby cywilnej nastąpiła w 2006 roku. 24 sierpnia 

2006 roku została uchwalona nowa ustawa o służbie cywilnej [Dz. U. Nr 170, 

poz. 1218]. Równocześnie przyjęto ustawę z dnia 24 sierpnia 2006 r. o Pań-

stwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych [Dz. U. 

Nr 170, poz. 1217]. Mocą przywołanych ustaw doszło wówczas m.in. do 

podmiotowego ograniczenia służby cywilnej przez wyłączenie z niej wyższych 

stanowisk: dyrektora generalnego urzędu, inspektora audytu wewnętrznego, 

kierujących departamentami komórkami równorzędnymi i ich zastępców  

(w urzędach centralnych), kierujących wydziałami (w urzędach wojewódz-

kich) oraz ich zastępców, wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastęp-

ców. Stanowiska były obsadzanie w drodze konkursu, do którego mogły 

przystąpić osoby włączone do Państwowego Zasobu Kadrowego, co wyma-

gało zdania egzaminu. W uzasadnieniu do projektu ustawy o służbie cywilnej 

z 2006r. wskazywano, że zmiana w tym obszarze spowodowana jest koniecz-

nością dostosowania stosunku pracy tych osób do potrzeb realizacji polityki 

rządu, która wymaga podejmowania szybkich decyzji kadrowych  

w krótkim czasie oraz w sposób elastyczny, uwzględniający wysokie kwalifi-

kacje kandydatów, którzy mogą reprezentować inne niż administracja pań-

stwowa dziedziny życia gospodarczego i społecznego. Uznano, że kadra kie-

rownicza wyższego szczebla nie jest bowiem decydująca dla realizacji zadań 



Obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej 

126 

służby cywilnej, a trwałość zatrudnienia będąca konsekwencją mianowania, 

jest sprzeczna z zasadami efektywnego i racjonalnego zarządzania wzorowa-

nego na sektorze prywatnym i może mieć w długim czasie negatywny wpływ 

na jakość pracy. Założono, że kadra kierownicza wyższego szczebla realizuje 

politykę rządu, ministra, kierownika urzędu centralnego i wojewody, organi-

zuje pracę członków korpusu służby cywilnej i wymagane jest, aby mogła ona 

być elastycznie dostosowana do aktualnych potrzeb w tym zakresie, zarówno 

pod względem kierunku i typu wykształcenia, posiadanych umiejętności, jak  

i predyspozycji osobowościowych.  

[http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/AF74F42726E9A747C125716A002B

58AB/$file/552.pdf]. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że na potrzeby procesu legislacyjnego 

sporządzonych zostało szereg opinii prawnych, które dokonywane były m.in. 

z perspektywy zgodności proponowanych zmian z konstytucją 

[http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk5.nsf/Opwsdr?OpenForm&552]. Zasadni-

czo nie kwestionowano w nich potrzeby zmiany ówczesnego stanu prawnego 

w sferze służby cywilnej, jednak poddano krytyce kluczowe rozwiązania  

w projekcie ustawy o s.c. i PZK, które nie zostały ocenione jako lekarstwo na 

zdiagnozowane patologie w służbie cywilnej, a wręcz przeciwnie, uznane za 

krok wstecz w procesie tworzenia niezależnego politycznie korpusu urzędni-

czego. Jak dobitnie stwierdził prof. Kulesza, autor jednej z opinii prawnych, 

oceniając warunki obsadzania wyższych stanowisk w administracji: "Oznacza 

to także, że główna droga do wyższych stanowisk w administracji prowadzić 

będzie przez afiliację polityczną (jawnie partyjną lub nieco stonowaną).  

W tym kontekście projekt jest sprzeczny z art. 60 Konstytucji, gdyż dla oby-

wateli, którzy nie mają potrzeby takiej afiliacji, stwarza zarówno istotną ba-

rierę w dostępie do służby publicznej, jak i przeszkody na drodze ku wyższym 

stopniom kariery służbowej. Mówiąc wprost – projekt promuje serwilizm 

polityczny” [http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk5.nsf/Opwsdr?OpenForm&552] 

Jednakże krytyczne opinie nie wpłynęły w istotny sposób na większość 

parlamentarną i w 2006 roku doszło do wskazanych wyżej zmian w unormo-
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waniu funkcjonowania służby cywilnej oraz obsadzaniu wyższych stanowisk 

w administracji4. 

W 2008 roku przyjęto obowiązującą dotychczas ustawę o służbie cywilnej, 

a ponadto uchylono ustawę o państwowym zasobie kadrowym. I tym razem 

w związku z pracami legislacyjnymi przygotowanych zostało wiele opinii 

prawnych. 

Z punktu widzenia prowadzonych rozważań najistotniejszą zmianą było 

przywrócenie pojęcia wyższych stanowisk w służbie cywilnej, z równocze-

snym wprowadzeniem dużo bardziej otwartego systemu rekrutacji na te 

stanowiska. W art. 53 ustawy przewidziano specyficzne dla tej grupy stano-

wisk rygory kwalifikacyjne.  

OBSADZANIE WYŻSZYCH STANOWISK W SŁUŻBIE CYWILNEJ A UREGULOWANIA KONSTYTUCYJ-

NE 

Art. 6 ustawy o służbie cywilnej, w brzmieniu nadanym z ustawą  

z 2015 roku, jest niezgodny z art. 60 Konstytucji RP. Przed zmianą art. 6 usc 

stanowił, że każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach 

pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konku-

rencyjny. Obecnie stanowi, że każdy obywatel ma prawo do informacji  

o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej 

jest otwarty oraz konkurencyjny, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4. Na 

pozór niewielka zmiana niesie za sobą poważne konsekwencje, których istota 

sprowadza się do tego, że w przypadku obsadzania wyższych stanowisk  

w służbie cywilnej nie będą upubliczniane informacje o wolnych wyższych 

stanowiskach pracy w administracji publicznej. Warunkiem sine qua non 

urzeczywistnienia prawa zagwarantowanego w art. 60 Konstytucji RP, czyli  

prawa do równego dostępu do służby publicznej, jest posiadanie informacji  

o wakatach na stanowiskach wliczanych do służby publicznej. W obowiązują-

cym stanie prawnym uprawnienie to będą mogli realizować jedynie obywa-

tele, którzy będą dysponować unikatową wiedzą o wolnych stanowiskach  

w służbie cywilnej. Uzasadnione jest zatem stwierdzenie, że art. 6 usc sta-

                                                           
4
 Więcej o wątpliwościach zgodności konstytucyjnej na tle ustawy o służbie cywilnej 
z 2006 roku i ustawy o Państwowym Zasobie Kadrowym K. Działocha, A. Łukaszczuk, 
2006, 3 i nast. 
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nowi podstawę do nierównego traktowania obywateli, czym narusza równo-

cześnie art. 32 Konstytucji RP, dający wyraz zasadzie równości wobec prawa. 

Istota tej zasady, co podkreślał Trybunał Konstytucyjny od początków swego 

działania, polega na tym, że wszystkie podmioty charakteryzujące się cechą 

relewantną (istotną) w równym stopniu powinny być traktowane jednakowo, 

a zatem bez zróżnicowania dyskryminującego [U 7/87]. W kontekście art. 6 

usc nie można mówić o respektowaniu zasady "równego traktowania rów-

nych", jako że założono w nim ograniczenie zasięgu udostępnienia informacji 

o wolnych wyższych stanowiskach w służbie publicznej jedynie do obywateli, 

którzy znajdą uznanie w oczach osób obsadzających te stanowiska. Wiedzą  

o wolnych, wyższych stanowiskach w służbie cywilnej, w świetle art. 53  

a ustawy o sc, będą dysponować osoby zajmujące stanowiska stricte poli-

tyczne, jak choćby ministra, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy wo-

jewody. Są to zatem stanowiska stricte polityczne, co z uwagi na ich znacze-

nie w procesie kształtowania polityki kadrowej nie może zostać uznane za 

sprzyjające budowie apolitycznego korpusu urzędniczego.  

Jak już wyżej powiedziano regulacja ustawowa materii służby cywilnej 

powinna być dokonana z uwzględnieniem zasad, które ustanowione zostały 

w art. 153 ust 1 Konstytucji RP, to znaczy bezstronnego i politycznie neutral-

nego wykonywania państwa. Jak uznał Trybunał Konstytucyjny  

w wyroku z dnia 12 grudnia 2002 roku [K 9/02] kluczowym, a równocześnie 

koniecznym warunkiem służącym realizacji tych celów jest takie ustawowe 

unormowanie mechanizmu powoływania i funkcjonowania służby cywilnej, 

które zagwarantuje brak jakichkolwiek, choćby przejściowych, możliwości 

ingerencji w tym zakresie ze strony polityków sprawujących władzę. Mecha-

nizm ten powinien być w związku z tym pozbawiony możliwości ingerencji 

politycznej.  

Z kolei, jak uznał TK w wyroku z dnia 29 listopada 2007 r. [SK 43/06], art. 

60 Konstytucji RP wymaga od ustawodawcy ustanowienia regulacji material-

noprawnych określających przejrzyste kryteria selekcji kandydatów  

i obsadzania poszczególnych stanowisk w służbie publicznej oraz nakazuje 

stworzenie odpowiednich gwarancji proceduralnych, zapewniających weryfi-

kowalność decyzji w sprawie naboru do służby. Brak odpowiednich procedur 

kontrolnych i odwoławczych stanowić może istotną przeszkodę w stosowa-
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niu przyjętych reguł, a tym samym naruszać będzie konstytucyjny wymóg 

traktowania starających się o dostęp do służby na jednakowych zasadach. 

Zdaniem Trybunału regułą powinien być dostęp do stanowisk w służbie pu-

blicznej w drodze konkursu przeprowadzanego na podstawie jasnych okre-

ślonych w ustawie kryteriów. Takie rozwiązanie odpowiada nie tylko wymo-

gom sprawiedliwości, wykluczając arbitralność rozstrzygnięć, ale ponadto 

służy realizacji dobra wspólnego, umożliwiając nabór najlepszych kandyda-

tów na poszczególne stanowiska w służbie publicznej. Ustawodawca powi-

nien dążyć do coraz szerszego wprowadzania procedury konkursowej przy 

obsadzaniu stanowisk w służbie publicznej [III KRS 4/10]. Chociaż z mocy art. 

681 Kodeksu pracy [ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., tekst jednolity: Dz. U.  

z 2014, poz. 1502 z późn. zm.] w związku z art. 153 a ust. 5 usc powołanie na 

wyższe stanowisko w służbie cywilnej będzie mogło zostać poprzedzone 

konkursem, to okoliczność ta nie niweczy zasygnalizowanych wyżej zastrze-

żeń. Nawet w takim przypadku udział w konkursie będą mogły wziąć jedynie 

osoby dysponujące w gruncie rzeczy informacją poufną. 

Nie sposób również uznać, że art. 153 a ustawy o służbie publicznej jest 

zgodny z art. 60 i 153 ust. 1 Konstytucji RP. W art. 153a ust. 5 przewidziano, 

że podstawą nawiązania stosunku pracy na wyższych stanowiskach  

w służbie cywilnej jest powołanie w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 

Zasygnalizowana wątpliwość co do dopuszczalności zatrudniania w korpusie 

służby cywilnej na podstawie powołania wiąże się ze stopniem ochrony sto-

sunku pracy z powołania przed rozwiązaniem przez pracodawcę. Stosunek 

pracy oparty na powołaniu nie korzysta z tzw. powszechnej ochrony trwało-

ści i jest uznawany za najmniej stabilną podstawę zatrudnienia pracownicze-

go [Liszcz 2014, 210]. Może być w każdym razie rozwiązany i nawet jeśli przy 

aprobacie poglądu [Liszcz 2014, 209]5 o konieczności podania przyczyny od-

wołania pracownikowi nie przysługuje roszczenie o uznanie odwołania za 

bezskuteczne ani o przywrócenie do pracy. 

Zagadnienie trwałości stosunku pracy w służbie publicznej, w tym także  

w służbie cywilnej, było już przedmiotem oceny Trybunału Konstytucyjnego, 

który zwracał uwagę, że stabilizacja zatrudnienia gwarantowana urzędnikom 

                                                           
5
 Takie stanowisko zajął również SN w wyroku z dnia 10 września 2004 r., I PK 

704/03. Inaczej SN w wyroku  z dnia 23 lipca 2009r., II PK 30/09. 
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służby cywilnej ma istotne znaczenie, jakkolwiek nie może być rozumiana 

jako swoisty przywilej przysługujący określonej grupie osób. Trwałość sto-

sunku pracy w służbie publicznej pełni bowiem niezwykle ważną funkcję 

związaną z zapewnieniem instytucjom państwowym odpowiedniej liczby 

wysoko wykwalifikowanych pracowników. Uniezależnia obsadzanie stano-

wisk w służbie publicznej od kryteriów politycznych i stanowi konieczny wa-

runek bezstronności politycznej i kompetencji tej służby. Jak zauważa się  

w literaturze przedmiotu ochrona trwałości stosunku pracy, polegająca 

przede wszystkim na ustawowej reglamentacji okoliczności umożliwiających 

rozwiązanie stosunku pracy, ma gwarantować możliwość wykonywania 

obowiązków ustawowych w sposób wolny od jakichkolwiek nacisków ze-

wnętrznych. Stanowi przez to jedną z podstawowych gwarancji neutralności 

urzędników, umożliwiając wykonywanie powierzonych im zadań państwa  

w sposób niezależny [Por. Dubowik 2007, 18-19]. W wyroku z dnia 16 czerw-

ca 2003 r. [K 52/02] Trybunał Konstytucyjny zwrócił ponadto uwagę na to, że 

ochrona trwałości stosunku pracy w służbie publicznej pełni szereg funkcji, 

stanowiąc szczególnie ważny instrument polityki zatrudnienia w tej służbie. 

Jej celem jest zapewnienie instytucjom państwowym odpowiedniej liczby 

wysoko wykwalifikowanych pracowników. Stabilność zatrudnienia uniezależ-

nia obsadzanie stanowisk w służbie publicznej od kryteriów politycznych  

i stanowi konieczny warunek bezstronności politycznej i kompetencji tej 

służby. Ochrona trwałości stosunku pracy sprzyja wykorzystaniu doświad-

czenia zawodowego urzędników państwowych. Ostatecznym celem stabilno-

ści zatrudnienia w służbie publicznej jest zagwarantowanie obywatelom 

prawa do dobrej administracji. Należy zatem uznać, że ochrona interesu 

indywidualnego urzędników stanowi w tym przypadku pochodną określo-

nych wartości ogólnospołecznych. Mając na uwadze relatywną łatwość roz-

wiązania stosunku pracy z powołania, nie sposób uznać, że wprowadzenie tej 

podstawy zatrudnienia służy realizacji celów powołania służby cywilnej oraz 

prawa obywateli do dobrej administracji.  

Wątpliwości natury konstytucyjnej powstają również na tle art. 53  

w brzmieniu nadanym jej nowelą grudniową. Stanowi on, że może je zajmo-

wać osoba, która:  

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 
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2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmo-

wania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub 

pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi; 

3) posiada kompetencje kierownicze, 

4) spełnia wymagania określone w opisie stanowiska pracy oraz w przepi-

sach odrębnych. 

Przed nowelą grudniową art. 53 przewidywał, że wyższe stanowisko  

w służbie cywilnej może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) nie była karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzę-

dach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dyspo-

nowaniem środkami publicznymi; 

3) posiada kompetencje kierownicze; 

4) posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni 

staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów pu-

blicznych - w przypadku ubiegania się o stanowisko dyrektora generalnego 

urzędu; 

5) posiada co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny na 

stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jed-

nostkach sektora finansów publicznych - w przypadku ubiegania się o stano-

wisko, o którym mowa w art. 52 pkt 2-4; 

6) spełnia wymagania określone w opisie stanowiska pracy oraz w przepi-

sach odrębnych. 

Jak już wcześniej powiedziano uczynienie zadość wymogowi przewidzia-

nemu w art. 153 ust. 1 powołania służby cywilnej nie wystarczy formalne 

nadanie takiej nazwy rzeszy ludzi zatrudnionych na stanowiskach urzędni-

czych w urzędach administracji rządowej. Stosowne regulacje muszą zapew-

niać zawodowy charakter służby cywilnej. Zgodnie z regułami wykładni języ-

kowo-logicznej należy przyjąć, że o zawodowym wykonywaniu określonej 

działalności można mówić tylko w przypadku, gdy jest ona wykonywana sta-

le, w ramach zawodu, czyli zajęcia w którym ktoś się wyspecjalizował i z któ-

rego czerpie środki utrzymania [Por. Skorupka 1969, 990]. O zawodzie moż-

na mówić tylko wtedy, gdy w danej aktywności człowieka występują cztery 
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elementy: określony rodzaj aktywności, wymagane kwalifikacje, trwały cha-

rakter pracy oraz dochód uzyskiwany dzięki pracy [Wojtczak 1999; 32]6.  

Z punktu widzenia prowadzonych rozważań ma odpowiedź na pytanie czy 

rygory selekcyjne przewidziane dla osób zajmujących wyższe stanowiska  

w służbie cywilnej realizują konstytucyjny wymóg zawodowego charakteru 

służby cywilnej. Jak podnosi się w doktrynie kwalifikacje obejmują wiedzę  

i umiejętności, a mogą zostać nabyte w drodze praktyki lub edukacji [Jagiel-

ski 2010, 33]. Dostęp do korpusu służby cywilnej obwarowany jest co do 

zasady koniecznością spełnienia odpowiednich rygorów selekcyjnych (art. 4 

usc), odbyciem służby przygotowawczej i koniecznością zdania egzaminu7. 

Warto również wspomnieć o ocenach okresowych, jakim poddawani są 

członkowie korpusu służby cywilnej oraz obowiązkowi udziału w szkoleniach. 

Mechanizm ten sprzyja, chociaż oczywiście nie stanowi gwarancji osiągnięcia 

celów konstytucyjnych utworzenia służby cywilnej, która w sposób zawodo-

wy i rzetelny realizuje zadania państwa. W tym kontekście obniżenie rygorów 

selekcyjnych nowelą grudniową w sposób rażący narusza dyrektywę konsty-

tucyjną nakazującą stworzenie zawodowego korpusu służby cywilnej. Warto 

w tym miejscu zauważyć, że już obniżenie rygorów selekcyjnych dla osób 

zatrudnionych na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej spotkało się  

z uzasadnioną krytyką przedstawicieli doktryny [Szewczyk 2010, 54]. Szcze-

gólną dezaprobatę wywołuje odstąpienie od wymogu wykazania doświad-

czenia zawodowego przez osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie 

cywilnej. Nie można mówić o zawodowym charakterze zatrudnienia w służ-

bie cywilnej, w sytuacji gdy obowiązujące przepisy nie wymagają od wcho-

dzącej w grę kategorii osób traktowania swoich obowiązków, jako zawodu 

nie tylko na etapie włączenia do korpusu służby cywilnej ale i w perspektywie 

pozostawania w nim. Powołanie tworzy wszak bardzo labilny stosunek pracy, 

który może zostać z łatwością rozwiązany, a zważywszy na polityczne umiej-

scowienie osób rozstrzygających o zatrudnieniu, oczywiste staje się zagroże-

nie podejmowania w tym zakresie decyzji dalekich od apolityczności.  

 

                                                           
6
 Na temat zawodowego charakteru służby cywilnej zob. też. J. Jagielski, 2010, 25-27. 

7
 Należy przy tym pamiętać o szczególnej ścieżce dostępu do służby cywilnej przewi-
dzianej dla absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 
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PODSUMOWANIE 

W demokratycznym państwie prawa funkcjonowanie służby cywilnej ro-

zumianej jako korpus zawodowych, apolitycznych urzędników kierujących się 

wartościami konstytucyjnymi a nie interesem partyjnym, jest standardem. 

Stąd też jej odtworzenie po latach upolitycznienia aparatu administracyjnego 

w okresie PRL należy ocenić jednoznacznie pozytywnie, podobnie jak jej kon-

stytucyjne umocowanie. Niestety, jak dowodzi tego skala i kierunek zmian 

prawnych, idea ta z wielkim trudem toruje sobie drogę do świadomości de-

cydentów politycznych. Podkreślić przy tym należy, że konkluzja ta nie odno-

si się jedynie do ostatnich zmian przepisów regulujących funkcjonowanie 

służby cywilnej, ale ma walor ogólnej oceny.  

Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej z 30 grudnia 2015 roku zasługuje 

jednak na szczególną krytykę. Po dwudziestu latach od przyjęcia pierwszej 

powojennej ustawy o służbie cywilnej uczyniony został znaczący krok wstecz 

w budowaniu apolitycznego aparatu urzędniczego. Zdarzenie to tym bardziej 

budzi niepokój, że ustawodawca całkowicie pominął dorobek orzeczniczy 

Trybunału Konstytucyjnego, z którego wynikają jasne wskazówki co do spo-

sobu urzeczywistnienia konstytucyjnego nakazu utworzenia służby cywilnej8.  

W demokratycznym państwie prawa dziwi również to, że daleko idąca 

zmiana w obszarze funkcjonowania administracji rządowej została dokonana 

nie z inicjatywy Rady Ministrów ale grupy posłów, podczas gdy wydawać by 

się mogło, że to z uwagi na podległość Szefa Służby Cywilnej Prezesowi Rady 

Ministrów, to właśnie ten ostatni jest predestynowany do przedstawienia 

RM propozycji rozwiązań prawnych zamierzających do usprawnienia działa-

nia Służby Cywilnej oraz wyeliminowania stwierdzonych w tym obszarze 

nieprawidłowości9.  

                                                           
8
 To, że ustawodawca nie uwzględnia w zasadzie postulatów doktryny dotyczące 
sposobu unormowania służby cywilnej, stało się smutną normą. Zarówno w toku 
prac poprzedzających uchwalenie ustawy o sc z 2006 roku jak i z 2008 roku, opinie 
prawne, w których podnoszono szereg wątpliwości nie wpłynęły znacząco na treść 
przyjętych ostatecznie ustaw. 
9
 Niestety nie jest to praktyka odosobniona i jak pokazuje doświadczenie z drogi tej 
korzystają wszystkie rządzące opcje polityczne.  
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Celem powyższych wywodów nie jest wykazanie, że ustawodawca zwykły 

nie ma prawa do wprowadzania prawnych mechanizmów służących efek-

tywności działania administracji. Słusznie zauważa się w literaturze przed-

miotu, że uczynienie z urzędników na wyższych stanowiskach kierowniczych 

kogoś w rodzaju nieusuwalnych sędziów, jawi się rozwiązaniem nie do przy-

jęcia w świetle mechanizmów funkcjonowania państwa demokratycznego 

[Chmielnicki 2013, 30]. 
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W nauce prawa handlowego występuje wiele zagadnień, które w prakty-

ce okazują się dość problematyczne w zastosowaniu bądź ich skomplikowa-

nie wymaga niebywałej ostrożności w ramach funkcjonowania przedsiębior-

ców na rynku. Istotnym zagadnieniem jest konstruowanie firmy przedsię-

biorcy. Nasuwa się pytanie, jakie znaczenie ma umieszczenie nazwiska  

w firmie przedsiębiorcy? W dalszej analizie w mojej pracy wykażę, że ma ono 

niezwykłą wagę, bowiem wiąże się ono przede wszystkim z ukształtowaniem 

odpowiedzialności wspólników i reprezentacją spółki. Zatem niezbędne bę-

dzie posłużenie się w badaniu metodą dogmatyczno-prawną oraz pomocni-

czą jej metodą badawczą teoretyczno-prawną. Wnikliwie analizując teksty 

prawne wraz z poglądem doktryny i judykatury, można ustalić wpływ 

umieszczenia nazwiska osoby fizycznej w firmie na funkcjonowanie podmio-

tów prawa. 

Prawo do firmy jest prawem podmiotowym o charakterze bezwzględnym 

skutecznym erga omnes. Powstaje ono z chwilą powstania osoby prawnej.  

W sensie ścisłym jest to moment rozpoczęcia działalności spółki w organiza-

cji. Inni przedstawiciele doktryny, w tym prof.  Szwaja, uważają, że prawo do 

firmy powstaje z chwilą rozpoczęcia używania firmy przez przedsiębiorcę. 

Natomiast rejestracja  firmy jest przesłanką powstania prawa do firmy, we-

dług M. Załuckiego. Wygaśnięcie prawa do nazwy ma miejsce z chwilą wy-

kreślenia osoby prawnej z rejestru. W trakcie istnienia osoby prawnej,  

w wyniku zmian statutu, może dojść do wygaśnięcia dotychczasowego prawa 

do nazw i powstania nowego prawa do innej nazwy [Kidyba 2015, 104]. 

Przepisy prawa, szczególnie kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych 

określają sposób konstruowania firmy w zależności od szaty prawnej, pod 

którą działa dany przedsiębiorca. Dla przykładu firma spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością może być obrana dowolnie. Powinna natomiast zawierać 

dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Z kolei 

firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku 

komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”.  

Osoba fizyczna obowiązkowo musi posługiwać się swoim nazwiskiem  

w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dlatego jej nazwisko musi być 

umieszczone w firmie. Najważniejszą zasadą prawa firmowego jest nie-

wprowadzanie  w błąd innych uczestników rynku. Dlatego też przedsiębiorca, 
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który później rozpoczyna działalność, musi uwzględnić fakt korzystania  

z identycznego nazwiska w firmie innych podmiotów na tym samy rynku. 

Może wprowadzić zmiany  poprzez użycie w oznaczeniu nowej firmy dodat-

ków różnicujących jak imienia lub imion, dodanie pseudonimu, lokalizacji 

przedsiębiorstwa. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 24 lute-

go 1999 r. (I ACA 811/98) „dodanie do słowa "Miś" rysunku głowy niedźwie-

dzia przez obu konkurentów nie usunęło niebezpieczeństwa omyłek, mimo 

że rysunki te dość znacznie różniły się od siebie.” Zatem umieszczenie przy 

nazwisku dodatku obrazowego nie uchroni osób trzecich przed wprowadze-

niem w błąd, gdyż firmy przedsiębiorców są oznaczeniami słownymi. 

W przeciwieństwie do firmy prawo  nie przewiduje szczególnych rygorów 

przy konstruowaniu nazwy przedsiębiorstwa. Nie może ono jednak wprowa-

dzać w błąd. W przypadku zbycia nazwy przedsiębiorstwa zawierającej na-

zwisko przedsiębiorcy można podnieść zarzut wprowadzenia osób trzecich  

w błąd co do osoby, która to przedsiębiorstwo prowadzi. W praktyce pro-

blem prawny pojawia się, gdy firma i nazwa przedsiębiorstwa są identyczne.   

W momencie zbycia przedsiębiorstwa powstaje pytanie, czy nazwa przedsię-

biorstwa zostaje również zbyta. Biorąc pod uwagę, że składnikiem przedsię-

biorstwa, w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, jest też oznaczenie in-

dywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części, czyli nazwa 

przedsiębiorstwa, to i ona podlega zbyciu zgodnie z przepisami kodeksu cy-

wilnego. Przeciwnie jest z firmą przedsiębiorcy, która przypisana jest wyłącz-

nie jednemu określonemu przedsiębiorcy i jest niezbywalna. Kontrowersyjne 

wydaje się  dopuszczenie zbycia nazwy przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy jest 

ono identyczne z brzmieniem, niezbywalnej przecież, firmy. Jednak biorąc 

pod uwagę, że w praktyce często spotyka się nazwy identyczne z firmą pod-

miotu, przyjmuje się, że zbycie nazwy jest dopuszczalne.  

Kolejny problem dotyczy umieszczania nazwiska osoby zmarłej bądź nie-

będącej już wspólnikiem danej spółki. W świetle art. 435 § 3 kodeksu cywil-

nego, jeżeli osoba fizyczna udzieliła zgody na umieszczenie swojego nazwiska 

lub pseudonimu w firmie osoby prawnej, nie jest konieczne uzyskiwanie po 

jej śmierci na podstawie komentowanego przepisu zgody jej małżonka i dzie-

ci na dalsze utrzymywanie w firmie nazwiska zmarłej osoby fizycznej. Pod-

stawa takiego poglądu znajduje się w porównaniu brzmienia art. 435 § 3  
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z art. 438 § 1 kodeksu cywilnego, z którego wynika, iż konieczność udzielenia 

przez osobę fizyczną, a także jej małżonka i dzieci, zgody na zachowanie na-

zwiska w firmie dotyczy jedynie sytuacji, gdy osobą, której nazwisko umiesz-

czone było w firmie, był wspólnik, którego członkostwo w spółce następnie 

ustało. 

Przyczyną, dla której umieszczanie bądź utrzymanie w firmie nazwisk 

konkretnych osób jest tak istotne, to coraz powszechniejsze zjawisko komer-

cjalizacji dóbr osobistych.  To zjawisko określić można jako wykorzystywanie 

wartości ekonomicznej tkwiącej w dobru osobistym. Zaznacza się ono szcze-

gólnie silnie w odniesieniu do dobra osobistego, jakim jest wizerunek, a tak-

że w odniesieniu do nazwiska [Żelechowski 2016, teza 12]. Wykorzystanie 

nazwiska osoby fizycznej w firmie osoby prawnej zmierza do komercyjnej 

eksploatacji walorów majątkowych tkwiących w nazwisku osoby fizycznej. 

Wskutek tego utrwalona teza o wygaśnięciu praw osobistych z chwilą śmierci 

osoby fizycznej, której one dotyczą, jest coraz częściej podawana w wątpli-

wość [Żelechowski 2016, teza 14]. Orzecznictwo Sądu Najwyższego podtrzy-

muje również, że przedsiębiorca, który uprawniony jest do używania w swo-

jej firmie cudzego nazwiska, nie może zabronić osobie noszącej to nazwisko 

umieszczenia go w firmie, pod którą osoba ta prowadzi działalność [Pazdan 

2015, teza 10]. Przedsiębiorca, który uzyskał zgodę określonej osoby na uży-

cie jej nazwiska w brzmieniu swojej firmy, nie może zabronić innej osobie 

noszącej to samo nazwisko umieszczenia go w firmie, pod którą osoba ta 

prowadzi działalność gospodarczą. Problem, jaki może się wówczas pojawić, 

to brak spełnienia ustawowego wymogu istnienia dostatecznej różnicy mię-

dzy firmami przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym ryn-

ku.  

W firmie nie mogą znajdować się nazwiska osób niebędących wspólnika-

mi, z wyjątkiem przypadków uregulowanych w art. 438 § 1 i 3 kodeksu cy-

wilnego lub użycia nazwiska w charakterze dodatku nieobowiązkowego. Za 

nieprawidłowe wypada uznać używanie zdrobnień nazwiska lub imienia za-

miast ich prawidłowej formy. Natomiast nie stoi to na przeszkodzie zamiesz-

czeniu w firmie zdrobnienia imienia lub nazwiska jako dodatku nieobowiąz-

kowego firmy, a więc obok rdzenia firmy, którym jest nazwisko wspólnika  

w prawidłowej pisowni. Po śmierci osoby, której nazwisko lub pseudonim ma 
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być zamieszczone w firmie przedsiębiorcy, niezbędna jest zgoda jej najbliż-

szych, wyznaczonych w art. 435 § 3 kodeksu cywilnego. Udzielonej zgody nie 

mogą już odwołać, nawet przez zgodne oświadczenie wszystkich uprawnio-

nych. Natomiast przedsiębiorca może zrezygnować z zamieszczenia w swej 

firmie nazwiska lub pseudonimu, co do którego otrzymał zgodę. W tym celu 

uprawnieni, którzy ją wyrazili, mogą zawrzeć stosowną umowę z przedsię-

biorcą [Szwaja 2016]. Kodeks cywilny milczy na temat ewentualnej możliwo-

ści cofnięcia omawianej zgody. Przyjmuje się, że jest to możliwe. Przyczyną 

cofnięcia omawianej zgody może być naruszenie przez przedsiębiorcę, mają-

cego prawo do używania nazwiska w brzmieniu swojej firmy, innego dobra 

osobistego niż nazwisko tej osoby, na przykład jej czci, zgodnie z at. 23 ko-

deksu cywilnego. Wspomniana ochrona przysługuje między innymi ze wzglę-

du na to, że nazwisko to staje się wówczas również składnikiem firmy. Pełni 

funkcję identyfikacji osoby fizycznej i osoby prawnej. Jest elementem budo-

wania pozycji przedsiębiorcy na rynku. Ponadto umowne zrzeczenie się pra-

wa do odwołania zgody przez osobę fizyczną na użycie jej nazwiska w firmie 

przedsiębiorcy stanowi wzmocnienie jego pozycji. Co do zasady więc należa-

łoby uznać taką konstrukcję prawną za dopuszczalną. Natomiast umowne 

ograniczenie zakresu używania firmy przez przedsiębiorcę, który umieścił  

w niej nazwisko osoby fizycznej za jej zgodą, jest niedopuszczalne. Czym 

dłużej w obrocie gospodarczym funkcjonuje firma, której składnikiem jest 

nazwisko osoby fizycznej, tym łatwiej uzasadnić interes ekonomiczny przed-

siębiorcy do utrwalenia takiego stanu. Gdyby więc zgoda małżonka i dzieci 

była warunkiem utrzymania nazwiska osoby fizycznej po jej śmierci w firmie 

przedsiębiorcy, to można by to uzasadniać ekonomicznym interesem przed-

siębiorcy i postulować jego ochronę. Jednak zgoda nie jest potrzebna dla 

utrzymania nazwiska osoby fizycznej po jej śmierci w brzmieniu firmy przed-

siębiorcy.  

Przechodząc do innego zagadnienia, należy wskazać, że istotny problem 

może się pojawić, jeżeli kilku wspólników spółki lub wszyscy noszą to samo 

nazwisko. W takiej sytuacji przyjmuje się, że to powtórzenie nazwiska w fir-

mie spółki jest dopuszczalne. Można go użyć w liczbie mnogiej, np. Karol  

i Anna Kowalscy. Jednak jeśli niektórzy wspólnicy mają inne nazwisko, to  

z brzmienia firmy musi wynikać, że poza wspólnikami o identycznym nazwi-
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sku są także inni wspólnicy, np. "Patryk i Paweł Brzozowscy i Anna Nowak 

spółka jawna" [Sołtysiński 2016, teza 7]. 

Szczególne skutki prawne związane z umieszczeniem nazwiska w firmie 

przewidują przepisy kodeksu spółek handlowych. W przypadku spółki ko-

mandytowej i komandytowo-akcyjnej ustawodawca wyraźnie wskazuje na 

negatywne konsekwencje umieszczenia w ich firmach nazwisk komandyta-

riuszy (odpowiednio - akcjonariuszy), którzy muszą liczyć się w takim przy-

padku z odpowiedzialnością wobec osób trzecich równą odpowiedzialności 

komplementariuszy. Podkreślona została w ten sposób wola ustawodawcy 

ograniczenia użycia nazwisk w firmie tych spółek tylko do nazwisk komple-

mentariuszy. Spółka komandytowa jest dość specyficzną konstrukcją, gdzie 

występują dwa rodzaje wspólników - komplementariusze i komandytariusze. 

Przy czym ci pierwsi odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób nieogra-

niczony, przeciwnie do komandytariuszy. Wyjątkiem jest umieszczenie na-

zwiska komandytariusza w firmie spółki. Zgodnie z art. 104 §4 kodeksu spół-

ek handlowych nazwiska komandytariuszy nie mogą być zamieszczone  

w firmie spółki. Naruszenie tego przepisu skutkuje wykluczeniem ograniczo-

nej odpowiedzialności komandytariusza, którego nazwisko umieszczono  

w brzmieniu firmy, gdyż wierzyciele spółki komandytowej, działając w zaufa-

niu do oznaczenia firmy, mogli uważać, że umieszczone tam nazwisko ko-

mandytariusza należy do komplementariusza, a więc ty sam może on odpo-

wiadać majątkiem osobisty za zobowiązania spółki bez ograniczeń [Szumań-

ski 2014, 116]. Ponadto w doktrynie przyjmuje się, że jeżeli w spółce koman-

dytowej uczestniczą dwie osoby o tym samym nazwisku, przy czym jedna jest 

komplementariuszem, a druga komandytariuszem, to w firmie należy podać 

również imię komplementariusza. W przypadku, gdy również imię jest iden-

tyczne, należy podać w firmie inne dane, np. drugie imię. 

Posługiwanie się nazwiskami postaci historycznych jak Kopernik, Chopin, 

Mickiewicz w firmach osób prawnych jest częstą w naszym kraju praktyką. 

Jednak zabieg posługiwania się nazwiskami osób zmarłych, zwykle postaci 

historycznych, oceniany jest krytycznie. Może to doprowadzić przykładowo 

do kojarzenia Chopina z napojem alkoholowym, a nie z muzyką. Brak instytu-

cji, która w interesie społecznym mogłaby występować w obronie pamięci 

takich osób, powoduje przyzwolenie na tego typu zachowania przedsiębior-



 Anita JARZĘBOWSKA                                                                                                   ASO.A.8(2)/2016/136-144 

142 

ców. W takim stanie rzeczy wyrządzona jest znaczna szkoda państwu i pa-

triotycznym wartościom [Kępiński 2016, teza 10]. Umieszczenie w firmie 

osoby prawnej nazwiska osoby fizycznej służyć ma ukazaniu związków tej 

osoby fizycznej z powstaniem lub działalnością osoby prawnej. Ma to zapo-

biec wzmacniania pozycji przedsiębiorcy na rynku wskutek umieszczania  

w firmach nazwisk postaci historycznych lub osób znanych, które nie mają 

żadnego związku z danym przedsiębiorcą [Żelechowski 2016, teza 8]. Zwią-

zek osoby fizycznej z powstaniem lub działalnością osoby prawnej istnieje 

najczęściej wówczas, gdy osoba fizyczna jest znaczącym wspólnikiem spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością, założycielem spółki akcyjnej, lub inicjato-

rem założenia spółdzielni [Promińska 2014, teza 4]. Związek uzasadniający 

zamieszczenie nazwiska osoby fizycznej w firmie tej osoby prawnej może 

mieć także, jak się wydaje, charakter pośredni, przykładowo, związek taki 

istnieć może między działalnością przedsiębiorcy a osobą wynalazcy, którego 

rozwiązanie jest wykorzystywane w działalności przedsiębiorcy i przyniosło 

sukces rynkowy temu przedsiębiorcy [Promińska 2014, teza 4]. Każdy przy-

padek należy jednak badać ad casum, wiele zależeć będzie od rodzaju wyro-

bów przedsiębiorcy i stosowanych metod produkcji. Ta reguła stwarza prze-

szkodę w kontynuowaniu praktyki stosowanej w okresie gospodarki plano-

wej, gdzie nadawano przedsiębiorstwom państwowym i spółdzielniom na-

zwisk bohaterów narodowych, rewolucjonistów lub działaczy lewicowych, 

bez żadnego ich związku z danym przedsiębiorstwem.  Dla przykładu można 

przywołać brzmienie firm spółek jak: Fabryka cukiernicza „Kopernik” s.a., 

Centrum medyczne Kopernik sp. z o. o., „Kopernik Travel Ltd” sp. z o. o., 

Spółdzielnia mieszkaniowa „Kopernik”. Wymienione podmioty, jak można 

przypuszczać na podstawie ujawnionego PKD, nie prowadzą działalności 

będącej w związku z postacią Mikołaja Kopernika. Ponadto Kopernik nie jest 

też nazwiskiem żadnego ze wspólników. 

Powyższe ograniczenia związane z zakazem umieszczania w firmie na-

zwisk osób fizycznych mają na celu uniknięcie sytuacji, w których nazwisko 

zawarte w firmie może być skojarzone przez przeciętnego uczestnika obrotu 

z konkretną osobą fizyczną, której nazwisko jest powszechnie znane, koja-

rzone z określonym rodzajem działalności. Wydaje się jednak, że głównie taki 

jest cel komercyjnego umieszczania nazwisk osób fizycznych w firmach osób 
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prawnych. Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy zachowanie przedsiębior-

cy nosi znamiona celowego wprowadzenia w błąd odbiorców przez umiesz-

czenie w firmie nazwiska sławnego, po uprzednim uzyskaniu na to zgody 

innej osoby o takim samym nazwisku, niemającej nic wspólnego z powsta-

niem lub działalnością przedsiębiorcy albo po uprzednim zaaranżowaniu 

tego związku, można by mówić o zakazie umieszczania takiego nazwiska  

w firmie przedsiębiorcy. Nie można bowiem, co do zasady, zakazać osobie 

noszącej nazwisko (imię i nazwisko) identyczne z nazwiskiem znanym, sław-

nym, postaci historycznej i jednocześnie wykazującej związek z powstaniem 

lub działalnością przedsiębiorcy, wyrażenia zgody na jego użycie w firmie 

przedsiębiorcy będącego osobą prawną. Z punktu widzenia uregulowania 

art. 435 § 3 k.c. nic nie stoi na przeszkodzie, żeby używać nazwisk (pseudo-

nimów) literackich. Należy jednak w tym wypadku wyróżnić sytuacje, w któ-

rej umieszczenie w firmie nazwiska postaci fikcyjnej wkracza w sferę praw 

autorskich twórcy utworu, w którym dana postać występuje. Postać fikcyjna 

może być jednak chroniona przepisami prawa autorskiego, jeżeli spełnia 

ogólne przesłanki wymagane przez prawo do uzyskania ochrony. Postać taka 

może być chroniona jako integralna część utworu lub samodzielnie, nieza-

leżnie od utworu, w jakim była umieszczona. 

Konkludując, należy przyznać istotny wpływ umieszczenia nazwiska  

w brzmieniu firmy. Ma ona niezwykłe znaczenie w przedmiocie reprezentacji 

spółki oraz odpowiedzialności za jej zobowiązania. Wpływa na rozszerzanie 

granic odpowiedzialności między innymi komandytariuszy. Ponadto zagad-

nienie to dotyka materii praw autorskich oraz ochrony dóbr osobistych. Nie-

wątpliwie częstym zjawiskiem jest używanie nazwisk znanych postaci histo-

rycznych, które nie pozostają w związku z działalnością przedsiębiorcy. Po-

wyższa analiza wskazuje, że konstrukcja firmy jest dość plastyczna, podlega 

dużej swobodzie przedsiębiorcy. Mimo pewnych ograniczeń przewidzianych 

przez przepisy prawa, często dochodzi do ich naruszeń. Brak reakcji i egze-

kwowania obowiązków od przedsiębiorców sprawia, że problematyka 

umieszczania nazwisk w firmie jest zagadnieniem aktualnie wprowadzającym 

przedsiębiorców w prawną konsternację. 
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Oznaczenie przedsiębiorcy jest bardzo istotną kwestią Trzeba podkreślić, 

że nowelizacja Kodeksu cywilnego z dnia 14 lutego 2003 r. wprowadziła no-

wą definicję firmy. Wcześniej definicja taka pochodziła z kodeksu handlowe-

go z 1934 r. Odnosiła się ona do kupców rejestrowych oraz do spółek prawa 

handlowego, również do prowadzonych przez te podmioty przedsiębiorstw. 

W świetle obecnie obowiązujących przepisów firma obejmuje jedynie przed-

siębiorców. Uregulowania zawarte w art. 432 -4310   k.c. wiążą firmę ściśle  

z osobą przedsiębiorcy. Pojęcie oznaczenia przedsiębiorstwa z art. 5 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji obejmuje 

przedsiębiorstwo w znaczeniu podmiotowym, przedmiotowym i funkcjonal-

nym. Takie rozumienie pojęcia potwierdzone zostało w orzeczeniu Sądu 

Najwyższego z dnia 19 czerwca 2002 r (sygn. II CKN 1229/00). Sąd Najwyższy 

przyjął tzw. szerokie rozumienie oznaczenia przedsiębiorstwa: oznaczenia 

zbieżne ze wszelkimi oznaczeniami przedsiębiorcy oraz wszystkie inne ozna-

czenia identyfikujące przedsiębiorstwo. Przyjęcie szerokiego rozumienia 

oznaczenia przedsiębiorstwa pozwala na objęcie zakresem ochrony oznacze-

nia przedsiębiorcy jego firmy.  Rola firmy polega przede wszystkim na ozna-

czeniu przedsiębiorcy w celu wyróżnienia go w obrocie gospodarczym. Firma 

jest jednym z elementów składających się na wartość niematerialną, intelek-

tualną przedsiębiorcy [http://www.zwi.kig.pl/]. Często rozpoznawalność 

nazwy i wynikająca z niej reputacja, prestiż, decydują o sukcesie bizneso-

wym. Firma jako oznaczenie przedsiębiorcy powinna mieć postać słowną, tj. 

składać się z jednego lub więcej wyrazów, za pomocą których przedsiębiorca 

odróżni się od innych przedsiębiorców. Wskazuje się, że za dopuszczalne 

należy uznać również oznaczenia literowo-cyfrowe bądź kombinowane – 

łączące litery lub cyfry z innymi znakami pisarskimi 

[http://mojafirma.infor.pl/]. Firmą nie może być znak graficzny, czy inny ele-

ment o charakterze obrazowym lub plastycznym. Znaki takie mogą być uży-

wane do oznaczenia przedsiębiorstwa lub towarów czy usług danego przed-

siębiorcy. 

Obecnie przepisy Kodeksu cywilnego i norm szczególnych regulujących 

funkcjonowanie podmiotów i prawa są podstawą do wyodrębnienia podziału 

na nazwy podmiotów i firmy przedsiębiorców. Charakterystyczną cechą 

obecnych rozwiazań jest to, że każdy przedsiębiorca działa pod firmą. Kodeks 
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cywilny wyodrębnia oznaczenia słuzące wyróznianiu przedsiębiorców od 

oznaczeń służących wyróznianiu przedsiębiorstw lub ich części rozumianych 

jako przedmioty praw przedsiębiorców [Kidyba 2016, 68]. Prawa przedsię-

biorców sąregulowane przede wszystkim w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Aktualne są obecnie porównania dotyczące firmy i oznaczenia 

przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że może dojść do 

tożsamości tych instytucji, mimo że różnice między nimi są analogiczne jak 

między funkcja firmy i znaku towarowego [Popiołek 8; Szwaja, Mika, 874]. 

Nie występuja reguły obowiazujace przy konstruowaniu nazwy podmiotów 

prawa cywilnego, które nie są przedsiębiorcami. Kodeks cywilny wskazuje na 

generalne zasady konstruowania firmy przedsiebiorcy. 

Przepisy prawa chronią oznaczenie przedsiębiorcy, który występuje w ob-

rocie, przed naruszeniem jego praw do nazwy. Zależy to od celu i przedmiotu 

ochrony. Przedmiotem ochrony mogą być objęte: nazwa przedsiębiorcy, 

dobro osobiste, znak towarowy, utwór, oznaczenie przedsiębiorstwa, prawo 

do domeny internetowej. W przepisach kodeksu cywilnego znajdują się pod-

stawowe regulacje dotyczące firmy. Zasadą jest działanie przedsiębiorcy pod 

firmą, która powinna być ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym lub  

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (osoby fi-

zyczne prowadzące działalność gospodarczą). Z przepisów kodeksu cywilne-

go wynika również mechanizm tworzenia nazw przedsiębiorców. Firma 

przedsiębiorcy powinna dostatecznie odróżniać się od firm innych przedsię-

biorców prowadzących działalność gospodarczą. Firmą osoby fizycznej jest 

jej imię i nazwisko, które może być uzupełnione o inne dowolnie wybrane 

określenie (art. 434 k.c.). Nie jest natomiast tak, wbrew powszechnej opinii, 

że firmę musi tworzyć unikalne słowo, które można uzupełnić o nazwisko 

[http://www.mrog.org/]. Imię i nazwisko przedsiębiorcy, będącego osobą 

fizyczną stanowi konieczny element firmy (por. wyrok WSA w Warszawie, 

sygn. akt VI SA/Wa 1660/05, VI/Wa 1661/05). Konieczność dostatecznego 

odróżniania się nazwy przedsiębiorcy od firm innych przedsiębiorców pro-

wadzących działalność gospodarczą na tym samym rynku oznacza, że nazwa 

nie może wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu jego 

działalności, miejsca działalności oraz źródeł zaopatrzenia. Niedopuszczalna 

jest kradzież firmy, rozumiana jako podszywanie się pod innego przedsię-
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biorcę. Możliwe jest udzielenie innemu przedsiębiorcy upoważnienia do 

korzystania z firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd. W sytuacji, gdy prawo 

przedsiębiorcy do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może on żą-

dać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W sytuacji, 

gdy prawo do firmy ulegnie już naruszeniu, przedsiębiorca może żądać usu-

nięcia skutków naruszenia, złożenia oświadczenia odpowiedniej treści  

i w odpowiedniej formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody mająt-

kowej lub wydania korzyści uzyskanej przez tego, kto dopuścił się naruszenia 

(art. 4310 k.c.). Taka ochrona przysługuje przedsiębiorcy ze względu na to, że 

jego oznaczenie ma charakter indywidualizujący, odróżniający od innych 

przedsiębiorców, niepowtarzalny. Trzeba podkreślić, że nazwa przedsiębior-

cy (firma) nie może być samodzielnym przedmiotem obrotu, nie można jej 

zbyć. Oznaczenie przedsiębiorcy rozumiane jako jego nazwisko, pseudonim, 

wizerunek w przypadku osób fizycznych, jako nazwa, pod którą prowadzona 

jest działalność gospodarcza mogą stanowić dobro osobiste i podlegają 

ochronie prawa cywilnego, niezależnie od ochrony wynikającej z innych 

przepisów. Wynika to z treści art. 23 k.c. oraz art. 43 k.c. W sytuacji, gdy do-

bro osobiste przedsiębiorcy zostanie zagrożone cudzym działaniem, może on 

żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie 

dokonanego naruszenia może on także żądać, aby osoba, która dopuściła się 

naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków,  

w szczególności żeby złożyła odpowiednie oświadczenie w odpowiedniej 

formie. Możliwe jest także żądanie przez przedsiębiorcę zadośćuczynienia 

pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel spo-

łeczny. W sytuacji, gdy wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrzą-

dzona szkoda majątkowa, poszkodowany przedsiębiorca może żądać jej na-

prawienia na zasadach ogólnych (art. 24 par. 2 k.c.). Roszczenia takie może 

przedsiębiorca zrealizować wtedy, gdy inny przedsiębiorca podejmuje bez-

prawne działania naruszające dobra osobiste. W sytuacji, gdy oznaczenie 

przedsiębiorcy przyjmuje formę przejawu działalności twórczej o indywidu-

alnym charakterze, ustalonej w jakiejkolwiek formie, niezależnie od wartości, 

przeznaczenia i sposobu wyrażenia stanowić może utwór w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Oznaczenie przedsiębiorcy może mieć charakter twórczy i pod-

legać takiej ochronie prawnej jak utwór. W takiej sytuacji, w zależności od 
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rodzaju naruszonych praw, tj. osobistych czy majątkowych, przepisy przewi-

dują – jeżeli przedmiotem ochrony są osobiste prawa autorskie przedsiębior-

cy do swojego oznaczenia, przedsiębiorca-twórca, którego autorskie prawa 

osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego 

działania. Może również żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, 

dopełniła czynności niezbędnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, 

aby złożyła publiczne oświadczenie odpowiedniej treści, w odpowiedniej 

formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, istnieje możliwość przyznania 

twórcy przez sąd odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za 

doznaną krzywdę lub – na żądanie przedsiębiorcy-twórcy, można zobowiązać 

sprawcę, by uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez przedsię-

biorcę-twórcę cel społeczny (art. 78 ust. 1 ustawy). W sytuacji, gdy przed-

miotem ochrony są majątkowe prawa autorskie przedsiębiorcy do swojego 

oznaczenia, uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naru-

szone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa zaniechania narusza-

nia, usunięcia skutków naruszenia lub naprawienia wyrządzonej szkody na 

zasadach ogólnych albo przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpo-

wiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – 

trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia 

byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie 

z utworu lub wydania uzyskanych korzyści (art. 79 ust. 1 ustawy). Ponadto 

można dochodzić roszczeń dodatkowych przewidzianych w art. 79 ust. 2, 3, 4 

wskazanej ustawy. Trzeba podkreślić, że realizacja opisanych roszczeń wyni-

kających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, nie zależy od dopełnienia wymogów formalnych związanych  

z rejestracją utworu.  

W sytuacji, gdy oznaczenie przedsiębiorcy uzyskało prawo ochronne na 

znak towarowy, przedsiębiorcy przysługuje dodatkowa ochrona. Znakiem 

towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób gra-

ficzny,  jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego 

przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, w szczególności 

wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna,  

w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub sygnał dźwiękowy. 

Elementem, który decyduje o możliwości uzyskania prawa ochronnego na 
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znak towarowy jest jego zdolność odróżniająca, wskazująca na oznaczenie 

pochodzenia, na funkcję jakościową i promocyjną. Nie udziela się praw 

ochronnych na oznaczenia, które: nie mogą być znakiem towarowym, nie 

mają dostatecznych znamion odróżniających. Uzyskanie prawa ochronnego 

na znak towarowy oznacza prawo wyłącznego używania znaku towarowego 

w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Pol-

skiej na okres 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Paten-

towym. Bezprawne używanie w obrocie gospodarczym znaku identycznego 

do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych 

towarów lub znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku 

towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub  podobnych, jeżeli 

zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (poprzez skojarzenie znaku 

ze znakiem towarowym zarejestrowanym) – oznacza naruszenie prawa 

ochronnego na znak towarowy. Najczęstszym naruszeniem tego rodzaju jest 

tzw. „imitowanie znaku towarowego”, tzn. podrobienie cudzego znaku towa-

rowego i wypuszczenie na rynek towarów opatrzonych takim podrobionym 

znakiem [http:// www.zwi.kig.pl/]. Przedsiębiorcy mogą oznaczać swoje 

przedsiębiorstwa również tzw. renomowanym znakiem towarowym. „Wy-

różnienie znaków renomowanych następuje przy zastosowaniu innego kryte-

rium niż to, które pozwala wyróżnić grupę znaków powszechnie znanych. 

Renoma znaku oznacza bowiem jego siłę atrakcyjną, wartość reklamową 

oraz zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru. Jest to za-

tem kryterium odwołujące się raczej do szczególnej jakości znaku niż do 

stopnia jego znajomości. Wyraża się zapatrywanie, że znakiem renomowa-

nym jest taki znak, który – w odróżnieniu od znaków pełniących funkcję 

wskazania pochodzenia towaru – realizuje czystą funkcję przyciągania klien-

teli” [Wyrok SN, II CSK 728/2006, niepubl]. Renomowany znak towarowy jest 

nośnikiem wysokiej jakości produktów, prestiżu, niezawodności. Wyobraże-

nia, które renomowany znak towarowy uosabia i przekazuje potencjalnym 

klientom ułatwiają zbyt towarów i mają wymierną wartość rynkową. Reno-

mowany znak towarowy charakteryzuje duża zdolność odróżniająca. Istnieje 

w związku z tym duże prawdopodobieństwo wprowadzenia klientów w błąd. 

W przypadku takich znaków możliwe jest odrębne naruszenie prawa 

ochronnego w postaci bezprawnego używania w obrocie gospodarczym zna-

ku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, 
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zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie uży-

wanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla 

odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego (art. 296 ust. 

2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku, Prawo własności przemysłowej).  

Najczęściej stosowanym przez przedsiębiorców oznaczeniem przedsię-

biorstwa w sieci internetowej jest adres domeny internetowej. Sąd Apelacyj-

ny w Warszawie w wyroku z dnia 28 lutego 2005 roku wskazał, że „oznacze-

nie przedsiębiorstwa jako kategoria zbiorcza, odnosi się do wszelkich symboli 

nadających się do wyróżnienia działalności gospodarczej w znaczeniu pod-

miotowym. Natomiast w kategorii „innego charakterystycznego symbolu” 

może się mieścić adres internetowy. Adresy stron www pełnią dwojaką funk-

cję: identyfikują przedsiębiorstwo prowadzące działalność za pośrednictwem 

Internetu i odróżniają je od innych podmiotów działających na rynku on-line 

– wówczas są używane w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, albo (i) 

pełnią rolę oznaczenia identyfikującego źródło pochodzenia towarów i usług 

reklamowych oferowanych za pośrednictwem stron www, które identyfikują 

– wówczas są używane w charakterze znaków towarowych i tak są postrze-

gane przez odbiorców” [I ACa 843/2004, niepubl.]. W sytuacji uzyskania 

prawa ochronnego na znak towarowy w postaci domeny internetowej istnie-

je możliwość skorzystania z rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 30 czerw-

ca 2000 roku, Prawo własności przemysłowej. Domena internetowa może 

także podlegać ochronie jako renomowany znak towarowy.  

Oznaczenie przedsiębiorstwa podlega również ochronie na podstawie 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konku-

rencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli za-

graża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Może być ozna-

czeniem przedsiębiorstwa wprowadzającym w błąd co do tożsamości przed-

siębiorstwa (np. przez używanie przez nieuprawniony podmiot firmy, nazwy, 

godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej 

już używanego do oznaczenia innego przedsiębiorstwa) lub wprowadzającym 

w błąd oznaczeniem towarów lub usług (co do pochodzenia towaru, jego 

ilości, jakości i składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości 

zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub 

usług oraz zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich oraz wpro-
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wadzeniem do obrotu gospodarczego towarów, mogące wywołać takie skut-

ki). Przesłankami uzyskania ochrony prawnej na podstawie przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są: 1) faktyczne używanie w obrocie 

gospodarczym określonego oznaczenia; 2) przedsiębiorcy domagającemu się 

ochrony musi przysługiwać pierwszeństwo używania oznaczenia oraz 3) musi 

istnieć potencjalna możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsa-

mości przedsiębiorstwa podmiotu poszukującego ochrony (tzw. ryzyko kon-

fuzji).  Przepisy ustawy chronią oznaczenie przedsiębiorcy przed czynami 

nieuczciwej konkurencji. Katalog roszczeń przyznanych przedsiębiorcy na 

gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z tytułu naruszenia 

oznaczenia przedsiębiorcy jest szerszy niż wynikający z ochrony firmy na 

podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Na podstawie przepisów o zwal-

czaniu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca może żądać zaniechania nie-

dozwolonego działania, usunięcia jego skutków, złożenia wielokrotnego 

oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie oraz na zasadach 

ogólnych naprawienia wyrządzonej szkody oraz wydania bezpodstawnie 

uzyskanych korzyści. Ponadto przedsiębiorcy przysługuje prawo do żądania 

odpowiedniej sumy pieniężnej zasądzanej na określony cel społeczny zwią-

zany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego, o 

ile czyn był zawiniony. 

WNIOSKI 

Problematyka ochrony oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa wy-

maga sięgnięcia do licznych aktów prawnych, a wybór instrumentów służą-

cych ochronie należy każdorazowo do przedsiębiorcy. Oznaczenia takie są 

jednymi z najistotniejszych elementów, które składają się na wartość niema-

terialną i intelektualną przedsiębiorcy. Trzeba podkreślić, że tzw. rozpozna-

walność nazwy ma ogromny wpływ na powodzenie w działalności przedsię-

biorcy. 

SPIS LITERATURY 

Cygan T., Rozważania o współczesnym biznesie, czyli ochrona oznaczenia przedsię-

biorcy, http://  

www.zwi.kig.pl/pliki/artykuly/KAPITAL_INTELEKTUALNY_W_BIZNESIE_TO_JEST_W

LASNIE_TO_14.pdf [data dostępu 18.07.2016] 

http://www.zwi.kig.pl/pliki/artykuly/KAPITAL_INTELEKTUALNY_W_BIZNESIE_TO_JEST_WLASNIE_TO_14.pdf
http://www.zwi.kig.pl/pliki/artykuly/KAPITAL_INTELEKTUALNY_W_BIZNESIE_TO_JEST_WLASNIE_TO_14.pdf


 Agnieszka MALAREWICZ – JAKUBÓW                                                                       ASO.A.8(2)/2016/145-153 

153 

Firma a oznaczenie przedsiębiorcy, w: http://mojafirma.infor.pl/raport_dnia/215583 

[data dostępu 18.07.2016] 

Kidyba A., Prawo handlowe, Wyd. CH Beck, Warszawa 2016. 

Kolka M.A., Ochrona oznaczenia przedsiębiorcy,   

http://www.zwi.kig.pl/pliki/artykuly/KAPITAL_INTELEKTUALNY_W_BIZNESIE_TO_JES

T_WLASNIE_TO_14.PDF [data dostępu 18.07.2016] 

Popiołek W., Suplement 

Róg M., Obowiązki informacyjne przedsiębiorców, 

http://www.mrog.org/243/obowiazki-informacyjne-przedsiebiorcow [data dostę-

pu 18.07.2016] 

Szwaja J., Mika I. [w:] Prawo handlowe -  Część ogólna. System prawa handlowego.T. 

1, red. S. Włodyka, Wyd. CH Beck, Warszawa. 

Wyrok SN, II CSK 728/2006, niepubl. 

Wyrok SA w Warszawie, I ACa 843/2004, niepubl. 

http://www.zwi.kig.pl/pliki/artykuly/KAPITAL_INTELEKTUALNY_W_BIZNESIE_TO_JEST_WLASNIE_TO_14.PDF
http://www.zwi.kig.pl/pliki/artykuly/KAPITAL_INTELEKTUALNY_W_BIZNESIE_TO_JEST_WLASNIE_TO_14.PDF
http://www.mrog.org/243/obowiazki-informacyjne-przedsiebiorcow


 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE  ASO.A.8(2)/2016/154-163 

ISSN 2300-1739 
  

Anna DOROTA WIŚNIEWSKA
*
 

ZNIEKSZTAŁCENIE NAZWY IDENTYFIKUJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ 

PRZEDSIĘBIORCY JAKO FORMA DOZWOLONEJ KRYTYKI  

W ŚWIETLE WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO  

Z DNIA 23.07.2015 R. (SYGN. I CSK 549/14, „SPRAWA ALLEGRO”) 

DISTORTION OF AN ENTREPRENEUR’S TRADE NAME AS A FORM OF A ADMISSIBLE 
CRITICISM IN THE LIGHT OF THE SUPREME COURT JUDGEMENT OF 23 JULY 2015  

(I CSK 549/14, “THE ALLEGRO CASE”) 

 

Streszczenie: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
23.07.2015 r. (sygn. I CSK 549/14) dotyczy 
sporu o wykorzystanie w kampanii społecznej 
„Nazizmu Nigdy Więcej na Allegro” zorganizo-
wanej przez Fundację „Zielone Światło” oraz 
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stosunku do działań przedsiębiorców. 
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WSTĘP 

Zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze, w tym przede 

wszystkim rozwój technologii komunikacyjnych oraz wzrost świadomości 

konsumentów wpływają na sposób budowania przez przedsiębiorców rozpo-

znawalności własnej marki (tzw. branding). Marką w znaczeniu marketingo-

wym może stać się każde oznaczenie identyfikujące działalność podmiotu 

gospodarczego, a więc zarówno firma przedsiębiorcy, jak i oznaczenie jego 

produktów. Obecnie tradycyjne narzędzia marketingowe, takie jak reklama, 

skierowana do wybranego segmentu rynku, przestały być efektywne. Dlate-

go przedsiębiorcy tworzą zintegrowane systemy identyfikacji wizualnej, bu-

dując swój pozytywny wizerunek poprzez media społecznościowe czy też 

angażowanie się w działalność prospołeczną.  

Obecność oznaczeń identyfikujących działalność przedsiębiorcy w świa-

domości społecznej niewątpliwie stanowi znaczącą przewagę konkurencyjną. 

Nie można jednak zapominać o możliwych negatywnych implikacjach. Do-

chodzi bowiem do swoistego sprzężenia zwrotnego – im podmiot gospodar-

czy jest bardziej rozpoznawalny, tym większe zainteresowanie jego działal-

nością, a w konsekwencji wyższe ryzyko poddania ostrej krytyce społecznej. 

Negatywne reakcje społeczne coraz częściej przybierają formę kampanii 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Powołanie się na ochronę 

uzasadnionego interesu społecznego ma o wiele większy wpływ na postrze-

ganie przedsiębiorcy przez konsumentów niż chociażby działania jego konku-

rentów. Bezpośrednie uderzenie w wizerunek przedsiębiorcy w przypadku 

akcji społecznych ma często znaczenie dosłowne. Krytyka jego działań kon-

centruje się na rozpowszechnianiu zniekształconych symboli graficznych, 

będących firmą lub znakiem towarowym tego przedsiębiorcy, opatrzonych w 

odpowiednie komentarze i hasła. 

W niniejszej pracy podjęto próbę wskazania granic dozwolonych obrazo-

wych wypowiedzi krytycznych, mających za swój przedmiot oznaczenia iden-

tyfikujące przedsiębiorców. Sformułowanie odpowiedzi na powyższy pro-

blem wymaga jednak wcześniejszego przyjrzenia się relacji (faktycznie przy-

bierającej formę kolizji praw) pomiędzy przysługującą przedsiębiorcy ochro-

ną oznaczenia identyfikującego jego działalność oraz interesem społecznym 

wyrażanym dzięki korzystaniu ze swobody wypowiedzi. Te niezwykle ciekawe 
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pod względem teoretycznoprawnym zagadnienia znalazły się ostatnio w 

obszarze zainteresowania praktyki stosowania prawa. Punkt wyjścia do roz-

ważań zawartych w niniejszej pracy stanowi bowiem wyrok Sądu Najwyższe-

go z 23.07.2015 r. w „sprawie Allegro” (sygn. I CSK 549/14), dotyczącej sporu 

o naruszenie dóbr osobistych operatora serwisu Allegro – QXL Poland Sp. z o. 

o . (obecnie Grupa Allegro Sp. z o. o.) przez Fundację Zielone Światło, która 

wspólnie ze Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej” zorganizowała akcję społeczną 

„Nazizmu Nigdy Więcej na Allegro”, skierowaną przeciwko wystawianiu za 

pośrednictwem serwisu aukcyjnego przedmiotów nawiązujących do ideologii 

faszystowskiej. 

CEL I METODY BADAWCZE 

Jak wspomniano we wstępie, niniejsza praca ma za swój przedmiot anali-

zę wyroku Sądu Najwyższego z 23.07.2015 r. (sygn. I CSK 549/14) w zakresie 

niezbędnym do określenia granic wykorzystywania w akcjach społecznych 

obrazowych wypowiedzi krytycznych zniekształcających oznaczenia identyfi-

kujące działalność przedsiębiorców. Trzon pracy stanowi zatem glosa do 

powyższego orzeczenia, jednak rozważania wykraczają poza formułę komen-

tarza krytycznego, prezentując szerszy kontekst prawny i socjologiczny tytu-

łowego problemu.  

Przede wszystkim obok przepisów Kodeksu cywilnego odnoszących się do 

dóbr osobistych analizie pod kątem omawianej ochrony oznaczeń poddane 

są również odpowiednie regulacje z zakresu prawa własności intelektualnej 

oraz ochrony konkurencji, które w orzeczeniu zostały jedynie zasygnalizowa-

ne. Ponadto, mimo że praca dotyczy polskiego porządku prawnego, pomoc-

niczo pojawiają się w jej treści odwołania do źródeł obcych, które mają służyć 

zobrazowaniu konkretnych problemów prawnych, wynikających z korzysta-

nia przez organizacje społeczne z obrazowej formy krytyki działań przedsię-

biorców. Na gruncie polskim „sprawa Allegro” ma bowiem charakter prece-

densowy, jednak podobne spory znajdowały już swój finał w sądach zagra-

nicznych. 

DYSKUSJA 

Fundacja Zielone Światło (Fundacja) wspólnie ze Stowarzyszeniem „Nigdy 

więcej” oraz Partią Zieloni 2004 zorganizowała w centrum Warszawy w ra-

mach obchodów 21.03.2010 r. Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową pikietę 
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skierowaną przeciwko wystawianiu w serwisie aukcyjnym Allegro przedmio-

tów o charakterze nazistowskim. Na potrzeby nagłośnionej medialnie mani-

festacji przygotowano zgodnie z projektem autorstwa prezesa Fundacji Je-

rzego A. Masłowskiego billboard, plakaty oraz ulotki, zawierające hasło: „Fa-

szystowskim gadżetom mówimy nie! Stop Allegro”. Wykorzystane w tych 

materiałach logo portalu Allegro zostało zmodyfikowane poprzez zastąpienie 

liter „l” symbolem „SS”. Materiały były opatrzone oznaczeniami organizato-

rów. Demonstracja była konsekwencją szerszej akcji społecznej prowadzonej 

w celu uniemożliwienie środowiskom neofaszystowskim dystrybuowania 

materiałów w internecie. W trakcie trwania akcji bezpośrednio do operatora 

serwisu Allegro – QXL Poland Sp. z o. o. (QXL) skierowano szereg bezskutecz-

nych wezwań do usunięcia aukcji gadżetów nawiązujących do faszyzmu. 

Apele wystosowali nie tylko jej organizatorzy, ale też znani społecznicy, m.in. 

Janina Ochojska i Jerzy Owsiak. Ta forma perswazji nie przyniosła jednak 

rezultatu – nazistowskie gadżety nadal były wystawiane na aukcjach, a Spół-

ka oświadczyła, że nie ma podstaw prawnych do  usunięcia z portalu kon-

trowersyjnych przedmiotów. Po przeprowadzeniu pikiety oraz opublikowa-

nym dzień później na stronie internetowej aukcje.org artykule „Kampania 

przeciwko pamiątkom”, zawierającym rysunek autorstwa Jerzego A. Masłow-

skiego, QXL wystosowała do Fundacji pismo, w którym powołując się na ra-

żące naruszenie praw autorskich do oznaczenia „Allegro” oraz godzenie  

w dobre imię Spółki, zażądała zaprzestania  rozpowszechniania zniekształco-

nego logo oraz zamieszczenia odpowiednich przeprosin przez redakcję por-

talu aukcje.org. Co więcej, stwierdziła, że to nie ona, lecz organizatorzy pikie-

ty swoim zachowaniem propagują symbole nazistowskie. W odpowiedzi na 

powyższe wezwanie redakcja serwisu aukcje.org zamieściła przeprosiny za 

„nieetyczne oraz nieuprawnione posłużenie się logiem serwisu Allegro”. 

Fundacja tymczasem wystosowała list otwarty, w którym wyrażała zdumienie 

z powodu reakcji oraz treści sformułowanych przez spółkę zarzutów, podkre-

ślając jednocześnie, że „logo serwisu Allegro pojawia się na niezliczonej ilości 

stron internetowych zarządzanych przez QXL Poland gdzie występuje w towa-

rzystwie swastyk, wizerunków Hitlera i innych nazistowskich gadżetów”, więc 

to przede wszystkim działanie samej spółki godzi w jej dobre imię, zaś rysu-

nek autorstwa Jerzego A. Masłowskiego opisuje jedynie zaistniałą sytuację 

[http://www.zieloneswiatlo.org/index.html]. Przytoczone w liście argumenty 
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nie przekonały QXL, która wystąpiła z powództwem o ochronę dóbr osobi-

stych – w szczególności dobrej sławy i renomy, które miały ucierpieć wskutek 

zaprezentowania w trakcie pikiety zmodyfikowanego oznaczenie serwisu 

internetowego Allegro nawiązującego do symboliki nazistowskiej.  

Sąd Okręgowy stwierdził, że doszło do naruszenia dóbr osobistych w po-

staci dobrego imienia oraz renomy QXL, a zniekształcenie znaku Allegro sta-

nowiło krytykę nieproporcjonalną do działań spółki, nie znajdując tym sa-

mym uzasadnienia w swobodzie twórczości artystycznej. Przyznał co prawda, 

że istota sporu polegała na ścieraniu się prawa do wolności słowa (krytyki  

i swobody wypowiedzi  artystycznej) z ochroną praw osobistych krytykowa-

nego. Jednak w toku procesu ustalił po pierwsze, że rozpowszechnianie 

zmodyfikowanego oznaczenia było skierowane bezpośrednio przeciwko QXL, 

a nie problemowi dystrybucji materiałów nazistowskich w internecie. Po 

drugie, stan faktyczny sprawy nie pozwalał na przypisanie spółce zachowań 

bezprawnych lub przyczyniających się do rozpowszechniania ideologii nazi-

stowskiej, w konsekwencji czego pozwani – Fundacja oraz Jerzy A. Masłowski 

- nie mieli legitymacji do podjęcia działań, które naruszały dobra osobiste 

operatora serwisu. W uzasadnieniu wyroku pojawiło się ponadto stwierdze-

nie, że symbol Allegro z runami Sig zamieszczony w haśle „Faszystowskim 

gadżetom mówimy nie! Stop Allegro” może w odbiorze społecznym skutko-

wać przypisaniem QXL „działalności przeciw ludzkości, grupom rasowym, czy 

popieraniu ustroju totalitarnego”. Wyrok Sądu Okręgowego niewątpliwie był 

korzystny dla strony powodowej, mimo że nie uwzględniał powództwa  

w całości. Za nieuzasadnione uznano między innymi żądanie opublikowania 

oświadczenia o naruszeniu przez fundację zasad uczciwej konkurencji na 

podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczci-

wej konkurencji. W opinii sądu fundacja działała w ramach kampanii spo-

łecznej, a nie działalności gospodarczej, nie będąc tym samym przedsiębiorcą 

konkurencyjnym. Sąd I instancji podkreślił ponadto, że roszczenia oparte na 

ochronie dóbr osobistych oraz zasad uczciwej konkurencji nie zastępują 

ochrony praw bezwzględnych określonych przepisami ustawy z dnia 

30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej, a ta znalazła się poza przed-

miotem rozważań sądu. Wyrok został zaskarżony przez pozwanych.             
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Sąd Apelacyjny zmienił wyrok sądu I instancji, oddalając uwzględnioną 

część powództwa oraz uznając niektóre z poczynionych w toku procesu usta-

leń za „nie do końca prawidłowe”. Ze względu na przedmiot niniejszej pracy 

na szczególną uwagę zasługują dwie poruszone przez sąd odwoławczy kwe-

stie - sposób sformułowania przez QXL żądań pozwu, który uniemożliwił 

dochodzenie przez Spółkę roszczeń na podstawie niedopuszczalnej ingeren-

cji w oznaczenie „Allegro” oraz rozstrzygnięcie wspomnianej wcześniej kolizji 

praw. 

Na podstawie analizy oświadczeń, których publikacji od pozwanych do-

magała się strona powodowa, Sąd Apelacyjny stwierdził, że sprawa faktycz-

nie nie dotyczy niedopuszczalności ingerencji w nazwę „Allegro”, lecz jej 

skutku – przypisania spółce negatywnych zachowań w ramach prowadzonej 

przez nią działalności, co z kolei naruszyło jej dobre imię chronione jako do-

bro osobiste na podstawie art. 24 w zw. z art. 43 KC. Zgodnie z orzecznic-

twem Sądu Najwyższego dobrem osobistym może być także oznaczenie gra-

ficzne symbolizujące określoną osobę prawną, chociażby nie wchodziło do jej 

firmy (wyr. SN z 07.03.2003, sygn. I CKN 100/01). Jednak w omawianej spra-

wie nazwa serwisu internetowego nie tylko nie była elementem firmy QXL, 

ale też jako powstała w ramach działalności innego podmiotu nie mogła być 

uznana za dobro osobiste powódki. Jak podkreślił sąd, dobra osobiste osób 

prawnych nie podlegają zbyciu. „Allegro” jako oznaczenie identyfikujące 

prowadzoną przez QXL działalność (nazwa domeny internetowej wykorzy-

stywana na podstawie otrzymanego upoważnienia) wchodziło w skład jej 

przedsiębiorstwa, ale mogło być chronione wyłącznie jako prawo majątko-

we, co nie zostało uwzględnione w żądaniach pozwu. 

Sąd Apelacyjny orzekł, że chociaż działania fundacji oraz Jerzego A. Ma-

słowskiego godziły w dobre imię QXL (a więc faktycznie doszło do naruszenia 

dóbr osobistych), to jednak okoliczności sprawy uwalniają pozwanych od 

odpowiedzialności. Zgodnie z przyjętym w doktrynie stanowiskiem korzysta-

nie z własnej wolności (swobody wypowiedzi, swobody twórczości) stanowi 

względną przesłankę wyłączającą bezprawność naruszenia dóbr osobistych 

innego podmiotu. Oznacza to, że niezbędnym jest wartościowanie naruszo-

nego prawa oraz realizowanej wolności [Machnikowski 2016, Legalis]. Prze-

kazane opinii publicznej informacje na temat czerpania przez QXL korzyści 
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majątkowych z wystawiania na allegro.pl gadżetów neofaszystowskich znala-

zły potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym. Z ustalonego 

stanu faktycznego wynika również, że celem pikiety było zwrócenie uwagi na 

wyjątkowo istotny problem społeczny w postaci rozpowszechniania ideologii 

neofaszystowskiej. Jeżeli chodzi o adekwatność i proporcjonalność wykorzy-

stanych w stosunku do działalności przedsiębiorcy form krytyki, to w ocenie 

sądu były one  uzasadnione przede wszystkim przez reprezentowane przez 

organizatorów wartości, ale również postawę samej spółki. QXL własnym 

zachowaniem – akceptacją wystawiania przedmiotów z symbolami nazistow-

skimi pod „szyldem” Allegro - doprowadziła do porównywalnego efektu wi-

zualnego co rozpowszechniane w ramach kampanii zniekształcone w sarka-

styczny sposób logo serwisu. W uzasadnieniu Sąd Apelacyjny podkreślił rów-

nież konieczność tolerowania przez spółkę krytyki własnych zachowań, która 

oparta jest na prawdziwych zarzutach oraz broni istotnych interesów spo-

łecznych czy gospodarczych. Stanowi to konsekwencję publicznego charakte-

ru prowadzonej przez QLX działalności gospodarczej. Tym razem strona po-

wodowa wniosła skargę kasacyjną od powyższego orzeczenia.                    

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną, uznając sformułowane w niej za-

rzuty, między innymi naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię 

i niewłaściwe zastosowanie art. 23 i 24 KC w zw. z art. 43 KC oraz niezasto-

sowanie art. 5 KC, za nieuzasadnione. Stwierdzono tym samym, że działanie 

pozwanych było wyrazem dopuszczalnej krytyki, wyłączającej bezprawność 

naruszenia dóbr osobistych powódki. Ze względu na temat niniejszej pracy 

przedmiot dalszej analizy stanowić będzie rozpoznanie przez sąd jedynie 

wskazanego wyżej zarzutu skargi (z pominięciem kwestii jego nieprawidło-

wego sformułowania). 

Sąd Najwyższy przychylił się do argumentacji sądu odwoławczego. Podzie-

lił opinię o wysokiej szkodliwości społecznej zachowań rynkowych QXL, a tym 

samym opowiedział się za prymatem wolności słowa nad ochroną dobrego 

imienia przedsiębiorcy. Wskazał także, że mimo braku powszechnie obowią-

zujących norm nakazujących monitorowanie obsługiwanych serwisów au-

kcyjnych, spółka zgodnie z własnym regulaminem dysponowała narzędziem 

umożliwiającym blokowanie aukcji negatywnie wpływających na jej dobre 

imię. Mimo to nie zareagowała na otrzymane, między innymi od pozwanych, 
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informacje o wykorzystywaniu jej portalu do handlu przedmiotami nawiązu-

jącymi do nazizmu. Jeszcze raz podkreślono również, że akceptowanie tego 

typu aukcji wiązało się z wyświetlaniem obok logo „Allegro” symboli faszy-

stowskich, co w odróżnieniu od obrazowej wypowiedzi krytycznej użytej 

przez fundację nie przeszkadzało QXL. Zniekształcone przez pozwanych logo 

występowało tymczasem obok słowa „STOP”, co jednoznacznie wskazywało 

na intencje fundacji. W uzasadnieniu przytoczono także fragment odpowie-

dzi na skargę kasacyjną, w której Rzecznik Praw Obywatelskich przywoływał 

funkcjonujące w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

stanowisko o szerszych granicach akceptowalnej krytyki działalności przed-

siębiorców, którzy zawsze powinni liczyć się z możliwością skierowania pod 

ich adresem wypowiedziami krytycznymi (wyr. ETPC z 15.02.2005 r., sygn. 

68416/01). Jako podsumowanie swojego wywodu Sąd Najwyższy stwierdził 

wreszcie, że nie pozwani, lecz powódka dopuściła się naruszenia art. 5 KC, co 

potwierdzają również znowelizowane z dniem 08.06.2010 r. przepisy kodek-

su karnego penalizujące już samo prezentowanie gadżetów nazistowskich. 

Na zakończenie warto jedynie krótko wspomnieć o problemie praktycz-

nym, który powstał po stronie powodowej i wiązał się z określeniem zakresu 

rozpoznania apelacyjnego i kasacyjnego. Według treści pozwu „o ochronę 

dóbr osobistych” QXL pierwotnie domagała się ochrony nie tylko dóbr osobi-

stych, ale również dochodziła roszczeń w oparciu o przepisy prawa własności 

intelektualnej. Mimo to czynności podjęte w toku procesu, w tym ostateczne 

sprecyzowanie powództwa przed zamknięciem rozprawy w I instancji, wyłą-

czyły wyżej wskazane roszczenia z przedmiotu rozpoznania.  

WYNIKI 

Oddalenie skargi kasacyjnej zakończyło pięcioletnią batalię prawną po-

między operatorem portalu allegro.pl a Fundacją Zielone Światło. Mogłoby 

się wydawać, że szala wyraźnie przechyliła się na korzyść swobody formuło-

wania obrazowych wypowiedzi krytycznych, które modyfikują oznaczenia 

identyfikujące przedsiębiorców. Jednak analizowany wyrok wyraźnie wskazu-

je na ocenny charakter dozwolonych granic tych wypowiedzi, wyznaczany 

przez następujące kryteria: rzetelność przekazywanych opinii publicznej in-

formacji, doniosłość interesu społecznego, który ma usprawiedliwiać krytykę 
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działań przedsiębiorcy oraz okoliczności towarzyszące krytykowanemu za-

chowaniu.  

Ponadto wykorzystywanie w kampaniach społecznych zniekształconych 

oznaczeń identyfikujących przedsiębiorców może skutkować nie tylko omó-

wionymi w wyroku Sądu Najwyższego roszczeniami z zakresu dóbr osobi-

stych, ale też zarzutami naruszenia prawa do znaku towarowego oraz praw 

autorskich do utworu. W tym miejscu warto wspomnieć francuską „sprawę 

Esso”, dotyczącą sparodiowania przez Greenpeace znaku towarowego kon-

cernu Esso poprzez zastąpienie liter „s” symbolami dolara. Miało to służyć 

krytyce działań przedsiębiorcy przyczyniających się do degradacji środowiska 

naturalnego. Sprawa stała się okazją do szerokiej dyskusji o dopuszczalności 

modyfikacji znaku towarowego w ramach obrazowej wypowiedzi krytycznej. 

Na gruncie prawa polskiego ta kwestia także nie jest do końca jasna. Upraw-

niony ze znaku towarowego korzysta co prawda z ochrony w zakresie zarob-

kowego i zawodowego używania znaku (art. 153 ust. 1 Prawa własności 

przemysłowej), jednak część doktryny wyraża wątpliwości co do dopuszczal-

ności wykorzystywania przez osoby trzecie renomowanego znaku towaro-

wego również poza działalnością gospodarczą (art. 296 ust. 1 pkt 3 Prawa 

własności przemysłowej). Zastosowanie parodii, pastiszu czy karykatury do 

oznaczenia będącego utworem w rozumieniu prawa autorskiego jest nato-

miast możliwe w świetle art. 291 ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych. Mimo to zakres korzystania z tej formy artystycznej 

wypowiedzi krytycznej określają prawa danego gatunku twórczości, co  

i w tym przypadku utrudnia wypracowanie obiektywnych standardów do-

puszczalnej krytyki. 

Podsumowując zatem, w mojej opinii akceptowalność konkretnej formy 

obrazowej krytyki oznaczenia identyfikującego działalność przedsiębiorcy 

zależy w dużej mierze od stanu faktycznego sprawy. Co więcej, nie wszystkie 

piętnowane społecznie działania przedsiębiorców mają tak jednoznacznie 

negatywny charakter jak przedstawione w niniejszym artykule czerpanie 

zysków ze sprzedaży przedmiotów nawiązujących do ideologii nazistowskiej. 

Wykształceniu zobiektywizowanych standardów oceny bez wątpienia pomo-

głoby bogatsze orzecznictwo. Paradoksalnie pozostaje jednak mieć nadzieję, 

że przedsiębiorcy pod wpływem adresowanych do nich akcji społecznych 
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zamiast występować na drogę sądową będą samodzielnie korygowali swoje 

zachowania rynkowe, odpowiadając tym samym na sygnały ze strony opinii 

publicznej.          
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Abstract. The entrepreneur, who has not 
received protection rights for its determina-
tion is not without chances of obtaining pro-
tection. Product its prerogatives are divided 
into two main categories: absolute powers, 
effective ergaomnes, and the rights relative, 
most often based on the construction of the 
civil tort. The first group undoubtedly includes 
the protection of copyright of the benefit, 
however, only a small number of determina-
tions. In addition to copyright, to indicate at 
this point should be on the "right company," 
the regulation since 2003, is located in the 
Civil Code giving broad protection entity 
whose right to the company have been violat-
ed or threatened by the possibility of imple-
menting requests so for pecuniary and non-
pecuniary. The relative protection predicts 
finally the provisions of the Law on Unfair 
Competition and the Law on Industrial Prop-
erty. Among these laws there is a kind of 
gradation, which expresses the elevated 
requirements of the fulfillment of which 
depends on the launch of the powers of the 
Industrial Property Law, and their failure does 
not close the way to use the powers con-
ferred upon the Law on Unfair Competition. 
Product remedies is therefore rich, although 
clearly it should be stressed that most of these 
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WSTĘP 

Szeroko rozumiane oznaczenia przedsiębiorcy, które przedstawiają realną 

wartość i są desygnatem jego rozpoznawalności, renomy, przyjmują różne 

formy. Opracowanie i wypromowanie oznaczenia przedsiębiorstwa i jego 

marek wymaga znacznych nakładów tak finansowych, jak i organizacyjnych. 

Instytucje prawa własności przemysłowej oferują narzędzia, dzięki którym 

oznaczenia te mogą zostać zastrzeżone i objęte ochroną. Uzyskanie formal-

noprawnej ochrony wiąże się jednak z jednej strony ze świadomością zagro-

żeń, z drugiej zaś - z koniecznością rozpoczęcia określonej, szczegółowej 

procedury. Nie sposób nie zauważyć, że przeważająca większość przedsię-

biorców nie czyni starań o objęcie oznaczeń identyfikujących ich działalność  

i produkty ochroną prawną. Powszechność powyższego zjawiska zmusza do 

poszukiwania innych niż formalnoprawne formy sposobów ochrony dorobku 

niematerialnego takich podmiotów. Jak się bowiem okazuje, nie tylko 

uprzednia zapobiegliwość i uzyskanie ochrony oznaczeń pozwala na skutecz-

ne dochodzenie swoich praw, choć niewątpliwie daje większe szanse powo-

dzenia i oznacza mniejsze trudności w ich dowodzeniu. 

Nie ulega wątpliwości, że oznaczenia przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, 

towarów i usług mogą w pewnych wypadkach spełniać cechu utworu, czyli 

stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalo-

ny w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu 

wyrażenia. Taka kwalifikacja oznaczenia pozwala na objęcie go ochroną 

przewidzianą przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

[ustawa z dnia 4 lutego 1994]. W niniejszej pracy poruszone zostaną inne niż 

ochrona prawnoautorska sposoby ochrony oznaczeń – przewidziane przez 

kodeks cywilny, ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawę 

prawo własności przemysłowej.   
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KODEKS CYWILNY – OCHRONA FIRMY 

Przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym występują pod firmą. W odróż-

nieniu od wszelkich innych nazw i oznaczeń firma przynależy tylko do pod-

miotów o statusie przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy są obowiązani występować 

pod firmą niezależnie od formy prawnej swojej działalności. Firma przedsię-

biorcy jest jednym ze środków, którymi odróżnia się on od innych uczestni-

ków obrotu. Jednak jak słusznie przyjmuje się, w doktrynie i orzecznictwie 

firma jest środkiem dominującym, identyfikującym przedsiębiorcę bez ko-

nieczności odwoływania się do innych wyznaczników i symboli [Stefanicki, 

2000]. Nie bez powodu więc firma przedsiębiorstwa jest porównywana do 

imienia i nazwiska osoby fizycznej. Z tego powodu oznaczenie stanowiące 

firmę powinno być takie, aby wykluczało pomyłki z innym przedsiębiorcą.  

W pierwszej kolejności, poszukując podstaw ochrony oznaczeń przedsię-

biorcy, sięgnąć należy do „prawa firmowego” wprowadzonego do kodeksu 

cywilnego nowelizacją z 2003 roku [Ustawa z 14 lutego 2003]. Lektura prze-

pisów regulujących omawiane zagadnienie skłania do wniosku, że ochrona 

firmy została ujęta szeroko – obejmuje oprócz samego naruszenia także za-

grożenie naruszeniem. Powyższe wiąże się także z zakresem uprawnień 

przedsiębiorcy. Zarówno w wypadku zagrożenia, jak i naruszenia może on 

realizować roszczenia o charakterze niemajątkowym, w szczególności może 

żądać złożenia oświadczenia lub oświadczeń i zaniechania tego działania. W 

wypadku naruszenia prawa firmy przedsiębiorca oprócz roszczeń niemająt-

kowych może skorzystać także z roszczenia majątkowego, obejmującego 

żądanie zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych jeśli w wyniku naru-

szenia poniósł szkodę lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która 

dopuściła się naruszenia. Jak się wydaje, oba roszczenia majątkowe, tj. rosz-

czenie o zapłatę odszkodowania, jak i wydania korzyści mogą być zgłoszone 

łącznie. Kumulacja dopuszczalna jest także dla roszczeń majątkowych i nie-

majątkowych.  

W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje fakt, że z tytułu naru-

szenia prawa do firmy przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do żądania za-

dośćuczynienia, jak to ma miejsce w wypadku naruszenia dóbr osobistych 

osób fizycznych. Powyższe potwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyro-

ku z dnia 14 marca 2006 r, I ACa 2057/05, który wskazał, iż w przepisie art. 
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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, co oznacza, że uprawniony przedsię-

biorca nie może żądać zadośćuczynienia, a służy mu roszczenie odszkodo-

wawcze na zasadach ogólnych albo o wydanie korzyści uzyskanej przez oso-

bę, która dopuściła się naruszenia firmy. Przyjęcie takiego rozwiązania uza-

sadnia się zdecydowaną przewagą elementów majątkowych nad osobistymi 

w prawie do firmy. Katalog roszczeń przedsiębiorcy jest zatem zamknięty, a 

ochrona firmy autonomiczna i niezależna od ochrony dóbr osobistych osób 

prawnych.  

Powyższe stanowisko nie jest podzielane powszechnie. Trafnie stawia się 

pytanie, czy posiłkowo przy konstruowaniu podstaw ochrony firmy przedsię-

biorcy można sięgać także do przepisów regulujących dobra osobiste osób 

prawnych. Zgodnie z art. 43 k.c. przepisy o ochronie dóbr osobistych osób 

fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych. Nie sposób pominąć, 

że spośród dóbr osobistych osób prawnych na pierwszym miejscu wymienia 

się jej nazwę, czyli właśnie firmę.  To, czy firma jest dobrem osobistym, nie 

jest wolne od kontrowersji. Twierdzi się z jednej strony, że ustawodawca, 

wprowadzając art. 4310 k.c., uregulował kwestie ochrony prawa do firmy  

w sposób wyłączny, a zatem przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do 

art. 24 k.c. w związku z art. 43  k.c. Przeciwny pogląd prezentowany jest 

przez E. Skowrońską-Bocian [2003]. Autorka stoi na stanowisku, że art. 4310 

k.c. nie oznacza zakazu korzystania ze środków ochrony, jakie przewiduje art. 

24 k.c., nie można bowiem wykluczyć, że niekiedy naruszenie prawa do firmy 

stanowi jednocześnie naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej. Zgodzić się 

więc należy, że co do zasady prawo do firmy reguluje zagadnienia związane z 

jej ochroną w sposób kompleksowy i wyłączny. Niewątpliwie cezurę w poj-

mowaniu katalogu roszczeń z tytułu naruszenia firmy stanowi wspominana 

nowelizacja kodeksu cywilnego z 2003 roku. Ochrona firmy wynikająca  

z dóbr osobistych przedsiębiorcy jest zatem wcześniejsza względem szcze-

gólnej regulacji wynikającej z art. 4310 k.c. Co do zasady przyjąć, w zakresie 

ochrony tego właśnie dobra znajdują zastosowanie szczególne zasady. Nie 

oznacza to jednak automatycznie, że niekiedy samo naruszenie prawa do 

firmy nie wypełnia przesłanek naruszenia także innych chronionych dóbr 
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przedsiębiorcy, co uzasadniałoby wówczas stosowanie ogólnych przepisów  

o ochronie dóbr osobistych osób prawnych. Możliwy jest zatem przypadek, 

w którym sposób czy forma naruszenia prawa do firmy będzie jednocześnie 

stanowić naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej. Jak się więc wydaje, 

oba powyższe zapatrywania w pewnych wypadkach są możliwe do pogodze-

nia.  

Jednoczesne naruszenia prawa do firmy oraz dóbr osobistych osób praw-

nych wydaje się szczególnie prawdopodobne w wypadku zjawiska zwanego 

logo parody. Logo parody to taka modyfikacja oznaczenia graficznego przed-

siębiorcy, w której elementy zmienione, przekształcone lub dodane mają 

inny niż komercyjny cel – np. humorystyczny, ośmieszający lub wyrażający 

krytykę dla polityki prowadzonej przez przedsiębiorcę. Poza możliwym naru-

szenie praw bezwzględnych posłużenie się parodią oznaczenia silnie oddzia-

łuje na dobra osobiste osób prawnych. Uzyskanie przez prześmiewcze ozna-

czenie znacznej popularności może w wybitnie wymierny sposób wpłynąć na 

wizerunek przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa i mimo swych innych niż komer-

cyjne przyczyn.  

Co niezmiernie istotne, przy zagrożeniu i naruszeniu prawa do firmy do-

mniemywa się, że jest ono bezprawne. Bezprawność jest wyłączona zasadni-

czo tylko w dwóch wypadkach. Po pierwsze, w sytuacji, o której mowa w art. 

439k.c., tj. w wypadku uzyskania upoważnienia do korzystania z firmy, a po 

drugie, gdy jest wynikiem wykonywania własnego prawa, jakie przysługuje 

przedsiębiorcy z uwagi na pierwszeństwo używania firmy na tym samym 

rynku. Z powyższym wiąże się bardzo ważkie zagadnienie, a mianowicie mo-

ment, od którego przedsiębiorca uzyskuje ochronę swojej firmy. Można  

w tym przedmiocie wyróżnić dwa stanowiska – moment dopełnienia formal-

ności i uzyskanie wpisu do właściwego rejestru lub moment faktycznego 

rozpoczęcia używania firmy w obrocie gospodarczym. Jak się wydaje więk-

szość autorów przyjmuje konstytutywny skutek rzeczywistemu wprowadze-

niu firmy do obrotu [Skowrońska-Bocian 2003, Księżak 2014], nie zaś mo-

ment uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu [Kidyba, 2012]. Istotne jest więc 

nie złożenie wniosku, uiszczenie ewentualnych opłat i uzyskanie wpisu, ale 

używanie firmy w obrocie gospodarczym. Prawo do firmy ustaje wraz z wy-

kreśleniem przedsiębiorcy z odpowiedniego rejestru. 
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Wypada wyrazić także jeszcze jedną uwagę - czym innym jest nazwa 

podmiotu (przedsiębiorcy), czyli firma, a czym innym nazwa prowadzonego 

przez ten podmiot przedsiębiorstwa. Wskazana powyżej ochrona firmy doty-

czy zatem oznaczenia identyfikującego przedsiębiorcę. Co do zasady zaś, 

ochrona nazwy przedsiębiorstwa odbywa się głównie na podstawie przepi-

sów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a nie przepisów prawa 

„firmowego”. Nie można jednak wykluczyć, że w zdecydowanej większości 

przypadków dochodzi do tożsamości oznaczenia przedsiębiorcy i prowadzo-

nego przez niego  przedsiębiorstwa. W wypadku tożsamości rozważać należy 

przyznanie dwutorowej ochrony, rozdzielonej między kodeks cywilny (dla 

firmy) i wspominaną ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dla ozna-

czenia przedsiębiorcy). 

USTAWA O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI – OCHRONA OZNACZEŃ 

Jak zasygnalizowano powyżej, przedsiębiorca, którego oznaczenie przed-

siębiorstwa zostało naruszone, poszukując podstaw ochrony może sięgnąć 

do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Ustawa z dnia16 kwietnia 

1993]. Zgodnie z przeważającym stanowiskiem przedstawicieli nauki prawa, 

ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie chroni bezwzględnego pra-

wa podmiotowego uczestników obrotu, ale ich interesy gospodarcze poprzez 

cywilnoprawny reżim oparty na konstrukcji deliktu. Tym samym dla oznaczeń 

indywidualizujących podmioty gospodarcze ochrona przebiega dwutorowo. 

Po pierwsze, może im zostać przyznana bezwzględna ochrona na zasadzie 

prawa podmiotowego na dobrach niematerialnych (w szczególności na pod-

stawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy prawo 

własności przemysłowej. A po drugie, prawo do oznaczeń może być chronio-

ne w oparciu o konstrukcję deliktu z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-

rencji. 

Przesłanką decydującą o możliwości zastosowania ustawy jest czyn inne-

go podmiotu, który może zostać zakwalifikowany jako „wprowadzający  

w błąd” w zakresie oznaczenia przedsiębiorstwa. Zgodnie z brzmieniem art. 5 

u.z.n.k czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębior-

stwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości przez uży-

wanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego 

symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia przedsię-
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biorstwa. Powyższy przepis wskazuje szeroki katalog desygnatów oznaczenia 

przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 10 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji 

jest między innymi takie oznaczenie towarów lub usług które może wprowa-

dzić w błąd co do ich pochodzenia. Chodzi tu więc przede wszystkim nie  

o oznaczenie samego przedsiębiorstwa, ale oznaczenie towaru lub usługi 

oferowanych przez to przedsiębiorstwo.  

Zgodnie z trafnym poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku  

z dnia 11 marca 2003 r. do sygn. akt V CKN 1872/00 ochronie przewidzianej 

w art. 5u.z.n.k. „podlega każde oznaczenie przedsiębiorstwa rzeczywiście 

używane w obrocie gospodarczym, choćby oznaczenie to nie było zarejestro-

wane we właściwym rejestrze i zostało zbudowane niezgodnie z wymaga-

niami określonymi przez przepisy prawa firmowego (…) lub inne właściwe 

przepisy”. 

Podobnie jak przy prawie do firmy, także w ramach reżimu u.z.n.k. toczo-

ny jest spór co do właściwego momentu, od którego powstaje przewidziana 

ustawą ochrona. Tutaj także popularność zyskał pogląd umiarkowany, zakła-

dający co prawda z jednej strony istnieje formalnego przedsiębiorstwa  

(a więc aspekt jego uprzedniej rejestracji), ale bez odwołania się do jego 

rozpoznawalności czy siły oddziaływania. Można uznać zatem ze przepis 

chroni tożsamość przedsiębiorstwa, a nie jego odbiór i identyfikacje przez 

uczestników obrotu. Ryzyko wprowadzenia w błąd istnieje zatem także  

w wypadku nowo powstałych przedsiębiorców, choć niewątpliwie dla pod-

miotów cieszących się renomą na rynku wprowadzenie w błąd przy używaniu 

nazwy zbliżonej jest jeszcze bardziej prawdopodobne.  

Ustalenie momentu początkowego nie wydaje się jednak tak kontrower-

syjne, jak różnorodne rozważane w nauce prawa okoliczności związane  

z zaprzestaniem używania oznaczenia lub zaprzestaniem prowadzenia przed-

siębiorstwa. Niewątpliwie ochronę z u.z.n.k. uzyska to przedsiębiorstwo, 

które rozpoczęło używanie oznaczeń wcześniej, czyli chronologicznie pojawi-

ło się w obrocie jako pierwsze. W klasycznej sytuacji mamy więc do czynienia 

z sytuacją, w której do dokonania czynu nieuczciwej konkurencji dochodzi  

w sytuacji, gdy dwa równocześnie istniejące podmioty używają oznaczeń 

podobnych, przy czym jeden z nich używał ich zanim zaczął robić to drugi 

podmiot. Sytuacja może ulec komplikacji w dwóch wypadkach: przedsiębior-

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytemzvg4ys44dboaxdcmbxheydgnju
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ca zaprzestał prowadzenia działalności lub prowadząc przedsiębiorstwo, 

zaprzestał używania oznaczenia. Dla obu tych sytuacji interesujący jest po-

gląd o pewnego rodzaju „pamięci marki”. Dla jego zastosowania konieczne 

jest spełnienie warunku pierwszeństwa w jego używaniu a nadto wykazanie, 

ze używanie poruczonego przez przedsiębiorcę oznaczenia wprowadza klien-

tów w błąd. Pogląd ten jest bardziej przekonujący wobec przedsiębiorcy, 

który w dalszym ciągu prowadzi działalności, w takim bowiem wypadku wy-

cofany produkt do którego stosowane było oznaczenia wciąż jest kojarzone 

przez uczestników obrotu z tym właśnie przedsiębiorcą. Zupełnie bezsank-

cyjne rozpoczęcie korzystania z oznaczenia przez inny podmiot mogłoby być 

zatem uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.  W drugim wypadku, to jest 

zaprzestania używania oznaczenia z uwagi na rezygnację z prowadzenia 

przedsiębiorstwa, ochrona w większym znaczeniu dotyczy uczestników obro-

tu którzy mogą być przekonani, że produkt lub usługa pochodzi od przestęp-

stwa, które już nie istnieje. Powyższy pogląd, utrzymujące ochronę po for-

malnym zaprzestaniu prowadzenia działalności może być niekiedy przydatny 

do konstruowania podstaw ochrony prawa do firmy, które jak już wspomi-

nano wygasa wraz z wykreśleniem podmiotu z rejestru. Jest bowiem możliwe 

w szczególności w wypadku tożsamości oznaczeń przedsiębiorcy i przedsię-

biorstwa, że jeden czyn będzie formą naruszenia prawa do firmy oraz czy-

nem nieuczciwej konkurencji, choć należy mieć na względzie, że ochrona  

z u.z.n.k. jest ochroną względną.  Nie jest jasne, jak długo może trwać ochro-

na oparta o „pamięć o marce”. W tym zakresie oczekiwane są wypowiedzi 

nauki prawa i orzecznictwa.  

Przy ustaleniu, że dokonano czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębior-

ca, którego interes został zagrożony może żądać zaniechania niedozwolo-

nych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenia jedno-

krotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpo-

wiedniej formie, naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, 

wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych lub zasą-

dzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze 

wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli 

czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.  
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Będąc przy rozważaniach o alternatywnych do znaku towarowego sposo-

bach ochrony oznaczeń graficznych, warto wspomnieć o jeszcze jednym 

skutku faktycznego posługiwania się określonymi oznaczeniami przedsiębior-

stwa w obrocie. W wypadku bowiem gdy inny podmiot wystąpi o rejestrację 

znaku towarowego, który jest taki sam lub zbliżony do znaku powszechnie 

znanego, choć niezarejestrowanego, to przedsiębiorca, który posługuje się 

takim niezarejestrowanym znakiem może wystąpić o unieważnienie rejestra-

cji dokonanej po upowszechnieniu przez niego oznaczenia. Uprawnienie to 

trwa przez 5 lat od momentu, gdy pierwotnie uprawniony dowiedział się  

o jego używaniu przez inny podmiot. Nie można wykluczyć także, że Urząd 

Patentowy w toku rozpoznawania sprawy ustali, że znak ubiegający się  

o rejestrację jest identyczny lub zbliżony do oznaczenia występującego  

w obrocie, choć nie korzystającego z prawa ochronnego. W takim wypadku 

powstaje po stronie urzędu obowiązek odmowy dzielenia ochrony na znak 

późniejszy. Prowadzi to do wniosku, że konstytutywnym i miarodajnym mo-

mentem dla uzyskania ochrony na znak jest jego wprowadzenie do obrotu  

i uzyskanie statusu oznaczenia rozpoznawalnego. W tym wypadku prawo 

chroni przedsiębiorcę przed nieuczciwą praktyką rynkową, jaką mogłoby być 

korzystanie przez innych przedsiębiorców z możliwości rejestrowania zna-

ków tylko dlatego, że ich pierwotny właściciel zaniechał dokonania zgłosze-

nia. Założenie to należy ocenić jako pożądane.  Jest to także jeden z kilku 

wypadków prymatu faktycznej mocy i rozpoznawalności oznaczeń nad ich 

formalnoprawną rejestracją. 

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ  

Oprócz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca może 

poszukiwać podstaw ochrony także w ustawie Prawo własności przemysło-

wej [Ustawa z 30 czerwca 2000]. Ustawa ta jednak w porównaniu do u.z.n.k. 

stawia podwyższone wymagania, od których uzależniona jest ochrona. Zgod-

nie z art. 301 ustawy uprawniony do znaku towarowego powszechnie zna-

nego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może żądać, z zastrzeżeniem 

zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do 

towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowa-

dzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru. Ani przepisy krajowe, ani 

unijne czy międzynarodowe nie wprowadzają definicji znaku powszechnie 
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znanego. Zadanie wypełnienia treścią terminu ustawowego pozostawiono 

więc nauce prawa i orzecznictwu. Jak się obecnie przyjmuje, znak jest po-

wszechnie rozpoznawalny, gdy spełnia łącznie następujące kryteria - jest 

powszechnie rozpoznawalne jako znak towarowy dla określonych towarów 

na terytorium całości lub istotnej części danego kraju wśród potencjalnych 

nabywców [Kubiak, 2016]. Przez długi okres forsowano pogląd, zgodnie  

z którym za znak powszechnie rozpoznawalny mogło być uznane takie ozna-

czenie, które rozpoznawało przynajmniej 50 % potencjalnych nabywców.  

W wyroku ETS w sprawie Chevy opowiedziano się nie tylko za ilościową roz-

poznawalnością znaku, ale też nakazano brać pod uwagę intensywność roz-

poznawalności a więc aspekt jakościowy. Procentowe rozstrzygnięcie wydaje 

się zbytnim uproszczeniem. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że oddzia-

ływanie znaku odnosi się wyłącznie do terytorium Polski, choć co niezmiernie 

istotne – nie oznacza to wcale, że oznaczenie musi być używane na teryto-

rium kraju. Globalna siła marek, oznaczeń i znaków nie wywodzi się tylko  

z prostego faktu występowania w krajowym obrocie, ale częstokroć z szere-

gu innych czynników dzięki którym stają się obecne w przestrzeni publicznej 

bez konieczności ich faktycznego dostępu. Tym samym bez znaczenia jest 

sposób, w jaki oznaczenie stało się rozpoznawalne.  

Uprawniony ze znaku powszechnie znanego uzyskuje status podobny do 

przedsiębiorcy, który uzyskał prawo ochronne na znak towarowy. Może bo-

wiem przede wszystkim oznaczać znakiem towary i wprowadzać tak ozna-

czone towary do obrotu [Skubisz, 2012]. 

Znak powszechnie znany, podobnie do regulacji u.z.n.k., jest chroniony 

przed możliwością wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru – a więc 

przed ryzykiem przypadkowego pomylenia pochodzenia od określonego 

przedsiębiorcy. Wyłączy jest zatem aspekt reklamowy czy gwarancyjny znaku 

[Kubiak, 2016]. Uprawniony z powszechnego znaku może wystąpić z żąda-

niem zaprzestania używania znaki identycznego lub podobnego do towarów 

identycznych lub podobnych. Wszelkie inne, poza żądaniem zaprzestania 

używania znaku, roszczenia wymagają już uzyskania prawa ochronnego na 

znak towarowy bądź spełnienia przesłanek do uzyskania ochrony z u.z.n.k 

[Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993]. 
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PODSUMOWANIE 

Przedsiębiorca, który nie uzyskał praw ochronnych na swoje oznaczenia, 

nie jest pozbawiony szans na uzyskanie ochrony. Katalog przysługujących mu 

uprawnień dzieli się na dwie zasadnicze kategorie - uprawnień bezwzględ-

nych, skutecznych erga omnes oraz uprawnień względnych, opartych najczę-

ściej o konstrukcję deliktu cywilnego. Do pierwszej grupy niewątpliwie zali-

czyć można ochronę prawnoautorską, z której skorzysta jednak tylko nie-

wielka liczba oznaczeń. Obok prawa autorskiego wskazać w tym miejscu 

należy „prawo firmowe”, którego regulacja od 2003 roku znajduje się w ko-

deksie cywilnym, przyznając szeroką ochronę podmiotowi, którego prawo do 

firmy zostało naruszone bądź zagrożone poprzez możliwość realizacji żądań 

tak o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Względną ochroną 

przewidują wreszcie przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

oraz ustawa prawo własności przemysłowej. Między tymi ustawami zachodzi 

swoista gradacja, która wyraża się podwyższonymi wymaganiami, od których 

spełnienia zależy uruchomienie uprawnień z ustawy prawo własności prze-

mysłowej, zaś ich niespełnienie nie zamyka drogi do korzystania z uprawnień, 

jakie przyznaje u.z.n.k. Katalog środków prawnych jest zatem bogaty, choć 

wyraźnego podkreślenia wymaga, że w większości środki te służą ochronie 

różnego rodzaju dóbr.  
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ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE 

Już w 2010 roku polska e-gospodarka warta była ponad 37 miliardów zło-

tych [Cimochowski, Huten-Czapski, Rał, Sass 2011, 13-14], zaś rozwój społe-

czeństwa informacyjnego, wykorzystywanie Word Wide Web w prowadzeniu 

działalności gospodarczej, a więc i rozpowszechnienie działalności  

e-commerce wiąże się m.in. z powstawaniem nowych form naruszeń praw 

przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę skalę wykorzystywania internetu w pro-

wadzeniu działalności gospodarczej problemem stał się brak jednoznacznych 

przepisów odnoszących się wprost do tego rodzaju aktywności – wpływa to 

więc na znaczną liczbę nadużyć m.in. w zakresie wykorzystywania cudzego 

oznaczenia, a tym samym renomy czy marki. Takie naruszające interesy 

przedsiębiorcy działania zakwalifikować można np. jako naruszające konku-

rencję – prawo polskie nie przewiduje jednak szczególnej regulacji odnoszą-

cej się do czynów nieuczciwej konkurencji w internecie (takiej jak np. amery-

kański Anticybersquatting Consumer Protection Act). Zastosowanie znaleźć 

mogą przepisy o charakterze ogólnym: Kodeks cywilny[Ustawa z dnia 23 kwiet-

nia 1964], ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 

[Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007], Prawo własności przemysłowej [Ustawa  

z dnia 30 czerwca 2000], (ochrona firmy przedsiębiorcy, ochrona dóbr osobi-

stych) oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Zastanowić się zaś należy nad możliwością udzielenia ochrony przed nie-

uczciwym wykorzystaniem w internecie oznaczenia przedsiębiorcy na grun-

cie takich regulacji jak ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Ustawa 

z dnia 16 kwietnia 1993] czy ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 

[Ustawa z dnia 16 lutego 2007]. Przy czym ten złożony katalog regulacji praw-

nych mogących znaleźć zastosowanie wobec działań podejmowanych  

w internecie wymaga odpowiedzi na pytanie, czy obowiązujące regulacje 

prawne stanowią wystarczającą ochronę przed nieuczciwymi zachowaniami 

w internecie. Opracowanie niniejsze – z uwagi ograniczony zakres – nie po-

zwala na dokonanie kompleksowych rozważań nad zagadnieniem interneto-

wych działań, które mogą zostać uznane za czyny nieuczciwej konkurencji. 

Wskazane zostaną więc przykłady owych naruszeń, ocenione pod kątem ich 

zgodności z normami prawa konkurencji. Jednocześnie podkreślenia wyma-

ga, że poddane analizie kwestie stanowią czyny nieuczciwej konkurencji 
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związane z używaniem w internecie znaków towarowych, do których prawa 

wyłączne przysługują osobom trzecim.  

INTERNET – POLE DO NARUSZEŃ  

Działalność gospodarcza prowadzona przez przedsiębiorcę w internecie 

polega przede wszystkim na komercyjnym wykorzystywaniu stron www,  

a elementem, który pozwala na identyfikację danej strony, jest jej adres do-

menowy. Domena o określonej treści, stanowiąca adres strony internetowej 

pozwala na połączenie się z konkretnym serwerem oraz wymianę informacji. 

Możliwość korzystania z danej domeny wynika z umowy zawartej pomiędzy 

rejestrującym domenę i podmiotem upoważnionym do dokonywania reje-

stracji (w Polsce jest to Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) [Ożegal-

ska-Trybalska 2003, 205-206]. 

Oznaczenie, którym posługuje się przedsiębiorca, często znajduje swoje 

odzwierciedlenie w adresie strony internetowej, która składa się z domeny 

pierwszego poziomu (TLD – Top Level Domain) i domeny drugiego poziomu 

(SLD – Second Level Domain). Pierwsze mają charakter rodzajowy (dodatki 

typu .com, .edu) lub krajowy (dodatki typu .de, .pl,), drugie zaś przybierają 

postać ogólnokrajowych, regionalnych lub funkcjonalnych – mogą przy tym 

mieć charakter prywatny lub być częścią identyfikatora URL (Uniform Reso-

urse Locator), który identyfikuje daną stronę internetową. Wyspecjalizowany 

serwer Domain-Name-Server pozwala na zmianę danej domeny na indywi-

dualny adres IP wykorzystywany w komunikacji internetowej.  

Komunikacja internetowa staje się płaszczyzną działań producentów, 

usługodawców, sprzedawców i reklamodawców, jednocześnie zaobserwo-

wać można coraz więcej sytuacji, które wypełniają hipotezę przepisów doty-

czących czynów nieuczciwej konkurenci. Przy czym czynem nieuczciwej kon-

kurencji są „w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsię-

biorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego 

towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, 

naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub nie-

wykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe 

zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej 

funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama oraz organizo-

wanie systemu sprzedaży lawinowej” [Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993]. Spotkać 



 Anna TWORKOWSKA-BARANIUK                                                                                        ASO.A.8(2)/2016/176-187 

179 

się można z działaniami polegającym na używaniu takiej treści domeny inter-

netowej, która wprowadza w błąd co do oznaczenia przedsiębiorcy; wpro-

wadzaniu w adresach stron internetowych cudzych znaków towarowych czy 

korzystaniu z wprowadzającego w błąd oznaczenia geograficznego [Barta, 

Markiewicz 1998, 249]. Jednocześnie zaobserwować można grupę działań cha-

rakterystycznych dla działalności e-commerce, których uznanie na przejaw 

nieuczciwej konkurencji możliwe jest dzięki klauzuli generalnej zawartej  

w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Ustawa z dnia 16 

kwietnia 1993], dotyczącej tzw. nienazwanych czynów nieuczciwej konkurencji 

polegających na działaniach sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, 

jeżeli jednocześnie zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub 

klienta [Stefanicki 2014, 135]. Konstrukcja ustawy pozwala więc na kwalifika-

cję jako czyn nieuczciwej konkurencji m.in. działań polegających na tworze-

niu stron internetowych o podobnej konstrukcji i treści jak witryna innego 

przedsiębiorcy; metataginggu, tj. używaniu specjalnych kodów słownych w 

celu niewidocznego naruszania znaków towarowych; framingu, polegającego 

na stosowaniu ikon stanowiących odesłanie do innych stron internetowych 

czy linkingu, polegającego na używaniu odesłań w postaci całych adresów 

internetowych witryn. Warunkiem uznania danego działania jako sprzeczne-

go z zasadami uczciwej konkurencji jest podjęcie go w związku z działalnością 

gospodarczą, sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami oraz zagrażanie 

lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta [Balicki 2011, 18].  

NIEUCZCIWE WYKORZYSTANIE DOMENY INTERNETOWEJ A PRAWO KONKURENCJI 

Z perspektywy prawa konkurencji niepokojącymi są zjawiska dotyczące 

oznaczenia przedsiębiorcy w internecie, które polegają m.in. na takim kształ-

towaniu nazwy strony internetowej, aby zawierała ona firmę lub oznaczenie 

oferowanych na rynku towarów lub usług innego przedsiębiorcy. Nie bez 

znaczenia pozostaje bowiem fakt, że przedsiębiorca posługuje się oznacze-

niem innego przedsiębiorcy jako własną nazwą domenową – domena inter-

netowa spełnia, obok funkcji technicznej, to samo zadanie, co oznaczenia 

chronione (firma, znak towarowy) [Ożegalska 2001, 23]. Powyższe warunko-

wane jest faktem, że domeny coraz częściej stanowią przemyślany zestaw 

określeń odnoszących się bezpośrednio do oznaczonego przedsiębiorcy. 

Najbardziej narażone na nieuczciwe wykorzystanie będą przy tym te domeny 
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internetowe, które zawierają już rozpoznawalne oznaczenia odróżniające.  

I tak np. po tym jak Daimler AG (niemiecki producent samochodów osobo-

wych) zarejestrował jako słowny znak towarowy określenie „mercedes” nie-

możliwym jest legalne zarejestrowanie domeny o oznaczeniu mercedes.pl, 

mercedes.com.pl czy mercedes.biz. Działanie podmiotów, które, dokonując 

rejestracji domeny internetowej, naruszają prawo innego przedsiębiorcy, 

zakwalifikować można jako naruszenie praw chroniących znak towarowy 

wynikających z przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej lub jako 

naruszenie norm prawa konkurencji. Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym 

jest wskazanie typowych i najczęściej spotykanych zachowań w branży e-

commerce dotyczących naruszenia oznaczenia przedsiębiorcy, które kwalifi-

kowane mogą być jako naruszające konkurencję.  

Cybersquatting stanowi działanie polegające na zarejestrowaniu nowej 

domeny o treści odpowiadającej powszechnie znanemu oznaczeniu przed-

siębiorcy np. w celu zwiększenia zainteresowania własną stroną czy później-

szej odsprzedaży takiej domeny. Cybersquattingiem będzie więc m.in. uży-

wanie różnych wersji domeny obok jej oryginalnej postaci, np. poprzez mo-

dyfikację domeny drugiego lub trzeciego stopnia – domeny z rozszerzeniami 

.net, .org, .info (np. spór o domenę mikerowesoft.com: Mike Rowe zareje-

strował domenę MikeRoweSoft.com, zaś koncern Microsoft wezwał do za-

niechania korzystania z domeny, dopatrując się fonetycznego podobieństwa 

domeny MikeRoweSoft.com do nazwy swojej witryny internetowej Microso-

ft.com. Ostatecznie domena została usunięta 

[http://www.pcworld.pl/news/62946/Microsoft.com.kontra.MikeRoweSoft.c

om.html]. Jako przykład można podać przypadek Denisa Toeppena, który zare-

jestrował łącznie prawie 240 nazw domen zawierających znaki towarowe 

powszechnie znanych przedsiębiorstw – przegrał spory z takimi koncernami 

jak Panavision, Intermatic Inc i Johna Zuccariniego, który zarejestrował 3000 

nazw domen zawierających np. nazwiska rozpoznawalnych medialnie osób, 

tytuły filmów i programów telewizyjnych, znaki towarowe oraz nazwy przed-

siębiorców [Tworkowska-Baraniuk 2016, 76]. Zjawisko cybersqattingu czytel-

nie obrazuje sprawa Hasbro Inc vs Internet Entertainment Group, w której 

pozwany przedsiębiorca zarejestrował domenę o nazwie candyland.com  

i zamieścił pod nią stronę o tematyce erotycznej. Powód – który ostatecznie 
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spór wygrał – podniósł, że oznaczenia Candy Land używa jako znaku towa-

rowego gry planszowej dla dzieci. Wykorzystanie nazwy o tej samej treści w 

odniesieniu do serwisu erotycznego spowodować może zarówno osłabienie 

renomy znaku, jak i wprowadzać klientów w błąd co do związku pomiędzy 

producentem gier dla dzieci a branżą erotyczną. Ze zjawiskiem cybersqattin-

gu spotkał się również sąd brytyjski w sporze pomiędzy siecią sklepów Marks 

& Spencer a podmiotem, który dokonał rejestracji domeny markandspen-

cer.com, a następnie oferował jej sprzedaż lub dzierżawę. Sąd uznał, że 

„każda osoba, która rozmyślnie rejestruje nazwę internetową z powodu jej 

podobieństwa z nazwą firmy lub znakiem towarowym jednostki prowadzącej 

działalność gospodarczą, musi spodziewać się zakończenia swej działalności 

na skutek orzeczenia zaprzestania takiej działalności, które będzie sformuło-

wane na takich warunkach, które czynią dalsze używanie nazwy w obrocie 

gospodarczym nieskuteczne dla takich dealerów” [Kondrat 2001, 64]. Przy 

czym sąd podkreślał, że dla uznania cybersquattingu za czyn nieuczciwej 

konkurencji nie ma znaczenia pierwotna intencja rejestrującego domenę 

zawierającą cudze oznaczenie. Na możliwość zastosowana regulacji z zakresu 

prawa konkurencji wskazał jednoznacznie sąd niemiecki w sprawie z po-

wództwa Epson Deutschland GmD. Powodowi zarzucono intencyjną reje-

strację domeny o treści Epson.de – sąd podkreślił zaś jednoznaczne podo-

bieństwo funkcji adresu strony internetowej i znaku towarowego [Ożegalska 

1999, 95]. 

Przegląd m.in. polskiego orzecznictwa Sądu Polubownego do spraw Do-

men Internetowych wskazuje, że działanie posługującego się domeną zawie-

rającą oznaczenie innego przedsiębiorcy może mieć dwojaką kwalifikację 

prawną - biorąc pod uwagę tzw. nazwane czyny nieuczciwej konkurencji 

działania cyberquattingu uznane mogą być za utrudnianie dostępu do rynku 

(art. 15 ust. 1 u.z.n.k.), wprowadzanie w błąd co do tożsamości przedsiębior-

stwa (art. 5 u.z.n.k.), reklamę utrudniającą dostęp do rynku (art. 16 ust. 1 

pkt. 2 u.z.n.k.), zaś gdy działanie nie znajduje pokrycia w hipotezie żadnego z 

czynów nazwanych, zastosowanie znajduje klauzula generalna z art. 3 ust. 1 

u.z.n.k. 

Typowy cybersquatting rozpatrywany w kontekście czynów nieuczciwej 

konkurencji mieści się niejednokrotnie w hipotezie artykułu 5 ustawy  
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Chodzi tu m.in. o takie działania, które 

polegają na świadomym wykorzystywaniu domeny internetowej o treści 

zawierającej elementy zbliżone do oznaczenia innego przedsiębiorcy w celu 

wprowadzaniu w błąd co do tożsamości właściciela domeny [Ożegalska-

Trybalska 2003, 205-210].Wskazać należy, że działanie cybersquatingowe 

uznane będzie za czyn nieuczciwej konkurencji jedynie w relacji pomiędzy 

przedsiębiorcami. Podkreślił to Sąd Polubowny do spraw Domen Interneto-

wych m.in. w wyroku z dnia 2 sierpnia 2007 roku - Google Inc. zwrócił uwagę 

na rażące podobieństwo domeny gmail.pl (GMAiL to akronim nazwy Grupy 

Młodych Artystów i Literatów) do prowadzonej przez nich na całym świecie 

poczty elektronicznej działającej pod domeną gmail.com. Działanie takie, 

mimo iż nosiło znamiona cybesquattingu, nie było rozpatrywane pod kątem 

czynów nieuczciwej konkurencji – pozwany nie posiadał bowiem statusu 

przedsiębiorcy. Z drugiej jednak strony sąd ten, orzekając w sprawie domen 

netgear.pl, netgear.info.pl, netgear.org.pl oraz netgear.net.pl orzekł, że abo-

nent był adresatem obowiązków wynikających z ustawy o zwalczaniu nie-

uczciwej konkurencji, chociaż uprawniony do uzyskania ochrony formalnie 

nie został wpisany do rejestru przedsiębiorców [Adamski 2001, 41]. Ograni-

czenie możliwości zastosowania przepisów ustawy jedynie wobec działań 

między przedsiębiorcami stanowi istotne utrudnienie w dochodzeniu rosz-

czeń wynikających z działań podejmowanych w internecie [Tworkowska-

Baraniuk 2016, 78-91] – możliwość rejestracji domeny nie jest uzależniona 

od nabycia statusu przedsiębiorcy, a nie będący przedsiębiorcami nie mogą 

ponosić odpowiedzialności za działania cybersqatingowe na podstawie prze-

pisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dodatkowo między 

przedsiębiorcami będącymi stronami sporu istnieć musi stosunek konkuren-

cji – i tak np. w sprawie dotyczącej domeny martim.pl sąd uznał, że pomiędzy 

powodem (przedsiębiorcą będącym właścicielem sieci hoteli na całym świe-

cie) a pozwanym (przedsiębiorcą prowadzącym dom letniskowy nad mo-

rzem) nie występuje stosunek konkurencji [Wyrok Sądu Polubownego do 

spraw Domen Internetowych z dnia 15 listopada 2010 r. do sprawy 

19/10/PA]. 

Wydaje się, iż na gruncie polskiego dorobku legislacyjnego nie ma wąt-

pliwości, że ochronie podlegają nie tylko oznaczenia wymienione w art. 5 



 Anna TWORKOWSKA-BARANIUK                                                                                        ASO.A.8(2)/2016/176-187 

183 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale i inne symbole – m.in. do-

meny internetowe. Uzyskanie ochrony oznaczenia warunkowane jest jego 

odróżniającym charakterem oznaczenia oraz używaniem go powszechnie 

przed rejestracją domeny zawierającej owo oznaczenie przedsiębiorcy - 

pierwotne użytkowanie danego oznaczenia musi być zgodne z obowiązują-

cym prawem. Posługiwanie się w nazwie domeny oznaczeniem przedsiębior-

cy nie warunkuje jeszcze bezprawności takiego zachowania – wymaga więc 

ustalenia istotnych elementów rynku, przedsiębiorcy mogliby przecież dzia-

łać na rynkach irrelewantnych.   

Konstrukcja przepisów dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji po-

zwala na rozpatrywanie cybersquatingu również w kontekście art. 15 u.z.n.k., 

tj. utrudniania innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Przy czym dostęp 

do rynku rozumiany powinien być szeroko – zarówno jako swobodne wejście 

na rynek i opuszczenie go, jak i swobodne na nim operowanie i oferowanie 

towarów. I tak norma z art. 15 odnosi się m.in. do rejestracji domeny ogólnej 

.com czy .biz, .org tożsamej z elementami używanej już przez innego przed-

siębiorcę domeny z krajowym rozszerzeniem .pl., pod warunkiem jednak, że 

działania podejmowane przez konkurenta charakteryzują się świadomością 

oraz winą umyślną [Wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych  

z dnia 10 grudnia 2006 r., sygn. akt PA 19/06]. Jednocześnie należy wskazać, 

że dla kwalifikacji danego działania jako czynu z art. 15 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji nie bez znaczenia pozostają przesłanki zawarte w 

art. 3 ust 1 ustawy – tj. sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami oraz 

zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy. Liczne przejawy 

cybersquattingu spotykają się z rozbieżnymi zapatrywaniami – z jednej stro-

ny liberalna argumentacja zdaje się nie pozwalać na usprawiedliwienie szko-

dzącego konkurencji zachowania, które w konsekwencji prowadzi do wpro-

wadzenia w błąd użytkowników internetu – przedsiębiorców i konsumentów, 

z drugiej zaś prawidłowo wykorzystany cybersquatting stanowić może ele-

ment strategii marketingowej.   

Działanie związane z branżą e-commerce uznawane za nieuczciwą konku-

rencję opierać się może również nie tylko na używaniu domen interneto-

wych, ale i na wykorzystywaniu popularnych wyszukiwarek internetowych. 

Charakterystyczną dla działalności internetowej formą nieuczciwej konku-
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rencji jest więc również tzw. metatagging polegający na wprowadzaniu przez 

nieuprawnione do tego podmioty w kodach zarejestrowanych stron interne-

towych pewnych słów kluczowych – znaków towarowych innych podmiotów 

i zapisywanie ich w języku HTML bądź XHTML tak, aby stały się one rozpo-

znawane przez wyszukiwarki internetowe, ale niewidoczne dla przeglądają-

cych strony [Ożegalska 2000, 11]. Te specyficzne słowa kluczowe służą odna-

lezieniu w przeglądarce internetowej odnośników do określonej witryny 

internetowej po wpisaniu w wyszukiwarce określonego słowa. Matatagi sta-

nowią rodzaj zbiorczej informacji na temat zawartości danej strony interne-

towej, a ich dobór został pozostawiony właścicielowi domeny – nie ma jed-

nocześnie żadnych technicznych przeszkód, by umieścić w nich m.in. ozna-

czenie innego przedsiębiorcy. W konsekwencji potencjalny klient kierowany 

będzie na stronę internetową konkurencji oraz generować ruch na jego stro-

nie. Kwalifikację metatagingu jako czynu nieuczciwej konkurencji obrazuje 

amerykański spór Playboy Enterprises vs Calvin Designer Label, w którym sąd 

uznał, że użycie przez pozwanego w treści administrowanych przez niego 

stron internetowych, jak i w samych ich metatagach oznaczeń Playboy oraz 

Playmate stanowi naruszenie obowiązujących zasad uczciwej konkurencji – 

umieszczenie znaku towarowego w „niewidzialnych kodach” własnej strony 

internetowej, w sloganie reklamowym i dla promowania własnych produk-

tów w konsekwencji prowadzi do wprowadzenia klienta w błąd. 

Polskie prawo konkurencji pozwala na kwalifikację niewłaściwego meta-

taggingu jako nieuczciwej konkurencji. Ochrona prawna udzielona może być 

m.in. na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-

cji. I tak czynem takim jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowa-

dzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przed-

siębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Metatag-

ging służy nieuczciwemu przedsiębiorcy do osiągnięcia korzyści  

i jednoczesnego wyrządzenia szkody konkurentowi – używa on w tym celu 

narzędzi do preparowania metatagów innych stron internetowych. Możliwo-

ści udzielenia ochrony przed metataggingiem dowodzić można również  

w oparciu o art. 16 ust 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który 

jako czyn nieuczciwej konkurencji kwalifikuje reklamę wprowadzającą klienta 

w błąd, pod warunkiem, że ma potencjalną możliwość  wpłynięcia na jego 
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decyzję co do nabycia towaru lub usługi. Takie wprowadzenie w błąd przy 

użyciu matatagów polegać może na wywołaniu przekonania, że właściciel 

danej strony internetowej jest jednocześnie legitymowany do użytkowania 

danego znaku towarowego, co zaś wyłącza w pełni świadome i racjonalne 

podjęcie decyzji przez konsumenta.  

Możliwość zakwalifikowania metatagów naruszających prawo do znaku 

towarowego jako czynu nieuczciwej konkurencji, na którą wskazuje m.in. 

linia orzecznicza Sądu Wspólnotowego Znaków Towarowych i Wzorów 

Przemysłowych w Warszawie, pozwala na wykorzystanie przez poszkodowa-

nego przewidzianych na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-

cji roszczeń m.in. o zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcie niedo-

zwolonych naruszeń, naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogól-

nych. Precedensowy charakter w polskim orzecznictwie miała przy tym 

sprawa Pal-gaz. Biorąc pod uwagę reklamowy charakter stron internetowych 

w działalności gospodarczej, powództwo oparto na art. 16 ust. 1 i 2 u.z.n.k.  

i udowodniono, że pozwany - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane 

Botec Jan Daniec w Przyłęku - w metatagach swojej strony internetowej 

umieścił m.in. oznaczenie „pal-gaz”. Określenie to było jednocześnie elemen-

tem nazwy konkurencyjnej spółki - Przedsiębiorstwa Budowlanego "Pal-Gaz" 

Z. Palacz A. Palacz. Sąd - powołując się m.in. na art. 16 ust. 1, uznał, iż działa-

nie takie narusza przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przy 

czym w uzasadnieniu wyroku wskazał, że celem posiadania strony interne-

towej jest przede wszystkim uskutecznienie kontaktu z klientami 

[http://prawo.vagla.pl/node/4708]. 

Keyword advertising stanowi zaś działanie polegające na wybieraniu przez 

reklamodawców słów kluczowych w ramach umowy między operatorem 

wyszukiwarki a reklamodawcą (w ten sposób działa np. usługa Google 

AdWords)[Tworkowska-Baraniuk 2016, 88-90]. Głównym celem takiego dzia-

łania jest efektywne „pozycjonowanie” danych stron internetowych, które 

przejawia się m.in. w priorytetowym umieszczeniu ich w wynikach wyszuki-

wania. Wobec tego stosunkowo nowego zjawiska brakuje jednoznacznej 

kwalifikacji prawnej. Pewnym rozwiązaniem jest traktowanie tego rodzaju 

działań jako naruszeń art. 5 u.z.n.k., tj. wprowadzania klientów w błąd co do 

oznaczenia towarów lub usług [Kępiński 2015].  
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UWAGI KOŃCOWE 

Podsumowując, wskazać można, że funkcjonujące w oparciu o obowiązu-

jące regulacje prawa konkurencji instrumenty ochrony przed czynami nie-

uczciwej konkurencji niejednokrotnie nie są dostosowane do charaktery-

stycznych dla funkcjonowania branży e-cemmoerce działań. De lege ferenda 

zaproponować należałoby stworzenie pewnej grupy przepisów, która bezpo-

średnio regulowałyby działalność internetową. Istniejące instrumenty praw-

ne dają wprawdzie możliwość dochodzenia ochrony prawnej oznaczenia 

przedsiębiorcy w internecie, wymagają  od pokrzywdzonego udowodnienia 

kwalifikacji działania jako naruszającego prawo do znaku towarowego, z dru-

giej jednak strony spełnienia przesłanek przewidzianych w prawie konkuren-

cji. Brakuje więc regulacji dostosowanej do specyficznego charakteru global-

nej działalności internet. 
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WSTĘP 

W Polsce przedsiębiorcy bardzo często nie działają pod adresem poda-

nym w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdyż na to pozwalają obecne przepisy 

[ustawy z 20 sierpnia 1997 r.] o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej u. KRS) 

oraz [ustawy z 17 listopada 1964 r.] kodeks postępowania cywilnego (dalej 

k.p.c.). Taka decyzja ustawodawcy pozwala w miarę szybko dokonywać wpi-

su w postępowaniu nieprocesowym. Powoduje to jednak liczne negatywne 

skutki uboczne, które zostaną przedstawione w niniejszym artykule. Wiążą 

się one z postępowaniem cywilnym i administracyjnym. W szczególności 

problemy powstają w związku z zobowiązaniami podatkowymi jak również 

składkami z ubezpieczeń społecznych. Poza tym kwestia dochodzenia jakich-

kolwiek innych roszczeń przeciwko takiemu przedsiębiorcy również powodu-

je istotne problemy w toku postępowania. Warto zwrócić uwagę na kwestię 

wirtualnych biur istniejących w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powstają one 

w skutek podania przez spółki adresu nieruchomości, do których nie mają 

tytułu prawnego. W rzeczywistości spółki posługujące się adresem jako swo-

ją siedzibę jedynie korzystają z usług firm kierujących nadesłane wiadomości 

do właściwych podmiotów. Poza tym należy zastanowić się, czy nie dochodzi 

w ten sposób do zagrożenia pewności i bezpieczeństwa obrotu ze względu 

na to, że konsumenci oraz inni przedsiębiorcy i pozostałe podmioty mogą 

zostać wprowadzeni w błąd co do rzeczywistego miejsca prowadzenia dzia-

łalności lub jej po prostu braku. Wymaga więc rozważenia, czy taki stan nor-

matywny jest pożądany przez naszego ustawodawcę. Może trzeba także 

wprowadzić przepisy o odpowiedzialności karnej osób podających niepraw-

dziwe dane do Krajowego Rejestru Sądowego lub lepiej wykorzystywać 

obecnie obowiązujący w Polsce katalog przestępstw pod kątem ograniczenia 

tej praktyki.  

CEL I METODY BADAWCZE 

Celem niniejszego artykułu jest porównanie zalet i wad wynikających  

z faktu, że w postępowaniu rejestrowym nie podlega badaniu kwestia zgod-

ności z rzeczywistością podawanego adresu przez przedsiębiorcę. Wydaje 

się, że wiele problemów powstaje z tego powodu i efektem tego są wszczy-

nane kolejne postępowania dotyczące różnych dziedzin prawa. Jednakże  

z drugiej strony należy rozważyć, jak dużą wartością dla postępowania reje-
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strowego jest jego szybkość, kosztem jakości podanych w nim danych. Poza 

tym w artykule zostanie podjęta próba całościowego spojrzenia na system 

prawny obowiązujący w Polsce, aby zrozumieć działania potencjalnych nie-

uczciwych przedsiębiorców, czy wręcz przestępców w białych kołnierzykach. 

Dla zrozumienia ich działania trzeba wyjść poza wąsko pojmowaną dziedzinę 

prawa. Należy zatem rozważyć inne przepisy, które pozostają z nimi w związ-

ku. Z tego względu niektóre z tych regulacji nieuczciwi uczestnicy rynku sta-

rają się ominąć. Powoduje to znaczne skomplikowanie sytuacji faktycznych  

i utrudnia wykrycie takiej działalności z uwagi na konieczność ochrony swo-

body działalności gospodarczej w Polsce.  

W niniejszym artykule została głównie zastosowana metoda formalno-

dogmatyczna. Nie zabrakło jednak również szerokiego odwołania się do 

orzecznictwa nie tylko sądów powszechnych i Sadu Najwyższego (dalej SN), 

lecz również Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej NSA) i  Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE). Poza tym wykorzystano rów-

nież metodę prawno-porównawczą, odwołując się do innych systemów 

prawnych i ich stosunku do omawianego problemu.  

WYNIKI 

Postępowanie rejestrowe  

Podstawowym problemem, z jakim wiąże się niniejszy artykuł, jest kwe-

stia badania przez sąd rejestrowy dokumentów przedstawionych przez wnio-

skodawcę w postępowaniu nieprocesowym, który ogranicza się z reguły do 

wpisywania jedynie podanych mu danych. Sąd zatem nie bada ich zgodności 

z rzeczywistością. Pojawia się więc problem, czy nie dochodzi w tym zakresie 

do łamania zasady prawdy materialnej obowiązującej w postępowaniu cy-

wilnym. Zgodnie z tą zasadą orzeczenie sądu powinno być zawsze oparte na 

ustaleniach co do stanu faktycznego i prawnego sprawy zgodnych z rzeczy-

wistością i to niezależnie od tego, czy uczestnicy postępowania cywilnego 

dostarczyli sądowi materiał procesowy wystarczający do dokonania takich 

ustaleń, a ewentualne braki ten organ państwowy powinien uzupełnić  

z urzędu. Jej przeciwieństwem jest natomiast prawda formalna pozwalająca 

sądowi ograniczyć się do danych podanych przez osoby występujące w da-

nym postępowaniu. Ponadto sąd może także pominąć w określonych sytu-
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acjach dowody i fakty zgłaszane przez uczestników [Jodłowski, Resich, La-

pierre, Misiuk- Jodłowska, Weitz, 2014, 124].  

Warto więc zauważyć, że zastosowanie zasady prawdy formalnej jest 

szczególnie niebezpieczne w sprawach związanych z Krajowym Rejestrem 

Sądowym, gdyż w takich postępowaniach rejestrowych występuje jeden 

podmiot, który kieruje wniosek w celu realizacji swojego interesu prywatne-

go nie zawsze zgodnego z prawem. Sąd w takiej sytuacji nie ma możliwości 

zapewnienia ochrony społeczeństwa, gdyż jest w takiej sytuacji pozbawiony 

instrumentów prawnych umożliwiających kontrolę zgodności z prawdą da-

nych zawartych we wniosku. W postępowaniu nieprocesowym organ spra-

wujący wymiar sprawiedliwości ma realizować interes publiczny, który  

w pewnych drastycznych sytuacjach ma pierwszeństwo przed prywatnym 

zamierzeniem jednostki [Fazzalari,1953, 36, Kollhosser, 1970, 238, Lubiński, 

1985, 131, 132, 137 i 138, Merle, 1949, 101]. Wydaje się, że taka sytuacja 

ma miejsce w przypadku podania fikcyjnego adresu przedsiębiorcy. Można 

zauważyć, że zasada prawdy materialnej przeważa nad szybkością i ekono-

mią postępowania, co wynika z przepisu art. 6 § 1 k.p.c. [Jodłowski, Resich, 

Lapierre, Misiuk- Jodłowska, Weitz, 2014, 126, Weitz, Grzegorczyk (w:) (red.) 

Ereciński, 2012, 128, wyrok SN z dnia 19 maja 1976 r. z glosą Piaseckiego]. 

Ma to szczególne znaczenie ze względu na istnienie jawności materialnej 

wpisu, która związana jest z zagwarantowaniem zupełności i prawdziwości 

wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego danych. Natomiast formalna 

jawność wpisu zapewnia każdemu dostęp do danych znajdujących się w Re-

jestrze [Modrzejewska (w:) (red.) Okolski, 2012, 84]. Przesądza to niewątpli-

wie o tym, że sąd musi mieć zapewnioną możliwość sprawdzenia, czy poda-

ne we wniosku informacje są zgodne z rzeczywistością. 

Zgodnie z art. 38 pkt 1 lit. c. u. KRS zamieszcza się w dziale 1 rejestru 

przedsiębiorców obok siedziby także adres. Te ostatnie pojęcie oznacza, iż 

podmiot podlegający wpisowi do rejestru określa konkretne miejsce, pod 

które należy doręczać jej korespondencję. Z tego powodu w odróżnieniu od 

oznaczania siedziby w rejestrze oprócz miejscowości musi wskazywać ulicę 

(nie trzeba podawać numeru budynku i lokalu zgodnie z art. 35 u. KRS).  

W praktyce spotyka się rejestrowanie kilku przedsiębiorców pod tym samym 

adresem, udostępnianym lub nie przez jakąś osobę do celów wpisu do Kra-
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jowego Rejestru Sądowego. W rzeczywistości żaden z tych podmiotów nie 

wykonuje działalności gospodarczej we wskazanym miejscu [Michnik, 2013, 

293, Tarska, 2009, 372]. Stoi to ewidentnie w sprzeczności ze wskazaną za-

sadą jawności materialnej wpisu, a także domniemaniem powszechnej zna-

jomości wpisu przez każdego od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym  

i Gospodarczym, zgodnie z art. 15 ust. 1 u. KRS. Poza tym istotne jest do-

mniemanie, że dane wpisane do rejestru są prawdziwe zgodnie z art. 17 ust 

1 u. KRS, a  w takim przypadku jest to nieuzasadnione, bo może zagrażać 

powszechnemu obrotowi gospodarczemu w Polsce. Szczególnie naganna jest 

praktyka polegająca na rejestrowaniu adresu osoby obcej lub związanej ze 

spółką, ale bez jej zgody i bez jakiegokolwiek tytułu prawnego do zamiesz-

czenia takich danych w Rejestrze. 

Teoretycznie są przewidziane przepisy zapobiegające praktyce wpisywa-

nia fikcyjnych adresów przez przedsiębiorców, jednakże one nie działają. 

Zalicza się do nich niewątpliwie art. 23 u. KRS, który stanowi, że sąd reje-

strowy bada zgodność przedstawionych dokumentów pod względem formy  

i treści z przepisami prawa. Jednakże badaniu, czy dane są rzeczywiście 

zgodne z prawdą, ogranicza się tylko do następujących informacji zgodnie  

z ust. 2 wyżej wymienionego przepisu: 

1. nazwy, firmy, numeru identyfikacyjnego REGON, a gdy podmiot po-

wstał w wyniku przekształcenia - NIP podmiotu przekształcanego, a jeżeli 

podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze - także jego numer w Rejestrze; 

2. NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu. 

Wynika stąd fakt, iż tylko w razie ,,uzasadnionych wątpliwości” dotyczą-

cych adresu przedsiębiorcy sąd będzie badał, czy podane dane w tym 

przedmiocie są zgodne z prawdą. Ponadto ta kontrola ogranicza się tylko do 

dokumentów załączanych do wniosku, a nie do tego ostatniego pisma. Jest 

ono oczywiście kontrolowane, ale na podstawie innych przepisów (np. art. 

35 u. KRS), sąd nie bada zatem adresu podanego we wniosku. Kwestia ta jest 

jednak sporna zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie [Michnik, 2013, 

210, 211, Tarska, 2009, 247-252]. Biorąc jednak pod uwagę przeciążenie 

sędziów w rozpoznawaniu spraw rejestrowych, to drugie zdanie art. 23 ust. 2 

zd. 2 u. KRS praktycznie nie spełnia swej roli. Powoduje to więc ograniczanie 

się sądu do prawdy formalnej, co jest zdecydowanie sprzeczne z rolą, jaką 
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powinien ten organ państwowy spełniać, zwłaszcza w postępowaniu niepro-

cesowym.  

Na gruncie art. 23 u. KRS powstaje spór związany z granicami kompetencji 

sądu rejestrowego w zakresie kontroli wniosku o wpis, który budzi kontro-

wersje zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Można spotkać poglądy za 

przyznaniem temu organowi sprawującemu wymiar sprawiedliwości szero-

kich uprawnień w związku z tym przedmiotem, a także przeciwników tego 

poglądu [Michnik, 2013, 210]. W kwestii jednak wpisu fikcyjnego adresu należy 

się opowiedzieć za zwolennikami szerszych kompetencji sądu w tym zakre-

sie. Należy jednak zwrócić uwagę, że przeciwnicy tego podejścia mogą powo-

łać się na państwa takie jak: Wielka Brytania, Irlandia, Holandia czy Dania, 

które w skutek działania przepisów unijnych pozwalają, by spółka miała sie-

dzibę w jednym państwie, a była zakładana na podstawie prawa innego kra-

ju. Odeszły więc one od ustalania prawa na podstawie siedziby. Może to więc 

prowadzić do przenoszenia spółek do różnych krajów, w których obowiązują  

korzystniejsze regulacje prawne lub tak jak w stanie Delaware w ramach 

nawet jednego państwa (USA) [Cheffins, 2008, 429-432]. Jednakże to stano-

wisko nie jest zasadne, gdyż w Wielkiej Brytanii również przy rejestracji spół-

ki obowiązuje wymóg podania jej adresu. Jest on niezbędny, jako miejsce 

przechowywania dokumentów  i prowadzenia korespondencji danego przed-

siębiorcy. Na spółce ciąży więc obowiązek utrzymania nieruchomości, której 

adres podano do Rejestru [Hannigan, 2009, 3, 8-11].  

Skutkiem takiego stanu prawnego jest konieczność korzystania z postę-

powania przymuszającego prowadzonego na podstawie art. 24 u. KRS przez 

podmioty pokrzywdzone przez nieuczciwe spółki dokonujące wpisu fikcyjne-

go adresu nieruchomości bez zgody ich właścicieli, często nawet ich nie zna-

jąc. Ostatnio doszło do modyfikacji tego przepisu na podstawie [ustawy z 28 

listopada 2014 r.] o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz  

o zmianie niektórych innych ustaw. Artykuł 24 u. KRS składa się teraz z 6 

ustępów. W uzasadnieniu do projektu tej ustawy [druk nr 2816, 3] skrytyko-

wano praktykę wszczynania z urzędu przez sąd postępowań przymuszających 

przeciwko przedsiębiorcom, gdy nieznany jest adres takiego podmiotu,  

a kierowana korespondencja wraca z adnotacją poczty ,,adresat nieznany” 

albo ,,adresat wyprowadził się”. Nie należy także wszczynać postępowania  
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z art. 24 u. KRS, gdy nie ma w aktach informacji dotyczących organu upraw-

nionego do reprezentacji podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Są-

dowego. Brak wiadomości na temat adresu zamieszkania członków zarządu, 

a także uprzednio prowadzone postępowania przymuszające, w wyniku któ-

rych nie osiągnięto oczekiwanego rezultatu, gdy przedsiębiorca zaprzestał 

wykonywania działalności, nie posiada majątku nie funkcjonuje w obrocie, 

przemawia za bezcelowością wszczynania postępowań z art. 24 u. KRS.  

W uzasadnieniu podkreślono, że prowadzenie ich powoduje utratę zaufania 

obywateli do wymiaru sprawiedliwości i generuje w ten sposób nie potrzeb-

ne koszty rzędu 1050-2050 zł [druk nr 2816, 23].  

Należy stąd wnioskować, że sądy zaprzestaną przeprowadzania kosztow-

nych postępowań przymuszających obciążających budżet kosztami w związ-

ku z przedsiębiorcami, tak naprawdę już dawno niefunkcjonującymi.  

W obecnym stanie prawnym sąd, gdy stwierdzi, że ma do czynienia z takim 

podmiotem, powinien wydać postanowienie o odstąpieniu od postępowania 

przymuszającego ze wskazaniem podstawy faktycznej nieefektywności takie-

go postępowania. Takie orzeczenie jest niezaskarżalne i nie podlega dorę-

czeniu. Poza tym, gdy sąd dopiero po wszczęciu postępowania z art. 24 u. 

KRS stwierdzi, że nie doprowadzi ono do spełnienia obowiązku rejestrowego, 

może wydać postanowienie o jego umorzeniu [druk nr 2816, 4, 5]. Można 

zatem dokonać ich wykreślenia w takich sytuacjach bez przeprowadzenia 

postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 25a § 1 pkt 3 i 5 oraz § 2 u. 

KRS, co przyśpieszy i skróci okres istnienia nieprawdziwych danych wpisa-

nych w Rejestrze takich podmiotów. Dokonane zostaje w ten sposób uzgod-

nienie stanu Rejestru z rzeczywistością zgodnie z postanowieniami [Dyrekty-

wy 2009/101/WE z 16 września 2009].  

Postępowanie o wykreślenie takiego przedsiębiorcy obecnie stało się 

możliwe w skutek dodania § 21 do art. 6943 k.p.c., który umożliwia dokona-

nie tej czynności, pomimo braku organu lub braku w składzie organu powo-

łanego do reprezentacji podmiotu podlegającemu wpisowi do Krajowego 

Rejestru Sądowego. Nie mają stąd zastosowania art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c., art. 

379 pkt 2 k.p.c. i art. 70 § 1 k.p.c. Podobne rozwiązanie zostało przyjęte w 

prawie niemieckim, austriackim, brytyjskim i szwajcarskim [druk nr 2816, 11, 

12, 14]. Jednakże gdy w toku postępowania rejestrowego sąd uzyska infor-
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mację na temat aktualnego adresu przedsiębiorcy podlegającego wyreje-

strowaniu, to podmiot ten bierze udział w postępowaniu na podstawie § 2 

art. 6943 k.p.c. Przepis art. 6943 k.p.c. ogranicza się w swoim zastosowaniu 

do wykreślenia podmiotów z Krajowego Rejestru Sądowego, które już nie 

działają na rynku i nie posiadają majątku podlegającemu zbyciu z jednocze-

snym zabezpieczeniem praw osób trzecich [A. Zieliński 2016, 1266, 1267].  

Na podstawie art. 25b u. KRS, gdy sąd nie jest w stanie zawiadomić przed-

siębiorcę ze względu na brak jego adresu, ogłasza o wszczęciu przeciwko 

niemu postępowania o rozwiązanie tego podmiotu bez przeprowadzenia 

postępowania likwidacyjnego. Wzywa go wtedy do wykazania, że faktycznie 

prowadzi działalność i że posiada majątek, ze wskazaniem jego składników,  

w terminie 14 dni od dnia tego ogłoszenia z pouczeniem o skutkach braku 

odpowiedzi. Treść zawiadomienia jak i ogłoszenia określona została w ust. 3 

tego przepisu. Ogłoszenie zamieszczane jest w Monitorze Sądowym i Gospo-

darczym, a także sąd może orzec o zamieszczeniu go także w dzienniku lub 

czasopiśmie oraz o podaniu go do publicznej wiadomości w inny sposób jaki 

uzna za odpowiedni. Należy więc stwierdzić, że prawa podmiotu wykreślane-

go nie zostają naruszone. Sąd w tym postępowaniu musi dokonywać czynno-

ści z własnej inicjatywy, dlatego został mu zapewniony dostęp do informacji 

zgodnie z art. 25c u. KRS. Sąd jest uprawniony do korzystania z Centralnej 

Informacji Ksiąg Wieczystych by móc sprawdzić czy podmiot zgodnie z pra-

wem posiada nieruchomość, a także może zwrócić się do organów podatko-

wych, czy są z niej odprowadzane należne daniny publiczne. Analiza jednak 

art. 25d u. KRS pozwala stwierdzić, iż przeprowadzenie postępowania o roz-

wiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego kończącego się 

wykreśleniem wpisanego podmiotu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy 

sąd ustali, że przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego nie 

posiada zbywalnego majątku i nie prowadzi działalności. Ponadto istnieją 

przeszkody do dokonania tej czynności pomimo spełnienia tych przesłanek  

w postaci ,,innych istotnych okoliczności przemawiających przeciwko rozwią-

zaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego,  

w tym w szczególności uzasadnione interesem wierzyciela” zgodnie z ust. 3 

tego przepisu. Kwestia interpretacji tego wyjątku wydaje się kluczowa dla 

dalszego istnienie spółek, które zakończyły już działalność pod fikcyjnym 
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adresem. Zgodnie z art. 25e u. KRS odpowiedzialność po podmiocie wykre-

ślonym z Krajowego Rejestru sądowego ponosi Skarb Państwa z ogranicze-

niem do nabytego majątku zgodnie z zasadą cum viribus patrimonii.  

Ta zmiana ustawy jednak nie rozstrzyga problemu wciąż działających 

przedsiębiorców pod fikcyjnym adresem, do którego nie mają tytułu praw-

nego. Nie będzie względem nich na podstawie przepisów art. 25a-25e u. KRS 

przeprowadzone postępowanie o ich rozwiązanie bez przeprowadzenia po-

stępowania likwidacyjnego, gdyż z reguły mają one majątek i wciąż funkcjo-

nują. Można więc stwierdzić, iż niniejsza zmiana spowoduje jedynie wykre-

ślenie spółek i innych przedsiębiorców, które wykonały już swój zamierzony 

cel. Nie dotyczy, więc takich podmiotów, które zagrażają pewności i bezpie-

czeństwu obrotu gospodarczego, które wciąż działają i czerpią z tego tytułu 

korzyści. W stosunku do nich nic się nie zmieniło. Jedynie jak zakończą dzia-

łalność i ukryją już uzyskany w ten sposób majątek to szybciej takie wykorzy-

stane do tego celu spółki znikną z Rejestru. Należy zatem zauważyć, że dalej 

trzeba będzie do przedsiębiorców stosować postępowanie przymuszające 

zgodnie z art. 24 u. KRS. Zgodnie z tym przepisem sąd będzie wzywał do zło-

żenia wniosku zawierającego aktualny adres przedsiębiorcy, wyznaczając 

dodatkowy 7-dniowy termin pod rygorem zastosowania grzywny przewi-

dzianej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świad-

czeń niepieniężnych z wyjątkiem art. 1053 k.p.c. W razie niewykonania tej 

czynności sąd nakłada grzywnę, którą może ponowić. Warto zwrócić uwagę, 

że ust. 6 art. 24 u. KRS, pozwalający na dokonaniu wykreślenia z urzędu da-

nych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowia-

dających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące ich 

podstawę znajdują się w aktach rejestrowych, a dane są istotne, nie znajdzie 

zastosowania w odniesieniu do wpisu fikcyjnego adresu przedsiębiorcy. Pra-

wie zawsze bowiem, aby ustalić rzeczywisty adres tego podmiotu trzeba 

poszukiwać informacji, które są sądowi nieznane. 

Dopiero jednak po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania przy-

muszającego sąd rejestrowy z urzędu może orzec z ważnych powodów  

o rozwiązaniu spółki osobowej prawa handlowego oraz ustanowić likwidato-

ra (art. 25 u. KRS.). W stosunku zaś do osoby prawnej sąd ustanowi kuratora 

na okres nieprzekraczający roku. Jednak okres ten może zostać przedłużony 
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na okres nieprzekraczający pół roku, jeżeli czynności kuratora nie mogły zo-

stać zakończone przed upływem okresu, na który został wyznaczony. Na 

postanowienia dotyczące grzywny z art. 24 ust. 1 u. KRS, jak i ustanowieniu 

kuratora, jego odwołania i odmowy odwołania przysługuje zażalenie na pod-

stawie art. 27 u. KRS. Może to więc wydłużyć całą procedurę likwidacji pod-

miotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego z fikcyjnym adresem. 

Wskazuje na to też kolejny przepis, który zobowiązuje kuratora do nie-

zwłocznego przeprowadzenia czynności wymaganych do wyboru lub powo-

łania władz osoby prawnej. Dopiero, gdy do tego nie dojdzie lub wybrane lub 

powołane władze nie wykonują obowiązków związanych z wpisem zgodnego 

z rzeczywistością adresu przedsiębiorcy, kurator może podjąć czynności 

zmierzające do jej likwidacji. Zgodnie z art. 29 u. KRS, jeśli czynności te nie 

doprowadzą do rozwiązania osoby prawnej i wszczęcia likwidacji, kurator 

może wystąpić do sądu o rozwiązanie osoby prawnej oraz ustanowienie li-

kwidatora z powodu braku władz lub z innej ważnej przyczyny. Cała procedu-

ra jest więc bardzo długa, w szczególności w odniesieniu do osób prawnych.   

SKUTKI W POSTĘPOWANIU CYWILNYM, ZWŁASZCZA W SPRAWACH UBEZPIECZEŃ SPO-

ŁECZNYCH 

Należy zwrócić uwagę, że podanie fikcyjnego adresu przez przedsiębiorcę 

może być przyczyną postępowań cywilnych związanych z odszkodowaniami, 

czynami nieuczciwej konkurencji, ze składkami ubezpieczeniowymi itd. Skutki 

takiej praktyki wpisywania fikcyjnego adresu mogą być opłakane dla takiej 

spółki, bowiem zgodnie z art. 139 § 3 k.p.c., w razie niemożności odebrania 

korespondencji przez ten podmiot z tego powodu, to pozostawia się ją  

w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Oczywiście następuje to tylko, gdy 

sąd nie zna nowego adresu, ale w tych przypadkach prawdopodobnie go nie 

będzie lub przedsiębiorca działa w innym miejscu. To z kolei może wiązać się 

z przegraniem sprawy w skutek niemożności obrony swych spraw w postę-

powaniu cywilnym. Jednakże sankcja ta może okazać się mało dolegliwa, 

gdyż z reguły nieuczciwi uczestnicy rynku zakładają tego rodzaju spółki by 

dokonać oszustwa i zarobić na tej sytuacji, po czym ukrywają majątek spółki 

w taki sposób by nie można było odzyskać już zdefraudowanych pieniędzy. 

Natomiast w razie dochodzenia roszczenia przez osobę pokrzywdzoną dzia-

łaniem przedsiębiorcy występującego pod fikcyjnym adresem zachodzi ko-
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nieczność oprócz sporządzenia pozwu załączenia do niego wniosku o wyzna-

czeniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu zgodnie z art. 143 

k.p.c., art. 144 k.p.c. i art. 147 k.p.c. [postanowienie SN z 29 kwietnia 1979, II 

CZ 44/79, Weitz (w:) (red.) Ereciński, 2012, 692, 694, 695, 700, 701]. Ponad-

to kurator oprócz obrony praw tego przedsiębiorcy miałby podjąć próby 

odszukania takiego podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, 

co mogłoby znacznie zwiększyć koszty takiego postępowania i spowodować 

jego przewlekłość [Kościółek, 2015, 58, 59]. 

Warto zauważyć, że podanie fikcyjnego adresu może być wykorzystane 

do ominięcia obowiązku opłacenia składek z tytułów ubezpieczeń społecz-

nych. Wykorzystuje się w tym celu wirtualne biura specjalizujące się w prze-

kierowywaniu korespondencji i rozmów telefonicznych z innego państwa do 

Polski. W rzeczywistości praca nie jest wykonywana zagranicą, lecz przedsię-

biorca nadal prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, unikając w ten spo-

sób wyższych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. [Wyrokiem z 26 

sierpnia 2015 r. Sąd Apelacyjny (dalej SA) w Poznaniu, III AUa 1983/14] 

słusznie oddalił powództwo powoda powołującego się na zatrudnienie  

w Wielkiej Brytanii, który za pomocą wirtualnego biura chciał stworzyć tytuł 

ubezpieczenia społecznego i opłacać niższą składkę obowiązującą w tym 

kraju, by nie płacić jej w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (da-

lej ZUS) z tytułu prowadzonej działalności w Polsce. Oczywiście kluczowe  

w tym zakresie są przepisy następujących aktów prawnych Unii Europejskiej: 

[Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 

29 kwietnia 2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-

nego] [dalej rozporządzenie (WE) nr 883/2004] i [Rozporządzenia Parlamen-

tu Europejskiego  i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. doty-

czące wykonania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego] [dalej rozporządzenie (WE) nr 

987/2009]. Powód jednakże nie potrafił udowodnić, że jego zatrudnienie  

w Wielkiej Brytanii nie było fikcyjne i faktu odprowadzenia składek z tego 

tytułu do brytyjskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Z tego powodu sąd 

przyjął, że nie doszło do zbiegu tytułów ubezpieczenia społecznego i w kon-

sekwencji powództwo zostało oddalone. Powód będzie więc musiał zapłacić 

składkę ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce.  
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Sąd słusznie rozstrzygnął sprawę, ale czy w każdym wypadku przedsię-

biorca pracujący w ramach wirtualnego biura i prowadzący działalność go-

spodarczą nie będzie potrafił udowodnić fikcyjnego zatrudnienia. Wydaje się 

bowiem, że może zdarzyć się skuteczna próba wykorzystania tych przepisów 

w celu zapłaty niższej składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Jest to oczy-

wiście sprzeczne z rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 i rozporządzeniem 

(WE) nr 987/2009. Mają one na celu unikanie podwójnego oskładkowania  

z tytułu ubezpieczeń społecznych i ochrony praw nabytych  na obszarze 

państw członkowskich Unii Europejskiej, a nie wybieranie korzystniejszej 

wysokości składki w jednym z tych krajów. W tym jednak wypadku można 

wykorzystywać zasadę stosowania ustawodawstwa jednego państwa, a także 

zasadę ustawodawstwa miejsca pracy (lex loci laboris) obowiązującą na pod-

stawie unijnych przepisów dotyczących koordynacji systemu zabezpieczenia 

społecznego [Jędrasik-Jankowska, 2013, 81-82, Kurzynoga (w:) Zawidzka-

Łojek, Grzeszczak, 2012, 173, 178, 179]. Wydaje się jednak, że fikcyjny adres 

może być stosowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez cudzoziemców  

z państw, których obciążenia składkami z tytułu ubezpieczeń społecznych są 

większe niż w Polsce.  

POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE PODATKÓW 

Skutki zarejestrowania spółki pod fikcyjnym adresem są szczególnie zwią-

zane z podatkami, a zwłaszcza z procedurą nadania Numeru Identyfikacji 

Podatkowej (dalej NIP). Zgodnie z art. 5 [ustawy z dnia 13 października 1995 

r.] o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (dalej 

u.z.e.i.p.) obowiązuję zasada jednokrotności zgłoszenia identyfikacyjnego. 

Polega ona na tym, że podmioty obowiązane do rejestracji i identyfikacji 

(podatnicy, płatnicy podatków i płatnicy składek) mają obowiązek dokonania 

zgłoszenia identyfikacyjnego tylko jeden raz niezależnie od ilości podatków 

ciążących na danym podmiocie ze względu na potrzeby całości systemu po-

datkowego, jak również systemu składek na ubezpieczenie społeczne i zdro-

wotne. Związana jest także z wyżej wymienionym przepisem zasada jednego 

NIP. Wynika z niej obowiązek uzyskania numeru NIP podmiotów, które na 

podstawie odrębnych przepisów uzyskują status podatnika, płatnika podat-

ników lub płatnika składek. Spełnia go dany podmiot jednokrotnie, niezależ-

nie czy płacił tylko jeden podatek, a potem dopiero inne daniny publiczne. To 
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samo dotyczy przypadku, gdy na początku był tylko podatnikiem, a później 

stał się też płatnikiem. NIP nadawany jest na cały okres formalnego bytu 

danego podmiotu i nie może być on nadany innej jednostce nawet jeśli po-

przednia przestała już istnieć [Mucha, 2005, 116, 117, Roksisz, 2002, 48, 49]. 

Należy stwierdzić, że obecnie nadanie NIP następuje jednym zintegrowanym 

wnioskiem [Bartosiewicz, Kubacki, 2004, 55, 94, 95]. 

Na podstawie art. 8c i art. 8d u.z.e.i.p. organ może odmówić nadania NIP. 

Ta problematyka dotyczy także adresu przedsiębiorcy i wiążę się ściśle  

z możliwością wystąpienia tzw. wirtualnych biur, które mogą, ale nie muszą 

działać niezgodnie z prawem. NSA [wyrok z dnia 5 sierpnia 2014 r., II FSK 

3549/13] uznał, że organy podatkowe nie mogą odmówić nadania NIP, gdy 

podmiot podlegający rejestracji nie wskazał w adresie lokalu swojej siedziby. 

Sprawa dotyczyła, bowiem wirtualnego biura, gdzie zarejestrowanych było 

ponad 50 przedsiębiorców. Organy podatkowe uznały, że taka praktyka mo-

że zagrażać obrotowi gospodarczemu, gdy pod jednym adresem funkcjonuje 

tak wiele podmiotów. Tymczasem na drzwiach tego lokalu jedynie od czasu 

do czasu widniało oznaczenie wskazujące na daną spółkę i z tego powodu 

zdaniem organu podatkowego należało przyjąć, że w rzeczywistości ten 

przedsiębiorca nie istnieje i należy odmówić mu nadania NIP. Jednakże pod-

miot prowadzący działalność gospodarczą miał zawartą umowę najmu 10 m2 

powierzchni budynku, w którym nie wyodrębniono lokali, a wynajmujący 

został zobowiązany do odbioru korespondencji za spółkę. 

NSA nie przychylił się jednak do tej argumentacji i uznał, że posiadanie 

NIP jest obowiązkiem ewidencyjnym. Sąd ten uznał, że w przedmiotowej 

sprawie badaniu podlega art. 5 ust. 3 u.z.e.i.p. oraz art. 8c ust. 1 pkt 2 

u.z.e.i.p., czyli kwestia możliwości stwierdzenia przez organ podatkowy, że 

dokonane zgłoszenie ewidencyjne nie spełnia wymogu podania adresu sie-

dziby. Sąd ten  stwierdził, że ocena organów podatkowych ma charakter 

wtórny, bowiem kwestia poprawności wskazania adresu siedziby jest kontro-

lowana w postępowaniu sądowym przy dokonywaniu wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego na podstawie (ówcześnie obowiązującego) art. 19b u. 

KRS. Przedsiębiorca zgodnie z tym przepisem wraz z wnioskiem o wpis skła-

dał zgłoszenie identyfikacyjne w rozumieniu u.z.e.i.p., a do wniosku o pierw-

szy wpis dołączał dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania  
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z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jego siedziba. NSA odwo-

łał się do szerokich uprawnień, jakie zostały przyznane sądowi rejestrowemu 

zgodnie z art. 23 i 35 u. KRS. W konsekwencji sąd stwierdził, że organ podat-

kowy nie jest uprawniony do badania, czy budynek (lokal) spełnia warunki do 

wykonywania w nim czynności zarządczych i/lub działalności gospodarczej. 

Ponadto NSA zauważył, że w obecnych realiach gospodarczych ze względu 

na rozwój technologii są i mogą być wykonywane wyżej wymienione czynno-

ści w dowolnym miejscu, także przy wykorzystaniu tzw. biur wirtualnych. czy 

biur coworking (dzielonych).  

NSA w powyższym wyroku odwołał się do wyroku TSUE z dnia 14 marca 2013 

r. w sprawie C-527/11 Ablessio. W tym wyroku TSUE uznał, że organy podatko-

we nie mogą odmówić nadania numeru identyfikacji podatkowej do celów 

podatku od wartości dodanej spółce z tego tylko powodu, że w mniemaniu 

tego organu nie posiada ona środków materialnych, technicznych i finanso-

wych do wykonywania zgłaszanej działalności gospodarczej, jeśli organ po-

datkowy nie wykaże, że opiera się na poważnych przesłankach pozwalają-

cych obiektywnie stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa, iż nadany temu 

podatnikowi numer zostanie wykorzystany do popełnienia oszustwa. Jednak-

że Trybunał ten w swoim orzeczeniu nie odniósł się do obowiązującego na 

Łotwie przepisu uprawniającego organ podatkowy do odmowy nadania wpi-

su do rejestru podatników VAT w przypadku, gdy nie można zastać danej 

osoby pod podanym adresie do celów prawnych. W odniesieniu do takiego 

stanu faktycznego TSUE się nie wypowiedział, jest więc możliwość, że nie 

zakwestionowałby takiej regulacji. Pomimo tego orzeczenia w u. KRS doszło 

do zmiany art. 19b i art. 35 na podstawie [ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r.]. 

Na tej podstawie nie podaje się już budynku i lokalu, a sąd nie bada czy ma 

przedsiębiorca tytuł prawny do lokalu. Zmiana ta jest bardzo niekorzystna dla 

obrotu i mimo postępu technologicznego nie powinna mieć miejsca w Pol-

sce. 

Praktyka podawania fikcyjnego adresu jest często spotykana, gdyż przed-

siębiorcy chcą uniknąć podwyższonego podatku od nieruchomości wynoszą-

cego 22, 86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej dla budynków lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, które jest zdecydowanie 

wyższe niż użytkowanie ich w celach mieszkalnych. W takim przypadku obo-
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wiązuje bowiem stawka 0, 75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej zgodnie z 

art. 5 pkt 2 lit. a i b [ustawy z 19 stycznia 1991 r.] o podatkach  

i opłatach lokalnych (dalej u.p.o.l.) i [Obwieszczenie Ministra Finansów z 5 

sierpnia 2015 r.]. Działania te powodują, że ponoszą mniejsze koszty niż ich 

konkurenci w szczególności wykorzystując ,,wirtualne biura” i dzięki temu 

utrzymują się na rynku. Są jednak przedsiębiorcy, którzy podają fikcyjne dane 

adresowe, ażeby przyciągnąć do siebie klientów i dokonać oszustwa, co za-

sługuje na szczególne potępienie. 

POSTĘPOWANIE KARNE 

W celu ograniczenia wyżej wymienionej praktyki rejestrowania przedsię-

biorców pod fikcyjnym adresem warto rozważyć kwestię, czy potrzebny jest 

kolejny przepis wprowadzający nowy czyn karalny do [ustawy z 6 czerwca 1997 

r.] kodeks karny (dalej k.k.). Wydaje się jednak, że nie jest to potrzebne  

i w sprawach takich można wytaczać procesy karne na podstawie art. 286 

k.k. (oszustwo) i art. 54 [ustawy z 10 września 1999r.] kodeks karny skarbowy 

(uchylanie się od obowiązku podatkowego). Na podstawie pierwszego wyżej 

wymienionego przepisu jest chroniony szeroki zakres praw majątkowych  

w tym związany z oznaczaniem przedsiębiorców [Oczkowski (w:) (red.) Ste-

fański, 2015, 1698]. Niewykluczone jest także wypełnienie znamion innych 

czynów karalnych. Należy jednak skrytykować wąskie pojmowanie przestęp-

stwa fałszu intelektualnego z art. 271 k.k. Zgodnie z [wyrokiem SA w Katowi-

cach z dnia 25 lutego 2015 r. II AKa 457/14] restrykcyjne pojmowanie zna-

mienia czasownikowego „poświadcza”, przy przestępstwie fałszu intelektu-

alnego prowadzi do wniosku, że nie można mówić o poświadczeniu nie-

prawdy w dokumencie w sytuacji, gdy to sam wystawca dokumentu przed-

stawia, czy stwierdza w tym dokumencie okoliczności dotyczące jego same-

go. Poświadczenie nieprawdy w dokumencie może odnosić się do sytuacji,  

w których wystawiający dokument podmiot potwierdza okoliczności odno-

szące się do zdarzeń lub faktów dotyczących osób trzecich, nie zaś dotyczą-

cych bezpośrednio podmiotu wystawiającego dokument. Warto również 

wskazać na wyrok SA w Katowicach z dnia 29 maja 2014 r. [II AKa 107/14], 

który uznał, że odpowiednie dokumenty, aby mogły stać się przedmiotem 

przestępstwa z art. 271 § 1 k.k., a w konsekwencji również z art. 273 k.k. 

muszą charakteryzować się walorem zaufania publicznego. Przejawia się to 
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w znamieniu czasownikowym wystawiania dokumentu, co musi być doko-

nywane przez niezależny od Spółki podmiot, na który przepisy prawa nałoży-

ły obowiązek poświadczenia danych podawanych przez Spółkę. Analizując, 

więc wyżej wymienione dwa wyroki należy uznać, że podanie fikcyjnego ad-

resu spółki nie będzie uzasadniać odpowiedzialności karnej za czyn zabro-

niony, o którym mowa w art. 271 i 273 k.k. Termin ,,poświadczenie" odnosi 

się bowiem do potwierdzenia określonych okoliczności składane w swoim 

imieniu, ale w cudzej sprawie, czym różni się od oświadczenia, które stanowi 

wypowiedź składaną w swoim imieniu i w swojej sprawie, co nie jest penali-

zowane na podstawie art. 271 k.k. [Herzog (w:) (red.) Stefański, 2015, 1654, 

Piórkowska-Flieger, 2004, 329].   

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przedstawionych rozważań trzeba szukać sposobów, by za-

pobiegać powstawaniu przedsiębiorców podających fikcyjny adres, a nie 

tylko próbować wyeliminować z obrotu podmioty już kończące swoją dzia-

łalność. Można więc stwierdzić, że wyjściem z sytuacja mogłoby być wpro-

wadzenie  obowiązku wykazania tytułu prawnego w postaci własności, użyt-

kowania czy najmu nieruchomości, ewentualnie zgody we wniosku już na 

etapie wpisywania adresu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednakże co do 

zgody istnieje wątpliwość, gdyż może ona istnieć jedynie przez pewien czas  

i nie jest ujawniana w księdze wieczystej w odróżnieniu od pozostałych praw 

rzeczowych i praw obligacyjnych, o których mowa w art. 16 [ustawy z 6 lipca 

1982 r.] o księgach wieczystych i hipotece. Ustawodawca nie słusznie próbuje 

odejść od kontrolowania numeru budynku i lokalu zgłoszonego do Krajowe-

go Rejestru Sądowego, czym może narażać pewność i bezpieczeństwo obro-

tu. Wydaje się bowiem, że takie ograniczenie nie narusza konstytucyjnej 

zasady wolności gospodarczej, ani możliwości działania wirtualnych biur, 

które mogłyby wykazywać tytuł prawny nawet do niewielkiej powierzchni 

użytkowej budynku. Jednakże należy zaznaczyć, że brak takiej regulacji może 

prowadzić do naruszania własności i innych praw przysługujących osobom 

trzecim do nieruchomości. Przedsiębiorca może bowiem bez żadnego tytułu 

podać adres innego podmiotu jako swoją siedzibę w Krajowym Rejestrze 

Sadowym. Należy stwierdzić także, że nie zachodzi konieczność wprowadze-

nia nowego czynu zabronionego w postaci podania fikcyjnego adresu przed-
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siębiorcy. Obecnie obowiązujący katalog przestępstw jest wystarczający, 

jednakże należy postulować, aby sądy karne wymierzały w takich sprawach 

surowsze kary. 
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ZAKRES PRZEDMIOTOWY KATEGORII „TRANSFORMACJA” A OBOWIĄZYWANIE POWINNO-

ŚCI PODAWANIA „DAWNEJ” FIRMY 

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

wiącego jego temat obowiązku przedsiębiorcy za niezbędne uznałem użycie 

szerokiego znaczenia terminu „transformacja” (procesy transformacyjne).  

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

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

formacyjne w spółkach” na oznaczenie łączenia, podziału i przekształcenie 

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

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

cach (zwłaszcza sytuację następstwa prawnego spadkobiercy po przedsię-

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

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

polskim jedynie niektóre regulacje przewidują wprost obowiązek podawania 

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

transformacji) przez określony czas. 

Dotyczy to unormowań z obszaru: przekształceń spółek handlowych  

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

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

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

europejskich działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w zakresie 

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

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

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

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

mercjalizacji przedsiębiorstw państwowych [do spółki handlowej powstałej  

w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, o ile ustawa z 30 

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

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

wiednio – do spółek akcyjnych powstałych w konsekwencji przekształcenia 

towarzystw ubezpieczeń wzajemnych albo towarzystw reasekuracji wzajem-

nej [towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych działają na podstawie ustawy  

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

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

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

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

nie, organizacja i działalność spółdzielni europejskiej jest uregulowana  

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

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

europejskich działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w zakresie 

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

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

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

że obowiązek ten został przewidziany jedynie w przepisach o przekształce-

niach (spółek handlowych, przedsiębiorcy jednoosobowego oraz spółdzielni 

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

czących różnego rodzaju oznaczeń przedsiębiorców w prawie francuskim, 

angielskim i niemieckim nie są formułowane wypowiedzi dotyczące obowią-

zywania w tych systemach prawnych jednolitej i szerszej od obowiązującej  

w Polsce konstrukcji analizowanego obowiązku przedsiębiorcy, który uległ 

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

Obowiązek podawania firmy sprzed transformacji nie dotyczy wprost 

przekształcenia spółki cywilnej w spółki prawa handlowego na podstawie art. 

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

w ramach szerszej dyskusji można zastanowić się nad odpowiednim stoso-

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

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

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

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

wspólników danej spółki cywilnej będących przedsiębiorcami, a w żadnym  

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

Należy przy tym zasygnalizować, że generalny obowiązek zmiany firmy 

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

formacji) ciąży na przedsiębiorcy polskim, poza przypadkami przekształcenia, 

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

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

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

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

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

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

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

MODEL „PODSTAWOWY” UNORMOWANIA OBOWIĄZKU PODAWANIA „DAWNEJ” FIRMY  

Abstrahując w tym miejscu od rozstrzygania, czy obecny zakres regulacji 

prawnej obowiązku podawania firmy sprzed transformacji jest wystarczający, 

wypada syntetycznie przywołać przewidziane w tym obszarze unormowania, 

zwłaszcza z perspektywy ustalenia zakresu tej powinności oraz przyjętego 

modelu jej określenia.  

W tym zakresie można zasadniczo wskazać na dwa modele regulacji, 

umownie nazwane w tej wypowiedzi jako pierwszy i drugi.  

Pierwszy model, który proponuję nazwać podstawowym, został przewi-

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

W jego ramach obowiązek podawania firmy sprzed transformacji dotyczy 

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

formacją nie polega tylko na zmianie albo dodaniu dodatkowego oznaczenia 

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

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

kształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazu-

jącego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania 

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

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

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

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

jącej formę prawną spółki przekształconej, spółka przekształcona ma obo-

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

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

mieć przy tym wątpliwość dotyczącą zasadności zastosowania pierwszego 

modelu regulacji analizowanego obowiązku do sytuacji przekształcenia 

przedsiębiorcy jednoosobowego w jednoosobową spółkę kapitałową, która 

znacznie odbiega od przekształceń dokonywanych w ramach spółek handlo-

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

kształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w jednoosobową spółkę kapita-

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

regulacji rozszerzający analizowaną powinność na każdy przypadek tego 

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

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

kształceniach spółdzielni pracy w spółki handlowe w szczególności np.  

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

MODEL „ROZSZERZONY” UNORMOWANIA OBOWIĄZKU PODAWANIA „DAWNEJ” FIRMY  

Drugi model unormowania analizowanej powinności, który proponuję 

umownie nazywać rozszerzonym, został przewidziany właśnie w wyżej przy-

wołanych przepisach pr. spółdz. o przekształceniach spółdzielni pracy  

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

mach obowiązek podawania firmy sprzed transformacji ma charakter (wy-

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

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

z transformacją nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wska-

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

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

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

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

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

TERMIN OBOWIĄZYWANIA POWINNOŚCI I WYKONYWANIA PRAWA PODAWANIA „DAW-

NEJ” FIRMY ORAZ ZAGADNIENIE SANKCJI ZA ICH NARUSZENIE  

W każdym modelu regulacji (podstawowym i rozszerzonym) ustawodaw-

ca posługuje się tożsamym określeniem okresu obowiązywania analizowane-

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

mienionego terminu można de lege lata wnioskować, że dopuszczalne jest 

także dłuższe niż rok posługiwanie się brzmieniem firmy zawierającym wska-

zanie poprzedniej z dodatkiem wyrazu „dawniej”.  

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

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

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

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

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

[działającym na podstawie ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
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Sądowym, dalej: uKRS; Krajowy Rejestr Sądowy, dalej: KRS] figuruje jedynie 

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

byłoby potrzebne wprowadzenie ograniczenia określonym terminem przy-

padającego po minimalnym okresie trwania analizowanego obowiązku 

ewentualnego prawa przedsiębiorcy (podawania firmy sprzed transformacji).   

W tym zakresie trzeba mieć także na uwadze ewentualną potrzebę 

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

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

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

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

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

dokonywałby zmiany wpisu polegającej na wykreśleniu z brzmienia firmy 

przedsiębiorcy po transformacji dodatku rozpoczynającego się od słowa 

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

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

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

ograniczenia terminem prawa podawania „dawnej” firmy) nie budziłoby 

wątpliwości, w szczególności związanych ze zgodnością zastosowania tej 

sankcji do przypadków określonych w przepisach szczególnych w stosunku 

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

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

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

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

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

przemyślenia jest także zaostrzenie sankcji za niewykonywanie obowiązku 

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

można by kwalifikować jako zawinione.          

OBOWIĄZEK PODAWANIA „DAWNEJ” FIRMY SPOCZYWAJĄCY NA SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ 

POWSTAŁEJ W WYNIKU KOMERCJALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO ORAZ NA 

SPÓŁCE AKCYJNEJ POWSTAŁEJ W KONSEKWENCJI PRZEKSZTAŁCENIA TOWARZYSTWA UBEZPIE-

CZEŃ WZAJEMNYCH (ALBO TOWARZYSTWA REASEKURACJI WZAJEMNEJ)   

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

model unormowania obowiązku podawania firmy sprzed transformacji 

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

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

zacyjną przedsiębiorstwa państwowego od spółki kapitałowej, mogą w tym 

przypadku nasuwać się wątpliwości dotyczące możliwości i zakresu bezpo-

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

nakazuje stosowanie przepisów kodeksu spółek handlowych wprost (a nie 

odpowiednio), jednak, ze względu na wskazaną odrębność przedsiębiorstwa 

państwowego od spółki kapitałowej, wykładnia tego unormowania może 

prowadzić do odmiennych wniosków o obowiązywaniu nie pierwszego (art. 

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

drugiego modelu unormowania obowiązku podawania firmy sprzed trans-

formacji (dotyczącego każdego przypadku przekształcenia, w tym przypadku 

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

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

wania modelu drugiego. Przeciwna wykładnia prowadziłaby do wyłączenia 

obowiązku podawania w firmie spółki kapitałowej powstałej w wyniku ko-

mercjalizacji firmy przedsiębiorstwa państwowego sprzed komercjalizacji  

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

tylko na zmianie dodatku wskazującego na przedsiębiorstwo państwowe 

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

(sp. z o.o.).   

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

pierwszego, podstawowego modelu regulacji analizowanego obowiązku 

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

do przekształcenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (albo towarzystwa 

reasekuracji wzajemnej) w spółkę akcyjną. Wprawdzie towarzystwo ubezpie-

czeń wzajemnych (podobnie towarzystwo reasekuracji wzajemnej) jest ze 

względu na zakres i treść regulacji prawnej jego dotyczącej traktowane jak 

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

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

odrębność formalno-prawną i organizacyjną od spółki akcyjnej (będącej 

spółką prawa handlowego), można mieć wątpliwości co do konsekwencji 

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

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

albo drugiego modelu unormowania obowiązku podawania firmy sprzed 

transformacji. Przy czym za bardziej odpowiedni kierunek wykładni wypada 

moim zdaniem uznać przyjęcie obowiązywania modelu drugiego. Przema-

wiają za tym argumenty podobne do przywołanych wyżej w odniesieniu do 

przypadku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.  

OBOWIĄZEK PODAWANIA „DAWNEJ” FIRMY, A REGULACJE KODEKSU CYWILNEGO    

Dosyć zaskakujący jest brak określonej, generalnej regulacji przedmioto-

wego obowiązku w ogólnych przepisach o firmie przewidzianych w kodeksie 

cywilnym.  

Za unormowanie wskazujące na taką powinność nie można uznać przepi-

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

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

tychczasowej firmy osoby prawnej albo handlowej spółki osobowej z wyjąt-

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

Regulacja ta nie dotyczy używania firmy w całości (w dotychczasowym 

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

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

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

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

ny czas, ale jedynie nazwiska przedsiębiorcy jednoosobowego w firmie innej 

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

ność gospodarczą – w zasadzie, potencjalnie przez czas nieograniczony 

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

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

swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego 

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

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

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

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

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

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

dotychczasowej nazwy przedsiębiorstwa przez jego nabywcę. Z tą możliwo-

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

zbycia przedsiębiorstwa mogą ten obowiązek zmodyfikować lub wyłączyć 

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

nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą, powinien jednak umieścić doda-

tek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły 

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

czego nie przewidują przepisy regulujące wymieniony wyżej pierwszy i drugi 

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

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

księgi, w wersji udostępnionej publicznie).    

OBOWIĄZEK PODAWANIA „DAWNEJ” FIRMY A UNORMOWANIA DOTYCZĄCE ŁĄCZENIA  

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

SIĘBIORCY   

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

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

pejskich, łączeniu i podziale spółdzielni, również europejskich, następstwie 

prawnym po przedsiębiorcy jednoosobowym, itp.) nie występują regulacje 

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

określone innego rodzaju instrumenty ochrony wierzycieli przedsiębiorców 

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

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

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

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

stwa zaspokojenia wierzytelności w przypadku łączenia spółek (art. 496 

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

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

wspólników na dotychczasowych zasadach w przypadku łączenia z udziałem 

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

ochronne zostały przewidziane w przypadku połączenia i podziału spółdzielni 

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

przejętej przechodzi na spółdzielnię przejmującą, a wierzyciele i dłużnicy 

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

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

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

dotychczasowej spółdzielni stają się wierzycielami i dłużnikami powstającej 

spółdzielni. Jednakże za zobowiązania powstałe przed podziałem spółdzielni 

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

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

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

tu z transformowanymi przedsiębiorcami nie są chronieni w sposób wystar-

czający.  

Trudno znaleźć dostatecznie przekonujące uzasadnienie braku takich 

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

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

podziału spółek albo spółdzielni, nie wydaje się wystarczającym argumentem 

przeciwko potrzebie wprowadzenia tego obowiązku. Argument ten nie doty-

czy przy tym przypadku następstwa prawnego po przedsiębiorcy będącym 

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

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

dostępie do wiedzy o przedsiębiorcy – dłużniku jest należycie chroniony w 

przypadku łączenia czy podziału przedsiębiorcy. Skoro w przypadku prze-

kształcenia spółdzielni pracy (albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych czy 

też towarzystwa reasekuracji wzajemnej) w spółkę prawa handlowego, gdzie 

dochodzi do zmiany typu przedsiębiorcy (a w przypadku przekształcenia 

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

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

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

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

sji prawnej po przedsiębiorcy jednoosobowym. 

UWAGI PODSUMOWUJĄCE I DE LEGE FERENDA    

Należy zatem, moim zdaniem, rozważyć de lege ferenda wprowadzenie 

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

powiedzi obowiązku podawania dotychczasowej firmy obok nowej, tj. firm 

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

nej, firmy przejmowanej spółdzielni oraz firmy przedsiębiorcy jednoosobo-

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

nienia przynajmniej następujących stwierdzeń, które można traktować jako 

rodzaj wniosków podsumowujących niniejszą wypowiedź: 

1) regulacja analizowanego obowiązku przedsiębiorcy nie jest jednolita, 

aktualnie występują różnice w unormowaniach tej powinności w szczególno-

ści w przepisach kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych i prawa 

spółdzielczego w odniesieniu do różnych typów przekształceń;  

2) zasadne wydaje się wprowadzenie jednolitego modelu regulacji tego 

obowiązku, zarówno w odniesieniu do procesów przekształceniowych, jak  

i pozostałych procesów transformacyjnych (łączenie i podział) spółek oraz 

spółdzielni prawa krajowego, spółek i spółdzielni europejskich, a także 

przedsiębiorców jednoosobowych (w zakresie w zakresie unormowań prze-

widzianych w kodeksie cywilnym – kontynuacji działalności gospodarczej 

przez następcę prawnego – jak również w kodeksie spółek handlowych – 

przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w jednoosobową spółkę 

kapitałową);  

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

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

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

niem, warto rozważyć rozszerzenie tego obowiązku także na każdą sytuację 

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

szerszym, niż zmiana oznaczenia wskazującego na formę prawną prowadzo-

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

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

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

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

wiązują w tym zakresie normy przewidziane w ustawodawstwach poszcze-

gólnych państw UE;   

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

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

jako konsekwencja przekształcenia handlowych spółek osobowych w inne 

spółki handlowe terminu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania 

przekształcanej handlowej spółki osobowej (istniejącej przed przekształce-

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

nów i likwidatorów łączącej się spółki kapitałowej za szkody wyrządzone 

działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami 

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

został przeniesiony majątek spółki dzielonej za zobowiązania przypisane w 

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

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

czących w podziale za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem 

sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy albo statutu – przepisie 

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

rządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postano-

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

jednoosobowego przekształconego w jednoosobową spółkę kapitałową – 

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

może zwiększyć szanse dłużników powzięcia informacji o możliwości zaspo-

kojenia się z majątku transformowanego przedsiębiorcy;  

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

biorcę poprzedniej firmy przez okres dłuższy od wymaganego nie może 

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

z tym przemyślenia wymaga postulat wprowadzenia maksymalnego terminu 

prawa do podawania poprzedniej firmy wynoszącego np. dwa albo cztery 

lata od upływu terminu realizacji wymienionego wyżej trzyletniego obowiąz-

ku (tj. łącznie pięć albo siedem lat);  

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

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

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

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

– także jego poprzednia firma sprzed transformacji z dodatkiem wyrazu 

dawniej, natomiast po upływie wymienionego wyżej terminu sąd rejestrowy 

z urzędu dokonywałby zmiany wpisu polegającej na wykreśleniu z brzmienia 

firmy przedsiębiorcy po transformacji dodatku rozpoczynającego się od sło-

wa „dawniej …”;  

7) w związku z powyższym należy rozważyć potrzebę uzupełnienia  

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

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

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

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

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

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

pisów dotyczy jedynie części dotychczasowej firmy osoby prawnej albo han-

dlowej spółki osobowej bez dodatku wskazującego na jej formę prawną, 

natomiast drugi tylko nazwiska przedsiębiorcy jednoosobowego, a nie całej 

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

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

obowiązku podawania dotychczasowej firmy w pełnym brzmieniu z dodat-

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

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

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

wość prowadzenia przedsiębiorstwa przez jego nabywcę pod dotychczasową 

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

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

tej podstawowej regulacji analizowanego obowiązku w przepisach kodeksu 

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

stawę prawną tej powinności w stosunku do przedsiębiorców, w przypadku 

których nie ma takich unormowań, natomiast z drugiej strony wyłączyłoby  

w zakresie nieuregulowanym obowiązywanie przepisów szczególnych w tym 

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

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

wadzeniem postulowanej jednolitej regulacji przedmiotowego obowiązku  

w kodeksie cywilnym należałoby zatem łączyć potrzebę uchylenia zbędnych 

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

we (generalne) unormowania;  

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

kretne wątpliwości dotyczące wprowadzenia poddanego analizie obowiązku, 

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

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

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

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

prawnego podmiotu z jakiego dokonuje się wydzielenia części majątku,  

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

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

czy też np. „przed wydzieleniem z…”. 
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Abstract. According to the legal definition in 
art. 431 Civil Code, an entrepreneur is a natu-
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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. 
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„Sukcesu nie mierzy się ilością pucharów, ale tym jaki dystans musiałeś przebyć, 

aby dotrzeć w miejsce, w którym jesteś, stamtąd gdzie byłeś”. 

Sfera sportu podlega coraz większym wpływom komercjalizacji i profesjo-

nalizacji. Dlatego też, aby móc walczyć jak równy z równym na arenie krajo-

wej czy międzynarodowej, podmioty działające w sporcie muszą szukać al-

ternatywnych sposobów finansowania. Jest to konieczne, aby posiadać od-

powiednie środki na prowadzenie działalności sportowej. W konsekwencji 

prowadzenie działalności gospodarczej staje się de facto jednym z najważ-

niejszych celów tych podmiotów.  

Celem artykułu jest omówienie zagadnień dotyczących specyfiki oznacza-

nia przedsiębiorców w świecie sportu. Autorka przyjęła za hipotezę badaw-

czą założenie, że wpływ na oznaczanie podmiotów działających w sferze 

sportu mają aspekty natury prawnej, jak również ekonomicznej. 

Autorka zamierza omówić takie kwestie, jak formy organizacyjno-prawne 

prowadzenia działalności przez podmioty działające w sferze sportu, aspekty 

związane z nazwą drużyny sportowej, a firmą przedsiębiorców będących 

właścicielami tych drużyn, nazwy drużyny sportowej chronionej jako znak 

towarowy oraz wpływ umów sponsoringu na oznaczanie przedsiębiorców. 

W celu weryfikacji przedstawionej powyżej hipotezy autorka posłuży się 

metodą dogmatyczno - prawną, polegającą na analizie przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, dotyczących form organizacyjno - prawnych 

prowadzenia działalności przez podmioty działające w sferze sportu oraz 

regulacji dotyczących firmy oraz nazwy przedmiotowych przedsiębiorców. 

Ponadto należy dokonać analizy przepisów wewnętrznych, które z uwagi na 

jedną z głównych zasad sportu, jaką jest jego autonomia, odgrywają znaczą-

cą rolę w kształtowaniu sytuacji prawnej tych podmiotów.  

Dodatkowo, autorka podda analizie praktykę dotyczącą oznaczania 

przedsiębiorców w sferze sportu, co w konsekwencji posłuży sformułowaniu 

wniosków.   
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FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA 

Podmioty chcące prowadzić działalność sportową, tak jak każde inne 

podmioty, powinny korzystać ze swobody wyboru formy organizacyjno - 

prawnej. Jednak pewne ograniczenia w tym zakresie wprowadza ustawa  

o sporcie [ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie, dalej jako u. sport.]. Szczegól-

na regulacja wynika ze specyfiki sportu i prowadzenia szczególnej działalno-

ści, jaką jest działalność sportowa. 

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 u. sport. działalność sportowa jest prowa-

dzona w szczególności w formie klubu sportowego. Przedmiotowa regulacja 

może być myląca, bowiem klub sportowy w rzeczywistości nie jest formą 

organizacyjnoprawną, lecz jedynie pewną zwyczajową nazwą podmiotu pro-

wadzącego działalność sportową [Zob. szerzej: Dudek, 2005, 17-28]. 

Powołana powyżej regulacja wskazuje na preferowaną formę prowadze-

nia działalności w sporcie. Jednak określenie „w szczególności” wskazuje, że 

możliwe jest również prowadzenie jej w innej formie organizacyjnoprawnej.  

Klub sportowy działa jako osoba prawna. Brak jest jednak definicji legalnej 

osoby prawnej. W literaturze przyjmuje się, że osoby prawne są określonymi 

jednostkami organizacyjnymi, które zostają dzięki atrybutowi osobowości 

prawnej wyposażone w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych 

[Frąckowiak 2007, 1017].  

Klubem sportowym może być zatem tylko taki podmiot, który legitymuje 

się przymiotem osobowości prawnej [Cajsel 2011, 47]. Należy zatem przyjąć, 

że klub sportowy może być prowadzony w następujących formach organiza-

cyjno - prawnych: w formie spółki kapitałowej, tj. spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością lub spółki akcyjnej [ustawa z 15 września 2000], fundacji 

[ustawa z 6 kwietnia 1984], stowarzyszenia [ustawa z 7 kwietnia 1989] oraz 

teoretycznie spółdzielni [ustawa z 16 września 1982].  

W uzasadnieniu do projektu u. sport. wskazano, że „projekt ustawy nie 

wprowadza ograniczeń co do formy prawnej klubu sportowego, osoby zain-

teresowane same powinny decydować o formie klubu zgodnie z ich określo-

nymi potrzebami i możliwościami (…). W praktyce najczęstszą formą prawną 

klubów sportowych jest stowarzyszenie” [https://bip.msit.gov.pl/, data do-

stępu: 30.06.2016]. 
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U. sport. przewiduje również specyficzną formę, w której mogą działać 

podmioty w sferze sportu, a mianowicie uczniowski klub sportowy. Sam 

ustawodawca wskazał, że jest to szczególny rodzaj klubu sportowego [usta-

wa z 25 czerwca 2010]. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach okre-

ślonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach [ustawa z 7 kwietnia 1989], 

jednak z wyłączeniem regulacji dotyczących rejestracji. Uczniowski klub spor-

towy nie podlega, tak jak stowarzyszenie, wpisowi do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, ale 

podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze 

względu na siedzibę klubu (art. 4 ust. 4 u.sport.). Uczniowski klub sportowy 

uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do przedmiotowej ewidencji 

[Zob. szerzej: Wojnicz, 2015, 10; Ostapski, 2013]. 

Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności 

uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Wprowadzenie regulacji dotyczącej 

uczniowskiego klubu sportowego miało na celu stworzenie jak najbardziej 

uproszczonej formy prowadzenia działalności sportowej, a przez to najbar-

dziej powszechnej i przyjaznej lokalnym, niedużym przedsięwzięciom.  

W konsekwencji miało się to przysłużyć popularyzacji sportu oraz wspieraniu 

młodych talentów sportowych od najmłodszych lat.  

Warto zwrócić uwagę na pogląd W. Cajsela, który twierdzi, że często  

w praktyce można spotkać sytuacje, w których forma prowadzenia działalno-

ści sportowej w postaci uczniowskiego klubu sportowego jest wykorzystywa-

na do działań, które należy uznać za sprzeczne z jego celem. Jeden duży 

podmiot może bowiem utworzyć kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt 

uczniowskich klubów sportowych, które mają takie samo prawo głosu na 

walnym zgromadzeniu delegatów polskiego związku sportowego, jak pozo-

stałe kluby sportowe. Co za tym idzie, podmiot ten może w ten sposób real-

nie wpływać na decyzje podejmowane przez związek, a nawet przejąć wła-

dzę w danym polskim związku sportowym [Cajsel 2011, 51-52].  

Kolejnym podmiotem działającym w sferze sportu jest związek sportowy. 

Może on zostać utworzony przez co najmniej trzy kluby sportowe i może 

działać w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. U. sport. wpro-

wadziła istotną zmianę w zakresie podmiotów uprawnionych do tworzenia 
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związków sportowych, bowiem zrezygnowano z możliwości tworzenia związ-

ków sportowych przez co najmniej 15 zawodników niezrzeszonych w klubach 

sportowych, co było możliwe w poprzednio obowiązującym stanie prawnym. 

Związki sportowe są tworzone na poziomie lokalnym, aby zapewniać warunki 

sprzyjające rozwojowi sportu na danym obszarze.  

Należy wyraźnie odróżnić instytucję związku sportowego od polskiego 

związku sportowego. Polski związek sportowy jest szczególnym podmiotem 

działającym w sferze sportu, któremu u. sport. przyznaje szczególne kompe-

tencje. Celem działania polskiego związku sportowego jest organizowanie  

i prowadzenie współzawodnictwa w danym sporcie. „Współzawodnictwem 

w sporcie będzie indywidualna lub zbiorowa rywalizacja osób zmierzających, 

zwłaszcza w trakcie zawodów sportowych, do uzyskania właściwych dla da-

nego sportu rezultatów” [Cajsel 2011, 67]. Polski związek sportowy ma więc 

za zadanie odpowiednio zorganizować i prowadzić rozgrywki w danej dyscy-

plinie sportu w skali ogólnokrajowej.  

Utworzenie polskiego związku sportowego wymaga uzyskania zgody mi-

nistra właściwego do spraw kultury fizycznej. Celem tej regulacji jest zapew-

nienie nadzoru państwa nad działalnością sportową. Członkiem polskiego 

związku sportowego może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna 

osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje pro-

wadzenie działalności w danym sporcie. Należy wskazać, że regulacja ta wy-

daje się wadliwa. Członkiem polskiego związku sportowego może zostać 

bowiem podmiot, którego statut, akt założycielski, umowa jedynie przewidu-

ją prowadzenie działalności w danym sporcie. Nie jest zatem wymogiem 

koniecznym faktyczne prowadzenie działalności w danym sporcie. Może to 

prowadzić do nadużyć i konieczności przyjęcia w poczet członków podmio-

tów, które nie działają faktycznie w danej dyscyplinie sportowej, a jedynie 

chcą zrealizować swoje jednostkowe, prywatne cele. W ocenie autorki człon-

kami polskiego związku sportowego powinny być jedynie podmioty faktycz-

nie prowadzące działalność w danym sporcie, a nie takie, które mają  

w umowie czy statucie przewidzianą możliwość prowadzenia takiej działal-

ności. Polski związek sportowy podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Są-

dowego i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu.  
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Należy również wskazać na szczególny rodzaj osoby prawnej wskazanej  

w u. sport., jaką jest osoba prawna działająca w formie spółki kapitałowej 

zarządzająca ligą zawodową. Podmiotem zarządzającym ligą zawodową mo-

że być zatem jedynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka 

akcyjna. Ligi sportowe w Polsce mają co do zasady charakter hierarchiczny  

i otwarty, co za tym idzie, dzięki wynikom sportowym drużyna sportowa 

może uzyskać awans do wyższej klasy rozgrywkowej lub też, w przypadku 

słabej formy sportowej, zostać zdegradowana do ligi niższej. Wskazuje się  

w doktrynie prawa sportowego, że ligi zawodowe stanowią  swoisty rynek, 

na którym działają klubu sportowe występujące w przedmiotowej lidze 

[Sznajder 2007, 52].  

U. sport. wprowadza istotne ograniczenie w zakresie uczestnictwa w lidze 

zawodowej w grach zespołowych. Pomimo że jest to istotne ograniczenie 

swobody wyboru formy prowadzenia działalności, przedmiotową regulację 

należy ocenić jak najbardziej pozytywnie. Jeżeli bowiem klub sportowy chce 

uczestniczyć w najwyższej klasie rozgrywkowej, muszą mieć określoną bazę 

finansową oraz stabilną strukturę organizacyjną. Jeżeli bowiem nie posiadają 

takich środków, należy zastanowić się nad sensem przedsięwzięcia sporto-

wego na tak wysoką skalę, przybliżając taki klub sportowy bardziej do roz-

grywek amatorskich [Cajsel 2006, 51]. 

Warto nadmienić, że poprzednie ustawy dotyczące sportu w różny spo-

sób określały krąg podmiotów mogących prowadzić działalność sportową. 

Kuriozalny jest fakt, że niektóre podmioty, pomimo że obecna ustawa nie 

przewiduje prowadzenia działalności w formie sportowej spółki akcyjnej 

[Zob. szerzej: Biliński 2001] czy też stowarzyszenia kultury fizycznej, w obro-

cie gospodarczym w dalszym ciągu występują pod tymi formami organizacyj-

noprawnymi1. Poza tym, same przepisy wewnętrzne wskazują na formy or-

ganizacyjno - prawne, których obecnie nie przewidują przepisy prawa po-

wszechnie obowiązującego2. 

                                                           
1
 np. drużyny Ekstraklasy w piłce nożnej – Górnik Łęczna działa jako stowarzyszenie 

kultury fizycznej, natomiast Jagiellonia Białystok występuje jako sportowa spółka 
akcyjna. 
2 Zob. np. Uchwała nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej o członkostwie, http://pzpn.pl/ data dostępu: 30.06.2016, która określa, 
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Jak wskazano powyżej, pomimo iż przepisy prawa przewidują obowiązek 

prowadzenia działalności gospodarczej jedynie w odniesieniu do spółdzielni, 

uwarunkowania współczesnego rynku wymagają prowadzenia działalności 

gospodarczej przez podmioty działające w sferze sportu. Dlatego też, na 

potrzeby niniejszego artykułu, autorka przyjęła szeroką definicję pojęcia 

przedsiębiorcy działającego w sferze sportu.  

NAZWA DRUŻYNY SPORTOWEJ 

Zgodnie z art. 432 § 1 k.c. przedsiębiorca działa pod firmą. Firmą osoby 

prawnej jest natomiast jej nazwa, która powinna zawierać określenie formy 

prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może 

wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia 

dowolnie obrane [art. 435 § 1-2 k.c.]. W obrocie gospodarczym najczęściej 

mamy do czynienia z posługiwaniem się przez kluby sportowe czy też inne 

podmioty działające w sferze sportu, nie firmą, ale nazwą drużyny sportowej 

prowadzonej przez ten podmiot. Oznaczanie przedmiotowych przedsiębior-

ców przy pomocy firmy występuje jedynie w obrocie prawnym [Zob. szerzej: 

Bałos, 2009, 1356-1362; Szczepanowska – Kozłowska, 2008, 5-12; Szulc, 

2014, 36-49]. Należy zatem rozważyć, czym jest nazwa drużyny sportowej 

pod względem prawnym.  

Czołowe kluby sportowe mają często bardzo bogatą i długoletnią trady-

cję. Co za tym idzie, przywiązanie kibiców do nazwy klubu jest bardzo duże. 

Nazwa klubu sportowego nie ma jedynie charakteru sentymentalnego, ale 

przede wszystkim, w realiach dzisiejszego rynku, może stanowić bardzo dużą 

wartość majątkową. Dlatego też nazwa, marka klubu sportowego, jego logo  

i podobne oznaczenia indywidualizujące klub sportowy są chronione praw-

nie, głównie za pomocą instrumentów przewidzianych w ustawie prawo 

własności przemysłowej [ustawa z 30 czerwca 2000, dalej jako u.p.w.p.]. 

Klub sportowy wykorzystuje powyższe oznaczenia do pozyskiwania środków 

finansowych na działalność, przede wszystkim poprzez sprzedaż koszulek, jak 

również innych gadżetów klubowych. Nazwa czołowych klubów sportowych 

                                                                                                                                        
iż: Klub piłkarski musi posiadać osobowość prawną. Może on działać pod postacią 
stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki 
akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sporto-
wego. 
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jest powszechnie znana oraz używana w mediach i środowisku sportowym. 

Dlatego też jej prawna ochrona stanowi priorytet w dzisiejszym funkcjono-

waniu klubów sportowych.  

Nazwa drużyny sportowej oraz jej logo i podobne oznaczenia są najczę-

ściej chronione jako znak towarowy. Dzięki temu klub sportowy może wyko-

rzystywać powyższe oznaczenia w działalności gospodarczej i czerpać z niej 

zyski. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przed-

stawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia 

towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa 

[art. 120 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000]. 

Zgodnie z u.p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy 

uzyskuje się prawo do używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy 

na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Analogiczna regulacja znajduje 

odzwierciedlenie w zakresie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego – 

w takim przypadku powyższe uprawnienie rozciąga się na całe terytorium 

Unii Europejskiej [Rozporządzenie Rady z 26 lutego 2009]. Powyższe prawo ma 

charakter wyłączny, co oznacza, że jedynie ten podmiot jest uprawniony do 

używania znaku towarowego oraz w przypadku naruszenia przysługującego 

mu prawa, ustawa zapewnia mu określone roszczenia względem naruszycie-

la [art. 296 ustawy z 30 czerwca 2000]. Prawo ochronne na znak towarowy jest 

zbywalne, a zatem, może być przeniesione na inny podmiot, jak również 

podmiot, któremu przysługuje przedmiotowe prawo, może udzielać licencji 

na używanie znaku towarowego innym podmiotom. Należy zatem wskazać, 

że nazwa drużyny sportowej jest chroniona najczęściej jako znak towarowy. 

Podmioty działające w sferze sportu wykorzystują również inne znaki towa-

rowe, takie jak na przykład herb klubu, nazwy i oznaczenia graficzne związ-

ków sportowych, nazw imprez oraz rozgrywek sportowych [Westfal, 2015, 

666-677]. 

Jak wskazał w jednym z wywiadów były dyrektor sportowy Realu Madryt 

– J. Valdano, „dzisiaj kluby to nie tylko drużyny sportowe, lecz przede 

wszystkim marketingowe znaki sportowe. Dzisiaj nie chodzi tylko o to, aby 

dobrze spisywać się na boisku, ale ile dzięki temu firma może zarobić” 

[Sznajder 2008, 23]. 
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Przykładem wartym przytoczenia jest sprawa dotycząca nazwy drużyny 

Steua Bukareszt. Zgodnie bowiem z orzeczeniem rumuńskiego Sądu Najwyż-

szego klub został pozbawiony prawa do nazwy, herbu a nawet klubowych 

barw na rzecz rumuńskiej armii. W przeszłości bowiem Steua była oficjalnym 

klubem rumuńskich sił zbrojnych. Kiedy klub został kupiony przez prywatne-

go inwestora, armia nie wyraziła zgody na używanie powyższych oznaczeń. 

Powyższe orzeczenie doprowadziło do niespotykanej sytuacji, w której pod-

czas rozgrywanego na arenie międzynarodowej meczu spiker mówił jedynie 

o mistrzach Rumunii (nie wymieniał nazwy Steua Bukareszt), na tablicy  

z wynikiem meczu widniał jedynie napis Gospodarze, a zawodnicy zagrali  

w strojach z zasłoniętym herbem klubu [http://przegladsportowy.pl/ data 

dostępu:  28.06.2016].  

Powyższa sprawa pokazuje, jak wielką wagę w sporcie odgrywa nazwa 

drużyny sportowej oraz zapewnienie sobie prawa do jej używania. Oprócz 

przywiązania kibiców oraz rozpoznawalności w świecie sportu, stanowi ona 

również wartość materialną, która, najczęściej jako znak towarowy, jest 

chroniona przez prawo i wykorzystywana w działalności gospodarczej pro-

wadzonej przez klub sportowy.  

WPŁYW UMÓW SPONSORINGU NA OZNACZANIE PRZEDSIĘBIORCÓW 

Profesjonalizacja sportu oraz coraz większa jego mediatyzacja niesie za 

sobą obowiązek poszukiwania przez podmioty działające w przedmiotowej 

sferze alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności. Jest to rów-

nież wynikiem silnej konkurencji na rynku oraz problemów w pozyskaniu 

kapitału przez te podmioty [Mikołajczyk 2008, 245]. Jednym z najczęściej wyko-

rzystywanych w tym celu instrumentów jest sponsoring sportowy. Wskazuje 

się, że roczna kwota inwestycji w sponsoring sportowy w Polsce wynosi oko-

ło 100 mln złotych, przy czym w skali świata kwota ta wynosi około 14-15 

miliardów dolarów [http://www.marketing.sportowy.prv.pl/, data dostępu: 

26.06.2016]. Powyższe pokazuje, że sponsoring jest bardzo atrakcyjną insty-

tucją, chętnie wykorzystywaną zarówno przez sponsorów, jak również spon-

sorowanych.  

Sponsoring jest to „działalność marketingowa polegająca na wydatkowa-

niu pieniędzy i środków rzeczowych przez producentów towarów i usług 

(sponsorów) na wspieranie społecznie użytecznej działalności (sportowej, 
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kulturalnej, oświatowej, ekologicznej itp.) w celu wywołania pozytywnych 

skojarzeń z firmą sponsorującą, czy też ich podtrzymania i stworzenia oraz 

utrwalenia dobrej opinii o sponsorze” [Penc 1997, 404]. 

Z prawnego punktu widzenia umowa sponsoringu jest umową nienazwa-

ną, której zawarcie jest dopuszczalne dzięki obowiązującej zasadzie swobody 

umów [zob. art. 353
1
 ustawy z 23 kwietnia 1964]. Przedmiotowa umowa jest 

umową dwustronnie zobowiązującą, zawieraną przez dwa podmioty - spon-

sora i sponsorowanego. Sponsor przekazuje sponsorowanemu określone 

dobra, najczęściej są to środki pieniężne, jak również sprzęt czy też inne 

usługi ważne z punktu widzenia działalności klubu sportowego. Sponsorowa-

ny zobowiązuje się natomiast do określonych świadczeń, np. wystąpienie  

w reklamie sponsora, które mają przyczynić się do osiągnięcia jego celów 

marketingowych, takich jak budowa lub poprawa jego wizerunku, jak rów-

nież zwiększenie przez niego oferowanych na rynku towarów lub usług [Zob. 

szerzej: Iwan, 2010, 353-367]. 

Szczególną formą sponsoringu sportowego jest tzw. naming rights, czyli 

sponsoring tytularny. Może on dotyczyć prawa do nazwy obiektu sportowe-

go [Zob. szerzej: Rogowski, Siemieńska, 2009, 83-97], jak również nazwy 

drużyny sportowej. Zamieszczenie nazwy sponsora w nazwie samej drużyny 

sportowej jest dość często spotykane w Polsce, nie tylko w niższych klasach 

rozgrywkowych, ale również w tych najwyższych3. Znalezienie sponsora tytu-

larnego jest szczególnie pożądane w odniesieniu do ligi zawodowej, bowiem 

niesie za sobą duże korzyści – przez to, iż jest to najczęściej umowa średnio – 

lub długoterminowa, wpływa na stabilność i pewność co do pozyskania okre-

ślonych środków finansowych na organizację rozgrywek na najwyższym, 

ogólnopolskim poziomie.  

Stroną umowy sponsoringu jest klub sportowy czy też inny podmiot dzia-

łający w sferze sportu, jako osoba prawna. Jak wskazuje B. Armknecht, to 

powoduje, że sponsorowany ma możliwość zawierania w umowach sponso-

ringowych klauzul wyłączności konkurencyjnej z kilkoma sponsorami, którzy 

prowadzą działalność w tym samym sektorze, ale sponsorują różne drużyny 

                                                           
3
 np. piłka nożna – Termelica Bruk-Bet Nieciecza, siatkówka – Asseco Resovia Rze-
szów, Indykpol AZS Olsztyn, LOTOS Trefl Sopot, piłka ręczna – VIVE Tauron Kielce 
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tego samego podmiotu. Dodatkowo, sponsorowany może zawierać umowy 

sponsoringu dla konkretnej drużyny sportowej, jak również z generalnymi 

sponsorami klubu. Jest to szczególnie korzystne w sponsoringu tytularnym, 

bowiem zmiana nazwy drużyny nie implikuje konieczności zmiany firmy 

podmiotu prowadzącego przedmiotową drużynę [Armknecht 2011, 50]. 

Należy jednak zauważyć, że częsta zmiana nazwy drużyny może prowa-

dzić do osłabienia jej renomy i zaufania konsumentów (kibiców), dlatego też 

należy wskazać, że podmioty działające w sferze sportu powinny z dużą roz-

wagą zawierać umowy ze sponsorami tytularnymi, w szczególności dążąc do 

zawierania umów długoterminowych. 

PODSUMOWANIE 

Oznaczanie przedsiębiorców działających  w sferze sportu ma swoją spe-

cyfikę, właściwą prawu sportowemu. Wpływ na nie mają przede wszystkim 

aspekty natury prawnej i ekonomicznej. U.sport. określa, w jakich formach 

organizacyjnoprawnych można prowadzić działalność sportową. Wprowadza 

w tym zakresie pewne ograniczenia, w szczególności w stosunku do podmio-

tów uczestniczących w lidze zawodowej w grach zespołowych. W takim 

przypadku jedynymi dopuszczalnymi formami są spółka z ograniczoną odpo-

wiedzialnością oraz spółka akcyjna, co należy ocenić pozytywnie, z uwagi na 

zwiększenie ochrony obrotu oraz stabilności rozgrywek sportowych.  

Przedsiębiorcy działający w sporcie posługują się firmą jedynie w obrocie 

prawnym. W szeroko rozumianym obrocie gospodarczym, posługują się na-

zwą. Nazwa drużyny sportowej, która jest najbardziej rozpoznawalna wśród 

kibiców oraz innych uczestników rozgrywek sportowych, jest obecnie chro-

niona jako znak towarowy. Podmioty prowadzące działalność sportową szu-

kają alternatywnych źródeł finansowania oraz stosują orientację marketin-

gową. Zapewnienie sobie praw ochronnych na znaki towarowe, takie jak 

właśnie nazwa drużyny sportowej, jej herb i inne oznaczenia, prowadzi do 

czerpania wymiernych korzyści finansowych. Jest to szczególnie istotne w 

dobie postępującej komercjalizacji sportu, bowiem nazwa drużyny sportowej 

dzięki swoim osiągnięciom sportowym oraz powszechnej rozpoznawalności 

może stanowić znaczną wartość majątkową. Dlatego też zapewnienie prawa 

do jej używania przez ich właścicieli niesie za sobą możliwość uzyskania środ-

ków finansowych na działalność sportową.  
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Jedną z najprężniej rozwijających się form wspierania sportu jest sponso-

ring sportowy. Poprzez zawieranie umów sponsoringowych podmioty pro-

wadzące działalność sportową mogą pozyskać kapitał, który zostanie prze-

znaczony na ich działalność statutową. Szczególnym rodzajem sponsoringu 

jest sponsoring tytularny, często występujący w sporcie. Przedmiotowa for-

ma jest z pewnością atrakcyjna, bowiem niesie za sobą największe korzyści 

finansowe. Należy mieć jednak na uwadze, że częsta zmiana nazwy drużyny 

sportowej może prowadzić do osłabienia jej renomy oraz stopnia rozpozna-

walności. Dlatego też podmioty sponsorowane powinny z dużą rozwagą po-

szukiwać sponsora tytularnego oraz zawierać umowy średnio – lub długo-

terminowe, które wprowadzają znacznie większą stabilność niż umowy krót-

koterminowe.  

Omówione powyżej aspekty, co pokazuje casus drużyny Steua Bukareszt, 

mogą stanowić zarzewie sporów. Jak się wydaje, większość kwestii proble-

matycznych wynika z faktu, że sport stał się jedną z wiodących branż na ryn-

ku. Podmioty działające w sferze sportu nie są nastawione jedynie na prowa-

dzenie działalności sportowej, ale na osiągnięcie zysku i czerpanie jak naj-

większych korzyści majątkowych z prowadzonej działalności. Pieniądze od-

grywają obecnie w sporcie dużą rolę, ponieważ rywalizacja na najwyższym 

poziomie krajowym i międzynarodowym wymaga dużych nakładów finanso-

wych.  

Miejmy jednak nadzieję, że sport nie straci swojego pierwotnego ducha. 

Jak powiedział Bill Shankly: „Niektórzy ludzie uważają, że piłka nożna jest 

sprawą życia lub śmierci. Jestem bardzo rozczarowany takim podejściem. 

Mogę zapewnić, iż jest o wiele, wiele ważniejsza”.  
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Ambush Marketing pojawiają się wszędzie tam, gdzie organizowane na 

świecie jest na tyle duże wydarzenie, zwykle sportowe, by zdolne było przy-

ciągnąć uwagę znacznej części społeczeństwa. W Polsce jest to zjawisko do-

syć nowe, które na szeroką skalę pojawiło się dopiero wraz z organizowa-

niem przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 

2012™ [dalej jako „EURO 2012”]. Wtedy też ujawniła się potrzeba przeanali-

zowania obowiązujących w Polsce regulacji prawnych pod kątem możliwości 

zapewnienia zarówno przedsiębiorcom, konsumentom, jak i organizatorowi 

imprezy ochrony przed omawianym zjawiskiem. Zjawisko to charakteryzuje 

się znacznym stopniem zróżnicowania jego treści, formy czy też częstotliwo-

ści występowania. Na potrzeby niniejszego opracowania konieczne jest 

ograniczenie przedmiotu badania do działań ambush marketingowych, które 

w sposób bezpośredni lub pośredni związane są z oznaczeniem przedsiębior-

cy dopuszczającego się tego rodzaju praktyk. Obowiązujący w Rzeczypospoli-

tej Polskiej stan prawny, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. 

Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.), [dalej jako „ustawa o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji”, „u.z.n.k.”], a także ustawy z dnia 30 czerwca 2000 

r. – Prawo Własności Przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr. 119, poz. 

1117 ze zm.), [dalej jako „Prawo własności przemysłowej”, p.w.p.], zostanie 

skonfrontowany w dalszej części niniejszego opracowania z dotychczas sto-

sowanymi przez przedsiębiorców na całym świecie popularnymi działaniami 

ambush marketingowymi, a także omówione zostaną działania niektórych 

przedsiębiorców w tym zakresie, zaobserwowane przed i w trakcie EURO 

2012. 

Genezy zjawiska ambush marketingu należy upatrywać w pojawieniu się 

w latach 80. XX wieku instytucji „oficjalnego sponsora” Igrzysk Olimpijskich. 

W literaturze przedmiotu jako prekursorów wskazuje się najczęściej firmy 

KODAK oraz FUJI, które odpowiednio, gdy jedna zostawała oficjalnym spon-

sorem Igrzysk Olimpijskich, druga uzyskiwała status partnera transmisji tele-

wizyjnych (KODAK) lub partnera amerykańskiej reprezentacji pływackiej (FU-

JI) [Wach 2013]. Wraz ze zmianą w sposobie finansowania imprez sporto-

wych zmieniały się zarówno liczba oficjalnych sponsorów, jak i ich pozycja. 

Oficjalny sponsor EURO 2012 w Polsce, jak można było wyczytać na obecnie 



Oznaczenie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie konkurencji, a zjawisko ambush marketingu 

252 

już niedostępnej stronie internetowej organizatora turnieju, „korzystał z 

prawa do łączenia siebie i swoich produktów/usług z UEFA EURO 2012™ oraz 

otrzymał obszerny pakiet praw, włącznie z powiązaniem z marką imprezy, 

wyłącznością na określone kategorie produktów”  

[http://www.2012.org.pl/pl/organizacja…, Pleban, Sendrowicz (red.), Ziół-

kowska (red.) 2013, 141].  

Przez lata ambush marketing stał się zjawiskiem tak powszechnym, że 

ściągnął na siebie uwagę Komisji Europejskiej, która to w wydanym doku-

mencie uzupełniającym do Białej Księgi na Temat Sportu wskazała, że „każdy 

rodzaj działalności marketingowej podejmowanej wokół własności przez 

podmiot, niebędący sponsorem, w celu osiągnięcia przez niego komercyj-

nych korzyści w związku kojarzeniem jego powiązania i daną własnością 

uważany jest za przejaw działalności ambush marketingowej [Komisja 

Wspólnot Europejskich 2007, 32]. Również Międzynarodowy Komitet Olim-

pijski postulował, by definiowano przedmiotowe zjawisko jako: „zamierzoną 

próbę wywołania konfuzji u odbiorców, w celu uzyskania przewagi nad kon-

kurentami i przekonania konsumentów, że jest się sponsorem imprezy, po-

mimo, że nie wspiera się finansowo ani samej imprezy, ani jej uczestników” 

[Pinkalski 2011, 46]. 

Porównując ze sobą różne teorie i definicje tego zjawiska, a także jego 

rodzaje, można skonstruować definicje, która ambush marketing określi jako 

próbę skojarzenia własnego produktu lub marki z popularnym wydarzeniem, 

zazwyczaj sportowym lub kulturalnym, bez uiszczenia odpowiednich opłat na 

rzecz organizatora imprezy. Natomiast analizując już poszczególne definicje 

oraz przykłady działań ambush marketingowych, jesteśmy w stanie wskazać 

podstawowe, najistotniejsze cechy tego zjawiska. Po pierwsze polega ono na 

zaprezentowaniu jak najszerszemu kręgowi odbiorców swojego produktu czy 

własnej marki przed lub podczas dużego wydarzenia medialnego (najczęściej 

sportowego), a także (przeważnie) w miejscu jego odbywania się lub w me-

diach. Po drugie, warunkiem sine qua non powyższych działań jest fakt, że 

dokonywane są one bez uiszczenia jakichkolwiek opłat licencyjnych na rzecz 

organizatora wydarzenia [Pleban, Sendrowicz (red.), Ziółkowska (red.) 2013, 

141-142]. 
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Pisząc o rodzajach ambush marketingu, należy w pierwszej kolejności za-

uważyć, że w literaturze przedmiotu brak jest zunifikowanego podziału oraz 

skrystalizowanych jego kryteriów. Zaobserwować możemy zwykle dwustop-

niowe podziały, różniące się od siebie ilością wyszczególnionych w ramach 

grup rodzajów marketingu podstępnego. Zwolennikiem takiego rozróżnienia 

jest m.in. prof. S. Chadwick, który oprócz podziału zjawiska na trzy główne 

grupy, tj. „Direct Ambush Activities”, „Indirect Ambushes” oraz „Incidental 

Ambushing”, dokonuje również szerokiego podziału wewnątrz tych grup, 

zaliczając m.in. do działań z zakresu marketingu podstępnego bezpośrednie-

go sponsoring zawodników czy drużyn biorących udział w wydarzeniu, a tak-

że rozmywa całkowicie dwie pozostałe kategorie [Chadwick 2010, 

http://online.wsj.com...]. Z kolei ujęcie prezentowane przez prof. dr. Hans 

Pechtl’a zakłada co prawda trójstopniowy podział na „Direktes Ambush-

Marketing” oraz „Indirektes Ambush-Marketing”, który to z kolei dzieli się na 

marketing podstępny inwazyjny (Ambush-Marketing-by-Intrusion) i marke-

ting podstępny skojarzeniowy (Ambush-Marketing-by-Association), jednak  

w praktyce jest ono bardzo zbliżone do prezentowanego wcześniej podziału 

[Pechtl 2007, http://www.rsf.uni-greifswald.de...]. 

W literaturze polskiej wyróżnia się przede wszystkim marketingpodstępny 

skojarzeniowy i marketing podstępny inwazyjny. Zbigniew Pinkalski wpraw-

dzie przyznaje, że obie kategorie zaliczane są do tzw. marketingu podstępne-

go pośredniego, wskazując przy tym również na istnienie marketingu pod-

stępnego bezpośredniego, to jednak jest zdania, że działania bezpośrednie 

obecnie nie są na szeroką skalę stosowane w związku z wysokim ryzykiem 

sankcji prawnych [Pinkalski 2011, 46]. Prowadzi to do konkluzji, powielanej 

również przez innych autorów [Wach 2013], że podział ten co prawda jest 

dwustopniowy, jednak w sposób znaczny umniejszony został w nim ambush 

marketing bezpośredni.  

Osobiście przychylam się do zastosowania podziału zbliżonego najbardziej 

do prezentowanego przez prof. dr. Hansa Pechtl’a. Chcąc uporządkować tę 

materię, ambush marketing powinniśmy podzielić przede wszystkim wg kry-

terium przyjętego przez prof. S. Chadwicka na trzy grupy, tj. „Marketing pod-

stępny bezpośredni”, „Marketing podstępny pośredni” oraz „Incydentalny 

marketing podstępny”. Następnie w ramach marketingu podstępnego bez-
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pośredniego wyróżnić celowe, nieautoryzowane użycie chronionej własności 

intelektualnej, bezpośredni atak na innego przedsiębiorcę, a także tzw. „self 

ambushing”. Następnie w ślad za doktryną polską, jak i niemiecką, z zakresu 

marketingu podstępnego pośredniego należy wyróżnić, marketing skojarze-

niowy i inwazyjny.  

W związku z ograniczeniami niniejszego opracowania w jego dalszej czę-

ści odniosę się jedynie do tych przypadków ambush marketingu, które  

w swojej naturze będą związane z problematyką oznaczania przedsiębior-

ców, ich towarów i usług. Z tych względów uwaga zostanie skupiona głównie 

na zagadnieniach marketingu podstępnego skojarzeniowego, nieautoryzo-

wanego użycia chronionej własności intelektualnej, a także sponsoringu, tym 

bardziej, że przykładowo działaniom z zakresu marketingu podstępnego in-

wazyjnego czy incydentalnego marketingu podstępnego co do zasady nie 

można przypisać cech bezprawności. Rzeczą naturalną byłoby również pod-

jęcie tematu „self ambushingu”, czyli przekroczenia przez oficjalnego spon-

sora lub licencjobiorcę uprawnień do promocji własnej marki i własnych pro-

duktów, przyznanych im przez organizatora wydarzenia. Jednakże w związku 

z praktycznym wyeliminowaniem tego rodzaju aktywności, a także jej wyjąt-

kowej nieopłacalności nie będzie to konieczne. 

W tym miejscu zasadne wydaje się wyjaśnienie, czym jest marketing pod-

stępny skojarzeniowy (Ambush Marketing by Association). Polega on na wy-

wołaniu błędnego wyobrażenia o przedsiębiorcy jako o oficjalnym sponsorze 

wydarzenia poprzez używanie przez niego elementów zbliżonych do związa-

nych z wydarzeniem oznaczeń i symboli zastrzeżonych prawami własności 

intelektualnej [Fijałkowski, Kogut-Czarkowska 2009, 17]. Przykładem takich 

działań była choćby kampania reklamowa prowadzoną przez Pepsi podczas 

Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Korei i w Japonii pod hasłem „TOKYO 

2002”, polegająca na wykorzystaniu znaku słowno-graficznego „TOKYO 

2002”, w towarzystwie znanych piłkarzy oraz w otoczeniu wskazującym na 

toczące się zawody piłkarskie, poprzez zestawienie powyższych elementów z 

logotypem Pepsi w celu wywołania mylnego wrażenia, że to właśnie ona jest 

oficjalnym sponsorem mistrzostw. Takie zachowanie Pepsi nie mogło przejść 

bez echa i znalazło swój finał w sądzie. W orzeczeniu wydanym przez Argen-

tyński Sąd z dnia 5 czerwca 2002 r. wskazano, że mogło w ten sposób dojść 
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do konfuzji pośród konsumentów co do okoliczności, czy Pepsi jest czy też 

nie jest oficjalnym sponsorem imprezy. Sąd ponadto zakazał Pepsi reklamo-

wania się i oznaczania w ten sposób zarówno w telewizji, mediach drukowa-

nych, a także w innych miejscach [http://www.fifa.com…]. 

Przystępując do badania problematyki prawnych aspektów oznaczenia 

przedsiębiorców, należy zauważyć na wstępie, że w prawie polskim brak jest 

definicji legalnej terminu „oznaczenie przedsiębiorcy”.  Zwrot ten występuje 

co prawda w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – m. in. w art. 5 

tej ustawy, to jednak ustawodawca ograniczył się jedynie do wskazania, kim 

jest przedsiębiorca w art. 2 u.z.n.k., całkowicie pomijając kwestię wyjaśnienia 

pojęcia „oznaczenie”. Zachodzi zatem potrzeba sięgnięcia do orzecznictwa 

Sądu Najwyższego, m. in. w wyroku z dnia 19 czerwca 2002 r., sygn. akt II 

CKN 1229/2000, w którym sąd przyznał prymat szerokiemu ujęcia ww. poję-

cia. Na gruncie analizy art. 5 u.z.n.k. sąd stwierdził, że: „można wyodrębnić 

dwie grupy chronionych przez ten przepis oznaczeń przedsiębiorstwa: jedną 

- obejmującą oznaczenia zbieżne z wszelkimi oznaczeniami przedsiębiorcy, 

drugą - obejmującą wszystkie inne oznaczenia identyfikujące przedsiębior-

stwo. (…) Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, aby było skuteczne, musi więc 

uwzględniać wszystkie oznaczenia wchodzące w zakres obu grup” [Wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2002 sygn. akt II CKN 1229/2000]. Dla ochro-

ny oznaczenia nie jest zatem istotne, czy zostanie ono uprzednio zarejestro-

wane, czy też nie, czy będzie trwałe lub czasowe ani jakie konkretnie ele-

menty się na nie składają. Stanowisko to dominuje również w doktrynie [Mi-

chalak, Zdyb (red.) 2011].  

Przykładowe działania ambush marketingowe oceniane będą na potrzeby 

niniejszego opracowania głównie przez pryzmat wskazanego powyżej art. 5 

oraz art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także art. 10 

u.z.n.k. odnoszącego się do oznaczenia towarów i usług. W art. 5 ustawy 

zostało wprost wskazane, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie ozna-

czenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego 

tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub inne-

go charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem 

do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Z kolei, jak stanowi art. 14 ust. 1 

u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie niepraw-
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dziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przed-

siębiorcy albo przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządze-

nia szkody. Doprecyzowanie zawarte w ust. 2 tego przepisu interesuje nas 

jedynie w zakresie punktu 4, zgodnie z którym wiadomościami, o których 

mowa w ust. 1, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje,  

w szczególności o sytuacji gospodarczej lub prawnej. 

W tym miejscu warto zauważyć, że poza wyszczególnionymi w ustawie  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przypadkami czynu nieuczciwej konku-

rencji może dokonać tylko przedsiębiorca. Najprostszym sposobem zakwe-

stionowania wydaje się podniesienie zarzutu na podstawie art. 10 ust. 1 

u.z.n.k., który odnosi się bezpośrednio do takiego oznaczenia towarów lub 

usług albo jego braku, które może wprowadzić klientów w błąd. Przedsię-

biorcy dopuszczający się działań ambush marketingowych dążą do zmaksy-

malizowania zysków poprzez sprzedaż swoich towarów i usług, które często 

również oznaczane są w specjalny sposób. Jaskrawym przykładem prowa-

dzenia takiej działalności jest oznaczanie swoich produktów przez przedsię-

biorców jako tzw. „produktów kibica”. To zbiorcze określenie możemy od-

nieść zarówno do oznaczenia towarów, jak i usług – „Mieszanka kibicowska”, 

„Supporters’s beer”, produkty wydawane w „Limitowanej Edycji 2012”, ale 

również „Mistrzowska oferta”. Zamieszczenie przez przedsiębiorców tego 

typu zwrotów na swoich produktach w sposób oczywisty dąży do wywołania 

nieprawdziwego skojarzenia ich produktów, a także marki z odbywającym się 

wydarzeniem. Powód domagający się ochrony przed takimi działaniami kon-

kurentów powinien przede wszystkim pamiętać, że w sytuacji formułowania 

zarzutu na podstawie art. 10 u.z.n.k. zastosowanie ma również art. 18a tej 

ustawy, zgodnie z którym ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub infor-

macji umieszczanych na towarach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi 

zawartych w reklamie spoczywa na osobie, której zarzuca się czyn nieuczci-

wej konkurencji związany z wprowadzeniem w błąd. A zatem to na podmio-

cie dopuszczającym się praktyk ambush marketingowych spoczywa koniecz-

ność udowodnienia przy ewentualnym sporze, że miał on prawo do identyfi-

kowania swoich towarów i usług z odbywającym się wydarzeniem.  

Należy w tym miejscu zwrócić też uwagę na inne często występujące 

oznaczenie zarówno przedsiębiorców, jak i ich towarów, a mianowicie przy-
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pisywanie sobie przez nich statusu „nieoficjalnego sponsora”, a swoim towa-

rom lub sługom statusu „nieoficjalnych produktów”. W trakcie odbywających 

się w Republice Południowej Afryki Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2010 

r. jedna z linii lotniczych postanowiła tytułować się „nieoficjalnym narodo-

wym przewoźnikiem wiecie czego” [http://ecocorner.pl…]. Z uwagi na moż-

liwe zastosowanie w tym przypadku kwalifikacji zarówno na podstawie art. 

10 u.z.n.k. jak również art. 14 tej ustawy, należy podkreślić, że przedsiębiorca 

ten oznaczył swoje przedsiębiorstwo w sposób, który bez wątpienia rozpo-

wszechniał nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje co do jego 

sytuacji prawnej. Przeciętny konsument odczytujący przekaz mógł wywnio-

skować, że przedsiębiorca jest narodowym przewoźnikiem Mistrzostw Świa-

ta, a zatem mógł być również przekonany o poszerzonym w związku z tym 

wachlarzem usług w tym zakresie. Jak wskazano wyżej, łatwiejsze jest posta-

wienie zarzutu na podstawie art. 10, gdyż oparty na tej podstawie zarzut 

przenosi ciężar dowodu na stronę przeciwną, na podstawie art. 18a u.z.n.k.  

Przed postawieniem zarzutu na podstawie art. 14 u.z.n.k. należy przede 

wszystkim pamiętać, że jak trafnie zauważyła E. Nowińska art. 14 u.z.n.k. 

„pełni funkcję uzupełniającą względem art. 10 i art. 16 u.z.n.k. W sytuacjach 

gdy brak jest możliwości wykazania, że wprowadzenie w błąd może wpłynąć 

na jego decyzję co do nabycia towaru art. 14 znajdzie właśnie zastosowanie.” 

Podobnie jak art. 10 jego celem jest ochrona prawdziwości informacji [No-

wińska, du Vall, 2013, 233]. Artykuł ten stanowi swoiste dopełnienie wielu 

innych przepisów zawartych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

jednakże właśnie ze względu na swój szeroki charakter zastosowania, jest on 

w stanie w sposób miejmy nadzieję, że dość szczelny chronić przedsiębior-

ców przed nieuczciwą konkurencją ze strony przedsiębiorców dopuszczają-

cych się działań ambush marketingowych. W doktrynie wskazuje się, że aby 

skutecznie móc postawić zarzut naruszenia art. 14 u.z.n.k., konieczne jest, 

aby działanie pozwanego spełniało łącznie następujące przesłanki: „Po 

pierwsze działanie musi polegać na rozpowszechnianiu informacji. Po drugie 

informacje tej mają być nieprawdziwe (fałszywe) lub wprowadzające w błąd. 

Po trzecie, informacje muszą dotyczyć samego przedsiębiorcy, które je roz-

powszechnia, jego przedsiębiorstwa, towarów lub usług, lub osoby z innego 

przedsiębiorcy (…) Po czwarte informacje mają być rozpowszechniane w celu 
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przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody” [Dudzik, Kępiński (red.) 2013, 

540]. Kumulatywny charakter ww. przesłanek wyklucza zatem możliwość 

kwalifikacji popełnionego czynu w zakresie marketingu podstępnego w przy-

padku, gdyby nawet nie ziściłaby się chociaż jedna z nich. Oczywiście nadal 

możliwe jest podniesienie zarzutu dotyczącego naruszenia innych przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Należy też zauważyć, że  

w przypadku dopuszczenia się deliktu z art. 14 u.z.n.k. ciężar dowodu nie 

został przeniesiony, gdyż art. 18a odnosi się tylko do oferowanych towarów  

i usług. Teoretycznie więc skuteczne podniesienie naruszenia art. 14 u.z.n.k. 

może okazać się trudne. 

Z kolei przez lata, w zasadzie od momentu rozwinięcia się na dobre prak-

tyk ambush marketingowych wielu przedsiębiorców tytułowało się nieofi-

cjalnymi sponsorami wydarzeń sportowych. Wyjaśnienia wymaga zatem, kim 

tak naprawdę jest nieoficjalny sponsor, a w zasadzie, czy takie oznaczenie 

podmiotu ma w ogóle prawo istnieć w obrocie gospodarczym. W prawie 

polskim definicję legalną sponsoringu zawiera m. in. ustawa z dnia 9 listopa-

da 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyro-

bów tytoniowych. (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz 55 ze zm.), [dalej jako 

”ustawa tytoniowa”]. W art. 2 ust 8 definiuje ona sponsorowanie jako wspie-

ranie w formie finansowej lub rzeczowej działalności osób i instytucji, zwią-

zane z eksponowaniem nazw produktów i firm handlowych oraz ich symboli 

graficznych. Analiza przepisu, jak również potocznego odbioru zwrotu „spon-

sorowanie”, prowadzi do konkluzji, że jedną z charakterystycznych cech tego 

rodzaju działalności jest jej odpłatność. Znaczy to, że podmiot tytułujący się 

sponsorem, niezależnie od tego czy oficjalnym, czy nie, powinien przezna-

czać pewną pulę środków na rzecz drugiego podmiotu. Jak wskazane zostało 

wcześniej, warunkiem sine qua non działań ambush marketingowych jest 

dokonywanie ich bez uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz organizatora 

imprezy. Z tego też względu w polskim systemie prawnym określenie ”nieofi-

cjalny sponsor” odnoszące się do praktyk ambush marketingowych nie może 

się ostać, a podmiot określający się w ten sposób popełnia czyn nieuczciwej 

konkurencji. 

Do fałszywych oznaczeń przedsiębiorstwa, wprowadzających w błąd bez 

wątpienia można zaliczyć sytuacje, które na świecie nie występują wcale tak 
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łatwo, a mianowicie powoływanie się przez przedsiębiorcę na status oficjal-

nego sponsora już po rozwiązaniu umowy sponsorskiej. Praktyki takiej, jak 

wskazuje prof. A. Wach, dopuściło się pewne przedsiębiorstwo browarnicze 

w Polsce, które związane było kontraktem z Polskim Związkiem Piłki Nożnej 

przez wiele lat [Wach 2013]. Również na świecie, a konkretnie w Nowej Ze-

landii doszło do konfliktu pomiędzy Nowozelandzkim Związkiem Rugby  

a wieloletnim dostawcą strojów – spółką Canterbury International Limited - 

która od ponad 80 lat dostarczała stroje zawodnikom reprezentacji. Po roz-

wiązaniu umowy spółka nie zaprzestała korzystać z oznaczenia własnego 

przedsiębiorstwa z zachowaniem renomy, jaką wypracowała sobie przez 

ponad 80 lat. Jednocześnie użyła w swojej reklamie słowa „Invicibles”, jakim 

określana jest drużyna narodowa Nowej Zelandii. Bez wątpienia również  

w tej sytuacji przedsiębiorca działał świadomie i z zamiarem wywołania myl-

nego wyobrażenia o nim jako o sponsorze reprezentacji, a jednocześnie na 

szkodę aktualnego oficjalnego sponsora reprezentacji [Hoek, Gendall, 

https://www.researchgate.net...]. 

Na marginesie, mając w pamięci przywołany na początku wyrok Sądu 

Najwyższego, warto wspomnieć, że przedsiębiorca może oznaczyć swoje 

przedsiębiorstwo również poprzez nieautoryzowane użycie chronionej wła-

sności intelektualnej należącej zwykle do organizatora imprezy. Z uwagi na 

ograniczenia niniejszej publikacji, jak również na fakt, że poruszone zagadnie 

jest na tyle obszerne, że jego rzetelne opracowanie spokojnie mogłoby sta-

nowić jedną całość, a nie podpunkt w artykule, jedynie po krótce trzeba 

wskazać, że ustawodawca w art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności 

przemysłowej uznał, że naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy 

polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycz-

nego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowa-

nego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może 

przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniają-

cego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Wystarczy nadmienić, 

że Europejska Federacja Piłkarska (UEFA) zarejestrowała w Polsce przed EU-

RO 2012 ponad 30 znaków towarowych, których jakiekolwiek używanie bez 

uzyskania uprzedniej zgody UEFA jest niedozwolone 

[http://www.2012.org.pl/ pl/component…, Pleban, Sendrowicz (red.), Ziół-
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kowska (red.) 2013, 145]. Większość z tych znaków z miejsca stała się zna-

kami renomowanymi. 

Nie przeszkodziło to jednak pewnemu przedsiębiorcy, prowadzącemu re-

staurację w zorganizowaniu akcji promocyjnej, propagowanej za pomocą 

mediów społecznościowych i plakatów, w ramach której odwiedzający re-

staurację goście mogli zbierać zeszyty do segregatora tzw. „kolekcję kibica”, 

opatrzoną jednym z zastrzeżonych na rzecz UEFA znaków towarowych. 

Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który w uzasadnieniu wyro-

ku z dnia 13 marca 2013 r. uznał m.in., że „nie ma wątpliwości, że bezprawne 

posługiwanie się przez pozwanego znakiem towarowym (…) stanowi szeroko 

rozumianą działalność konkurencyjną w stosunku do powoda, który udziela-

jąc licencji innym przedsiębiorcom działającym w takiej samej branży jak 

pozwany, miał na celu uzyskanie korzyści majątkowych.” [Wyrok Sądu Apela-

cyjnego w Gdańsku z dnia 13 marca 2013 r. sygn. akt V ACa 1059/12]. Wyda-

je się, że rozumowanie sądu w tym zakresie było jak najbardziej prawidłowe. 

Bez wątpienia działanie przedsiębiorcy miało na celu przysporzenie mu ko-

rzyści majątkowej, a także zapewnienie stałego dopływu klientów, którzy 

zachęceni promocją chętniej odwiedzą lokal ponownie. Z powyższych wzglę-

dów wykorzystanie w tym celu zastrzeżonego znaku towarowego należącego 

do innego podmiotu powinno podlegać wyjątkowo rygorystycznej ocenie  

i jest działaniem wręcz niezrozumiałym z uwagi na nieuchronność sankcji za 

dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji oraz naruszenie prawa ochronnego 

na znak towarowy. Warto przywołać wyrażony w cytowanym powyżej orze-

czeniu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, fragment uzasadnienia traktujący, że: 

„ochrona przewidziana w kodeksie cywilnym, ustawie o zwalczaniu nieuczci-

wej konkurencji i w ustawie – Prawo własności przemysłowej ma charakter 

kumulatywny.” [Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 marca 2013 

r. sygn. akt V ACa 1059/12]. 

Podsumowując, wydaje się, że polski system prawny w sposób prawidło-

wy chroni konkurentów przed tego rodzaju praktykami ambush marketingo-

wymi. Jak wykazała analiza, większość działań znana z przeszłości możliwa 

jest do usankcjonowania na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nie-

uczciwej konkurencji lub też ustawy Prawo własności przemysłowej, które 

podparte orzecznictwem oraz stanowiskiem doktryny tworzą prawny system 
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regulujący zagadnienie oznaczenia przedsiębiorcy w prawie konkurencji  

w kontekście praktyk ambush marketingowych w sposób wyczerpujący. 

Oczywiście ta część praktyk to tylko wierzchołek góry lodowej. Duża część z 

tych aktywności w wielu krajach na świecie nadal pozostaje legalna, pomimo, 

że w sposób oczywisty godzą w interes ekonomiczny konkurenta, a nie są 

przy tym prowadzone w zgodzie z dobrymi obyczajami kupieckimi. 

SPIS LITERATURY 

MONOGRAFIE: 

Szczepanowska-Kozłowska K. (red.), Oblicza Prawa Cywilnego Księga Jubileuszowa 

Dedykowana Profesorowi Janowi Błaszczyńskiemu, LEX 2013 nr 182725. 

Kępiński M. (red.), System Prawa prywatnego Prawo Konkurencji Tom 15 Warszawa 

2013. 

Sendrowicz M., Ziółkowska A. (red.), Wybrane zagadnienia prawa ochrony konku-

rencji oraz regulacji w sprawie ochrony konsumentów. Publikacja jubileuszowa 

Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Warszawa 2013. 

KOMENTARZE: 

Nowińska E., du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Warszawa 2013. 

Zdyb M. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 

LEX 2011 nr 93414. 

ARTYKUŁY: 

Fijałkowski M., Kogut-Czarkowska M., Podstępne zasadzki na kibiców, „Marketing  

w praktyce” nr 7, 2009. 

Piekalski Z., Ambush Marketing – charakterystyka i ocena prawna zjawiska w per-

spektywie Euro 2012, ”Przegląd Prawa Handlowego” Nr 1/2011. 

ORZECZNICTWO: 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 marca 2013 r. sygn. akt V ACa 

1059/12 (publ. LEX nr 1321928), 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2002 sygn. akt II CKN 1229/2000 (publ. 

OSNC 2003/6/86, Biul.SN 2003/6/8, M.Prawn. 2003/15/700, LEX nr 78342). 

DOKUMENTY URZĘDOWE: 

Komisja Wspólnot Europejskich, Commision Staff Working Dokument The EU and 

Sport: Background and context, Accompanying document to the White Paper on 

Sport, Bruksela 11.07.2007r. SEC (2007) 935 s. 32. 



Oznaczenie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie konkurencji, a zjawisko ambush marketingu 

262 

ŹRÓDŁA INTERNETOWE:  

Chadwick S., Ambushed, 2010 r., [data dostępu 08.05.2016] 

http://online.wsj.com/article/SB1000142405297020 

4731804574391102699362862.html#articleTabs%3Darticle 

http://ecocorner.pl/ambushmarketingpl/wp-content/uploads/2012/02/kulula.jpg 

[data dostępu 08.05.2016] 

http://www.fifa.com/about-fifa/news/y=2002/m=6/news=pepsi-ambush-the-fifa-

world-cup-trade-stopped-its-tracks-85933.html [data dostępu 08.05.2016], 

http://www.2012.org.pl/pl/organizacja/wlasnosc-intelektualna/informacje-dla-

przedsibiorcow.html  

[data dostępu 26.04.2012] 

http://www.2012.org.pl/pl/component/content/article/1931.html [data dostępu 

26.04.2012] 

Hoek J., Gendall P., Ambush Marketing: More than Just a Commercial Irritant?, 

https://www.researchgate.net/ publica-

tion/237756142_Ambush_marketing_More_than_just_a_commercial_irritant 

[data dostępu 08.05.2016]  

Prof. Dr Pechtl H., Trittbrettfahren bei Sportevents: das Ambush Marketing, s. 3, 

http://www.rsf.uni-

greifswald.de/fileadmin/mediapool/Fakult_t/Lenz/Diskussionspapiere/01-

2007.pdf [data dostępu 08.05.2016] 



 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE  ASO.A.8(2)/2016/264-274 

ISSN 2300-1739 

 

 

Maciej ETEL
*
 

NIP JAKO PODSTAWOWY ELEMENT IDENTYFIKACJI  

PRZEDSIĘBIORCY 

TAX IDENTIFICATION NUMBER (NIP) AS THE BASIC ELEMENT OF ENTREPRENEUR  

DESIGNATION 

 

Streszczenie: Numer identyfikacji podatkowej 
(NIP) stanowi obok firmy, siedziby i adresu 
podstawowy element oznaczenia przedsiębior-
cy. Niniejsze opracowanie, w oparciu o analizę 
obowiązującego prawa, w tym w szczególności 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 
2015 r., poz. 584 ze zm.) i ustawy z dnia 13 
października 1995 r. o zasadach ewidencji i 
identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 476 ze zm.), orzecznictwo 
oraz literaturę przedmiotu przedstawia źródła i 
zakres obowiązków przedsiębiorcy związanych 
z NIP, założenia i funkcje przypisywane tym 
obowiązkom oraz konsekwencje niestosowania 
się do nich, a także cechy relewantne NIP oraz 
elementy postępowania w sprawie nadawania i 
aktualizacji NIP. 
 
Słowa kluczowe: przedsiębiorca, obowiązki, 
oznaczenie, identyfikacja, podatki, NIP 
 

Abstract. In accordance with Article 16 Act of 
2 July 2004 on Freedom of Economic Activity, 
an entrepreneur is obligated to place in writ-
ten declarations addressed within the scope 
of their  activity to designated persons and 
authorities the tax identification number (NIP) 
and use this number in legal and economic 
transactions. What is more, the identification 
of the entrepreneur in particular official regis-
ters occurs on the basis of the tax identifica-
tion number. The fundamental assumption of 
this obligation was that the tax identification 
number (NIP) from 1 January 2007 on, be-
came the basic element identifying an entre-
preneur in legal and economic transactions. 
The main aim (goal) of the publication is to 
point out the ideas and functions of NIP obli-
gations. 
 
Key words: entrepreneur, obligations, identifi-
cation, NIP, TIN 
 

Received: 06.2016 Accepted 12.2016 

 

  

                                                           
*
 dr, Uniwersytet w Białymstoku 



NIP jako podstawowy element identyfikacji przedsiębiorcy 

264 

WPROWADZENIE 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) stanowi obok firmy, siedziby i adre-

su podstawowy element oznaczenia przedsiębiorcy. Niniejsze opracowanie, 

w oparciu o analizę obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy  

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. 

U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) i ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasa-

dach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz. U.  

z 2016 r., poz. 476 ze zm.), orzecznictwo oraz literaturę przedmiotu przed-

stawia źródła i zakres obowiązków przedsiębiorcy związanych z NIP, założe-

nia i funkcje przypisywane tym obowiązkom oraz konsekwencje niestosowa-

nia się do nich, a także cechy relewantne NIP oraz elementy postępowania  

w sprawie nadawania i aktualizacji NIP. 

OBOWIĄZEK POSIADANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ NUMEREM IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 

Wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.SDG) 

Obowiązek posiadania i posługiwania się NIP wynika wprost z art. 16 ust 1 

u.SDG, zgodnie z którym przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest obowiązany umieszczać w oświad-

czeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do ozna-

czonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługi-

wać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. Dodatkowo art. 

16 ust 3 u.SDG stwierdza, że identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnych 

urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podat-

kowej.  

Obowiązek ten stanowi jeden z podstawowych warunków podejmowania 

i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. W założeniu dotyczy on 

ogółu przedsiębiorców niezależnie od rodzaju, zakresu bądź formy organiza-

cyjno-prawnej wykonywanej działalności gospodarczej [Gronkiewicz-Waltz, 

Wierzbowski (red) 2009, s. 281-291, Kosikowski 2010, s. 243-256, Grabowski, Kieres, 

Walaszek-Pyzioł (red.) 2013, s.335-337,]. 

Oczywiście należy w tym przypadku pamiętać o zobowiązaniach między-

narodowych RP wynikających ze statusu państwa członkowskiego Unii Euro-

pejskiej, w tym o tzw. NIP UE (VAT UE), na który wskazuje art. 97 ustawy  
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z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U.  

z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz poszczególnych kwestiach dotyczą-

cych numerów identyfikacji podatkowej, strukturze i opisach NIP w innych 

państwach członkowskich UE [Komisja Europejska 2015, https://ec.europa.eu/],  

a także o wzbudzającej pewne wątpliwości praktyce nadawania odrębnego 

NIP oddziałom i przedstawicielstwom przedsiębiorców zagranicznych w Pol-

sce dostrzeżonej w orzecznictwie [Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z dnia 18 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1773/09] i doktrynie [Romanowicz 2011, 

107-116]. 

Tym niemniej charakter NIP – jako podstawowego, obligatoryjnego, po-

wszechnie stosowanego elementu oznaczenia (identyfikacji) przedsiębiorcy, 

którym ten winien się posługiwać w obrocie prawnym i gospodarczym nieza-

leżnie od zakresu i rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej – nie 

pozostawia wątpliwości i znajduje potwierdzenie również w innych przepi-

sach u.SDG [są to: a) art. 20 kształtujący standard oznaczania przedsiębiorcy, 

b) art. 10 odnoszący się do wniosku o wydanie interpretacji przepisów doty-

czących danin publicznych, c) art. 49 oddający zarys konstrukcji wniosku 

koncesyjnego oraz d) art. 25 i 28 związane z legalizacją działalności gospo-

darczej w CEiDG], szeregu ustaw odrębnych związanych z podejmowaniem, 

wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej [Kosikowski, Etel 

2014, 133 i n.], a także orzecznictwie[Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 1 grudnia 1995 r., SA/Rz 776/94]oraz literaturze przedmiotu [Powałowski 

2009, 126-127, Kosikowski 2013, 141 i n.]. 

Wg ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

(u.NIP) 

Warto jednak podkreślić, że przepisy u.SDG można w omawianym zakre-

sie traktować jako powielenie treści ustawy z dnia 13 października 1995 r.  

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 476 ze zm.). To bowiem u.NIP precyzując zasady ewidencji 

podatników i płatników, zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji po-

datkowej oraz zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym stanowi 

bezpośrednie i pierwotne źródło obowiązków przedsiębiorcy związanych  

z NIP. 
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Zgodnie z art. 5 ust 1 u.NIP przedsiębiorca bez względu na rodzaj oraz 

liczbę opłacanych podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje pro-

wadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsię-

biorstw zobowiązany jest dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego na cele po-

datkowe[w zakresie terminów na dokonanie zgłoszenia zob. szerzej art. 6 u.NIP], co 

w związku z art. 2 u.NIP prowadzi w konsekwencji do nadania mu (bądź ak-

tualizacji uzyskanego uprzednio) NIP [zgodnie z art. 2 u.NIP identyfikatorem 

podatkowym jest: 1) numer PESEL - w przypadku podatników będących oso-

bami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności 

gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od 

towarów i usług; 2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegają-

cych obowiązkowi ewidencyjnemu]. 

Natomiast na podstawie art. 11 u.NIP przedsiębiorca zobowiązany jest 

posługiwać się tym identyfikatorem, w tym szczególności podawać identyfi-

kator podatkowy:  

 na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podat-

kowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są 

obowiązane organy podatkowe lub celne, a także  

 w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodat-

kowych należności budżetowych na żądanie: 1) organów administracji rzą-

dowej i samorządowej, 2) organów kontroli skarbowej, 3) przedstawicieli 

Najwyższej Izby Kontroli, 4) banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych, 5) stron czynności cywilnoprawnych, 6) płatników oraz inka-

sentów podatków i niepodatkowych należności budżetowych [zobacz szerzej 

art. 11 u.NIP]. 

Ponadto art. 3a u.NIP podkreśla, iż w przypadku gdy z odrębnych przepi-

sów wynika obowiązek podawania NIP [a więc między innymi przepisy 

u.SDG], obowiązek ten dotyczy wyłącznie podmiotów, które są obowiązane 

posiadać NIP na podstawie przepisów niniejszej ustawy. 

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (IDEE, CECHY RELEWANTNE) I FUNKCJE NIP 

Stworzenie w urzędach skarbowych rejestru podmiotowego opartego na 

identyfikatorze podatkowym NIP oraz związanie między innymi ogółu przed-

siębiorców obowiązkiem posiadania i posługiwania się nim stanowi elemen-
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tarną składową konstrukcji mechanizmu pełniącego rolę wiarygodnego źró-

dła wiedzy o podatnikach, gwarantującego szybką identyfikację każdego 

podmiotu, a wiec i usprawniającą rolę państwa jako dysponenta tej wiedzy 

[Rogalska 2014, s. 136]. 

Wskazane założenie i związane z nim cele ukształtowały cechy relewant-

ne NIP. Warto bowiem podkreślić, że numer identyfikacji podatkowej cha-

rakteryzują [Fleszer 2008, s. 135-141, Rogalska 2014, s. 136 i n.]: 

 trwałość i niezmienność –zgodnie z art. 5 ust 1 u.NIP zgłoszenia iden-

tyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, a NIP nadawany jest jednorazowo  

i jest właściwy przez cały czas istnienia przedsiębiorcy; 

 związanie z podmiotem – NIP przypisany jest konkretnemu przedsię-

biorcy, a nie  wykonywanej przez niego działalności gospodarczej bądź 

przedsiębiorstwu; 

 zakaz sukcesji – zgodnie z art. 12 u.NIP nadany NIP w przypadku zgo-

nu lub ustania bytu prawnego przedsiębiorcy wygasa i nie przechodzi na 

następcę prawnego, z wyjątkiem: a) przekształcenia przedsiębiorstwa pań-

stwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa 

komunalnego w jednoosobową spółkę gminy, b) przekształcenia spółki cy-

wilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową,  

w tym wpisu spółki cywilnej do rejestru przedsiębiorców KRS na skutek prze-

kształcenia w spółkę jawną;  

 unikalność – numer identyfikacji podatkowej składa się z losowo wy-

branych cyfr, uporządkowanych w niepowtarzalnej kolejności dla każdego 

zarejestrowanego podatnika, generowanych od 1 do 999 999 w miarę reje-

stracji następnych podmiotów; 

 obligatoryjność – zgodnie z przepisami u.SDG, u.NIP oraz ustaw od-

rębnych NIP jest obligatoryjnym elementu oznaczenia (identyfikacji) każdego 

przedsiębiorcy; 

 jawność i powszechna dostępność – zgodnie z przepisami u.SDG, 

u.NIP oraz ustaw odrębnych przedsiębiorca ma obowiązek posługiwania się 

NIP w obrocie prawnym i gospodarczym, a ponadto na podstawie następuje 

NIP identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnych rejestrach urzędowych; 
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 aktualność – na mocy art. 9 u.NIP przedsiębiorcy mają obowiązek ak-

tualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, co do zasady nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych; 

 uniwersalność – NIP nie jest stosowany tylko dla celów podatko-

wych, gdyż zgodnie z art. 5 ust 6 i art. 15a u.NIP obowiązki w tym zakresie 

wiążą również płatników składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia 

zdrowotne. 

Powyższe należy traktować jako niezbędne i konieczne. Tylko taka kon-

strukcja NIP umożliwia bowiem właściwą realizację funkcji przypisywanych 

identyfikacji podatkowej uzasadniających narzucenie przedsiębiorcy obo-

wiązków w zakresie NIP, pośród których wskazać można na [Fleszer 2008, 

135-141, Rogalska 2014, 136 i n.]:  

1) funkcje kluczowe z perspektywy przedsiębiorcy: 

 identyfikacyjną i indywidualizującą – NIP stanowi podstawy element 

obligatoryjnego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę, poprzez 

który następuje identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnych rejestrach 

urzędowych; 

 legalizacyjną – nadanie (bądź aktualizacja) NIP jest niezbędnym wa-

runkiem legalnego podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej; 

2) funkcje kluczowe z perspektywy uczestników obrotu gospodarczego 

(konsumentów, kontrahentów i innych przedsiębiorców): 

 ochronę obrotu gospodarczego – NIP jako podstawowy element 

oznaczenia przedsiębiorcy umożliwia identyfikację przedsiębiorcy w każdym 

z rejestrów urzędowych, a tym samym gwarantuje odnalezienie i dostęp do 

informacji o nim oraz wykonywanej przez niego działalności gospodarczej; 

3) funkcje kluczowe z perspektywy organów i instytucji publicznych: 

 informacyjną – NIP umożliwia funkcjonowanie systemu teleinforma-

tycznego Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników 

(CRP KEP) służącego: a) gromadzeniu danych ewidencyjnych o przedsiębior-

cach, b) weryfikacji tych danych i porównaniu ich z rejestrami urzędowymi 

prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów, c) wymianie danych  

z rejestrem PESEL, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospo-

darczej, krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, 
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Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralnym Rejestrem Płatników Składek, 

który wykorzystywany przez ministra właściwego do spraw finansów pu-

blicznych, dyrektorów izb skarbowych, naczelników urzędów skarbowych, 

Szefa Służby Celnej, dyrektorów izb celnych, naczelników urzędów celnych, 

organy kontroli skarbowej oraz Generalnego Inspektora Informacji Finanso-

wej do realizacji celów i zadań ustawowych [zobacz szerzej art. 13-15b 

u.NIP]; 

 identyfikacyjną – na podstawie NIP następuje identyfikacja przedsię-

biorcy jako podatnika, a także płatnika składek na ubezpieczenia społeczne  

i ubezpieczenia zdrowotne (podmiotu zobligowanego do ponoszenia cięża-

rów danin publicznych); 

 użytkową – NIP umożliwia weryfikację realizacji uprawnień bądź też 

wykonania obowiązków fiskalnych podmiotu wynikających z określonej sytu-

acji prawnej i faktycznej, w tym także sprawowanie nadzoru administracyj-

nego dla potrzeb prawa podatkowego i egzekucję danin publicznych; 

 retrospektywną – możliwość przeglądu danych i informacji o przed-

siębiorcy w ujęciu chronologicznym, co pozwala na ustalenie zdarzeń praw-

nych, które miały miejsce w przeszłości (chronologiczny układ zapisów przy-

porządkowywanych do NIP oznacza, że zapisy te są dokonywane w systemie 

od chwili, w której organ podatkowy po raz pierwszy uzyskał wiadomości 

wymagane do rejestracji, aż do momentu ostatniej aktualizacji danych). 

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADAWANIA I AKTUALIZACJI NIP 

Z uwagi na przedstawione cele i funkcje NIP, a także cechy relewantne 

samego identyfikatora oraz jego powszechne stosowanie postępowanie w 

sprawie nadania i aktualizacji NIP przedsiębiorcy jest wolne od opłat, szybkie 

i nieskomplikowane.  

Nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów – 

Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), co do zasady po dokonaniu przez 

zainteresowany podmiot odpowiednio skonstruowanego zgłoszenia identyfi-

kacyjnego[w zakresie elementów zgłoszenia identyfikacyjnego zobacz szerzej art. 5 

u.NIP] do właściwego naczelnika urzędu skarbowego [w zakresie właściwości 

naczelnika urzędu skarbowego zobacz szerzej art. 4 u.NIP, zaś odnośnie do-
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puszczalności zgłoszeń identyfikacyjnych w formie elektronicznej zobacz art. 

10a-10b u.NIP]. 

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku przedsiębiorców wpisanych do 

rejestru KRS albo CEIDG nadanie NIP następuje automatycznie, bezpośrednio 

po zamieszczeniu w CRP KEP za pośrednictwem systemu teleinformatyczne-

go danych przekazanych z KRS lub CEIDG [zobacz art. 5a ust 1 i art. 8a ust 2 

u.NIP]. Automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

przekazywana do KRS [zgodnie z art. 8a ust 4 u.NIP następuje to w nie póź-

niej niż w terminie 3 dni] lub CEIDG [zgodnie z art. 8a ust. 5 u.NIP następuje to 

nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu poprawnego 

zgłoszenia identyfikacyjnego] jest również informacja w przedmiocie NIP 

(bezpośrednio po jego nadaniu, unieważnieniu, uchyleniu lub przywróceniu) 

[zobacz art. 8a ust 3 w zw. z art. 5a ust 3 u.NIP], zaś potwierdzeniem nadania 

NIP dla przedsiębiorców jest ujawnienie tego numeru w KRS lub CEIDG [zo-

bacz art. 8b ust 3 w zw. z art. 5a ust 3 u.NIP]. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIESTOSOWANIE SIĘ DO OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z NIP 

Nie sposób pominąć tego, że przepisy u.SDG i u.NIP nie rozstrzygają o od-

powiedzialności przedsiębiorcy uchylającego się od obowiązków związanych 

z NIP. Należy jednak podkreślić, żebrak sankcji sformułowanych bezpośred-

nio w aktach konstytuujących omawiane obowiązki nie oznacza braku odpo-

wiedzialności. Ze względu na cele i funkcje identyfikacji przypisywane NIP 

prawo penalizuje zarówno niedopełnienie, jak również nierzetelność oraz 

niepełność w realizacji tych powinności.  

Zgodnie bowiem z art. 81ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny 

skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.)podlega karze grzywny 

za wykroczenie skarbowe przedsiębiorca, który wbrew obowiązkowi:  

 nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego, 

 nie dokonuje w terminie zgłoszenia aktualizacyjnego, 

 w zgłoszeniu identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym podaje dane 

niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

 w zgłoszeniu identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym podaje dane 

niepełne, 

 dokonuje zgłoszenia więcej niż jeden raz,  
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 nie podaje numeru identyfikacji podatkowej, 

 podaje nieprawdziwy numer identyfikacji podatkowej. 

Wyliczone wykroczenia skarbowe zgodnie z art. 48 § 1-2 u.KKS zagrożone 

są karą grzywny określoną kwotowo – od jednej dziesiątej do dwudziesto-

krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, zaś w trybie mandatowym 

górna granica grzywny jest ustalona na poziomie dwukrotności minimalnego 

wynagrodzenia [w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorcy na podstawie 

art. 81 u.KKS zobacz szerzej Sawicki 2007, Dołęga-Drąg 2007, Kardas, Łabu-

da, Razowski 2012, Grzegorczyk 2009]. 

WNIOSKI 

Związanie przedsiębiorcy obowiązkami dotyczącymi posiadania, wykorzy-

stywania i aktualizacji NIP wydaje się uzasadnione i racjonalne. Regulacje 

normatywne właściwe w tym zakresie są kompletne, powinności przystępne 

w realizacji, a idee według których ukształtowano system identyfikacji oraz 

konstrukcję NIP gwarantują korzyści zarówno dla samych przedsiębiorców, 

jak konsumentów oraz organów i instytucji publicznych.  

Dokonując podsumowania rozważań nie sposób jednak pominąć tego, że 

jednym z kluczowych argumentów przemawiających za wprowadzeniem 

obowiązku związanych z NIP było zmniejszenie katalogu obligatoryjnych 

elementów oznaczenia przedsiębiorcy. Wynikało to z założenia, że wraz  

z uzyskaniem mocy obowiązującej przez art. 16 u.SDG z dniem 1 stycznia 

2007 r. [zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzają-

ce ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, 

poz. 1808 ze zm.)] NIP stanie się jedynym koniecznym elementem oznacze-

nia [Powałowski 2009, s. 126-127, Kosikowski 2013, s. 141 i n.].  

Nietrudno zauważyć, że do oczekiwanego uproszczenia nie doszło. Zgod-

nie bowiem z art. 16 ust 2 u.SDG obowiązek posiadania i posługiwania się 

NIP wyrażony w ust. 1 tego artykułu nie uchybia obowiązkom określonym  

w przepisach szczególnych. W rezultacie przedsiębiorca w dalszym ciągu 

pozostaje zobowiązany jest do posługiwania się oznaczeniem obejmującym 

również inne niż NIP elementy wskazane odrębnymi regulacjami, pośród 

których można wyliczyć co najmniej: a) firmę lub nazwę, b) oznaczenie formy 

prawnej wykonywanej działalności, c) siedzibę i adres, a także d) oznaczenie 
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sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu 

oraz e) numer podmiotu w rejestrze [zobacz szerzej art. 20 u.SDG oraz art. 34 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1142 ze zm.)]. 
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WSTĘP 

Aktualnie można dostrzec wzrost zainteresowania znakami towarowymi 

w obrocie gospodarczym. Bez wątpienia znaki towarowe pełnią istotną rolę 

jako element promocji, a także pomoc w strategii tworzenia wizerunku 

przedsiębiorstwa, stając się swoistą wizytówką oferowanych przez nie towa-

rów i usług. Znak towarowy wykorzystuje się zatem przede wszystkim do 

odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów czy 

usług innego przedsiębiorstwa. Do podstawowych funkcji znaku towarowego 

można zaliczyć w związku z tym jego funkcję odróżniającą, jakościową i re-

klamową. 

Z drugiej strony niezwykle istotną rolę w oznaczeniu przedsiębiorców  

w obrocie gospodarczym pełni firma. Uregulowania zawarte w art. 432-

4310 Kodeksu Cywilnego wiążą firmę z osobą przedsiębiorcy. W konsekwencji 

w obrocie prawnym firma określa przedsiębiorcę. Nie można jednak zapomi-

nać, że firma pełni także inne funkcje, w tym m.in. informacyjną oraz rekla-

mową. Wielokrotnie bywa również wykorzystywana jako pomoc w budowa-

niu wizerunku przedsiębiorcy. 

Znak towarowy służy zatem innym celom niż firma, której funkcją jest in-

dywidualizacja przedsiębiorcy jako podmiotu prawa. W praktyce jednak po-

jawia się problem kolizji prawa do firmy i prawa ze znaku towarowego. Wy-

razem tego jest bogata działalność judykatury. W związku z tym w zakresie 

stosowanej metodologii warto zaznaczyć, że przedmiotem badań były 

przede wszystkim orzeczenia sądów krajowych oraz orzecznictwo TSUE. 

Celem pracy będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie o relację firmy  

i znaku towarowego, a także wskazanie podstawowych różnic między nimi 

występujących. Artykuł skupi się także na naszkicowaniu podstawowych cech 

zarówno, firmy, jak i znaku towarowego. Autorki przedstawią jednocześnie 

orzecznictwo TSUE oraz polskich sądów w tym zakresie. Mając na uwadze 

zakres zagadnień poruszanych w prezentowanym referacie, należy podkre-

ślić, że niniejsza praca nie ma całościowego charakteru. W związku z tym 

szczegółowość przeprowadzonej przez autorki analizy została ograniczona do 

najważniejszych i wybranych zagadnień. 
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POJĘCIE FIRMY 

Artykuł 431 KC  za przedsiębiorcę uznaje osobę fizyczną, osobę prawną  

i jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 § 1 KC, prowadzącą we 

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Jednostką organi-

zacyjną, o której mowa w art. 331 KC, jest jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Stosuje się do niej 

odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Kodeks cywilny różnicuje ozna-

czenia służące oznaczaniu przedsiębiorców od oznaczania przedsiębiorstw 

lub ich części, pojmowanych jako przedmioty praw przedsiębiorcy [Pietrzy-

kowski 2015, 194]. Przedsiębiorca jest osobą, która prowadzi dane przedsię-

biorstwo, a więc terminu „przedsiębiorca” nie należy utożsamiać z terminem 

„przedsiębiorstwo”. W praktyce jeden podmiot będący przedsiębiorcą może 

prowadzić więcej niż jedno przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działal-

ności gospodarczej. Przedsiębiorca nie może działać w obrocie prawnym 

anonimowo ani też posługiwać się wyłącznie oznaczeniem przedsiębiorstwa 

[Żelichowski, 2]. Kodeks cywilny nie definiuje pojęcia firmy, wskazując jedy-

nie w art. 432 KC, że przedsiębiorca działa pod firmą. Treść przytoczonego 

przepisu jednak jasno wskazuje na zakres podmiotowy prawa do firmy, który 

to wyznacza status przedsiębiorcy [Pyziak – Szafnicka, Księżak 2014, 464]. 

Każdy przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno – prawną, ma 

zatem obowiązek działania pod firmą.  

Firma jest nazwą, pod którą przedsiębiorca wykonuje działalność gospo-

darczą. Konieczne jest zatem rozróżnienie firmy od oznaczenia przedsiębior-

stwa lub jego nazwy. Przedsiębiorstwo może odróżniać jego nazwa, skrót, 

godło, firma lub inny symbol użyty do oznaczenia przedsiębiorstwa. Do ozna-

czenia przedsiębiorstwa odnosi się przede wszystkim w art. 5 i 6 ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 

153, poz. 1503) oraz art. 551 KC. Firma występuje jako jedna z możliwości 

oznaczenia przedsiębiorstwa ze względu na fakt często występującego zjawi-

ska oznaczania przedsiębiorstwa firmą. W tym przypadku mamy do czynienia 

z dwoma oznaczeniami, które należy odróżniać, czyli firmą stanowiącą ozna-

czenie przedsiębiorcy oraz oznaczeniem przedsiębiorstwa identycznym  

z firmą [Golat, Golat 1998, 52-58]. Należy mieć jednak na uwadze, że ozna-

czenie przedsiębiorstwa wiąże się z przedmiotem działalności gospodarczej, 
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a więc z przedsiębiorstwem, natomiast firma jest związana wyłącznie  

z przedsiębiorcą [Gutowski 2016, 243].  

Podstawową funkcją firmy jest indywidualizacja przedsiębiorcy.  

W orzecznictwie wielokrotnie podkreślano, że firma osoby prawnej ma  

w stosunkach prawnych takie znaczenie, jakie dla osoby fizycznej ma jej na-

zwisko. Firma indywidualizuje osobę prawną, a przy tym osoba prawna – ze 

względu na prowadzoną działalność – ma innego rodzaju cechy wyróżniają-

ce, takie np. jak solidność czy jej przeciwieństwo [Wyrok Sądu Apelacyjnego 

w Poznaniu z dnia 22 października 1991 r., I Acr 400/90]. Jak już wcześniej 

wykazano, kodeks cywilny wiąże firmę z przedsiębiorcą, nie zaś z prowadzo-

nym przez niego przedsiębiorstwem. Funkcja indywidualizująca ma więc dwa 

aspekty – po pierwsze oznacza przedsiębiorcę, a po drugie pozwala na od-

różnienie danego przedsiębiorcy od innych przedsiębiorców [Szwaja, 2004, 

10]. Firma może również pełnić funkcję informacyjną poprzez przekazanie  

informacji dotyczących imienia i nazwiska przedsiębiorcy, nazwy przedsię-

biorcy czy formy prawnej osoby prawnej itp., a także funkcję gwarancyjną. 

Realizacja tej drugiej nie należy do obowiązków przedsiębiorcy i przejawia się 

w zagwarantowaniu uczestnikom danego rynku utrzymania wysokiego stan-

dardu świadczonych usług [Nowińska 2015, 154]. Aby firma pełniła tę funk-

cję, musi istnieć przez jakiś czas na rynku, aby klienci mogli wyrobić sobie  

o przedsiębiorcy zdanie. Ze względu na dużą liczbę przedsiębiorców na rynku 

funkcja ta ma obecnie bardzo duże znaczenie. Firma pełni również funkcję 

reklamową. Jako nazwa handlowa pozwala na zidentyfikowanie źródła po-

chodzenia produktów, często firmą oznacza się także towary, które dany 

przedsiębiorca wytwarza [Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja 2015, 

34].  

Firmą posługuje się każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność go-

spodarczą lub zawodową. Zwrot „przedsiębiorca działa pod firmą” oznacza, 

że jest to nakaz ustawowy. Przedsiębiorca jest więc zobowiązany do posłu-

giwania się w obrocie gospodarczym przy nabywaniu praw i zaciąganiu obo-

wiązków przyjętą firmą [Gniewek, Machnikowski (red.) 2016, 101]. Skoro 

więc firma jest nazwą, musi się składać ze słowa lub słów, które pozwolą 

przedsiębiorcy na odróżnienie go od innych przedsiębiorców, działających  

w tym samym obszarze. W doktrynie wyróżnia się firmy osobowe, rzeczowe  
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i fantazyjne. Firmy osobowe składają się z nazwiska lub nazwisk wspólników, 

w przypadku spółek osobowych. Firmy rzeczowe zawierają natomiast zwroty 

wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy (np. bank handlowy), 

zaś firmy fantazyjne składają się bardzo często ze słów wymyślonych (np. 

Ampex) [Gutowski 2016, 242].  

Ustawodawca wprowadza odmienne zasady tworzenia firmy dla poszcze-

gólnych podmiotów. Firma jest zatem oznaczeniem przedsiębiorcy i składa 

się z rdzenia i dodatków obowiązujących, których nie można pominąć oraz 

fakultatywnych, których umieszczenie zależy od woli przedsiębiorcy [Wyrok 

Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 marca 2006 r., I ACa 2057/05]. 

Na podstawie art. 435 KC, firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firma zawiera 

określenie formy osoby prawnej i może także wskazywać na przedmiot dzia-

łalności czy siedzibę, możliwe jest również użycie określeń dowolnie dobra-

nych. Nazwa może być więc wybrana dowolnie, jednak powinna być skon-

struowana zgodnie z przepisami dotyczącymi danego typu osoby prawnej 

[Ciszewski 2014, 97]. W firmie osoby prawnej może być również umieszczo-

ne nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej. Na podstawie art. 435 § 3 KC, 

takie zabieg wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w przypadku jej śmierci – 

zgody małżonka i dzieci. Zgoda jest również konieczna, w sytuacji gdy nazwi-

sko osoby fizycznej ma pozostać w firmie kiedy osoba ta nie jest już człon-

kiem spółki lub gdy działalność gospodarczą danej osoby prowadzi jej na-

stępca prawny (art. 438 § 1-2 KC). 

Zgodnie z art. 434 KC firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Należy 

mieć jednak na uwadze, że imię i nazwisko stanowią obowiązkowe elementy 

firmy przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Ustawodawca nie wyklucza 

natomiast możliwości włączenia do firmy pseudonimu lub określeń, które 

wskazują na przedmiot działalności przedsiębiorcy czy miejsce jej prowadze-

nia oraz innych określeń [Gniewek, Machnikowski 2016, 102]. Dodatki, które 

mogą zostać dołączone do imienia i nazwiska jako firmy osoby fizycznej, ma-

ją służyć lepszej identyfikacji przedsiębiorcy posługującego się firmą. Jednak-

że dołączanie do oznaczeń nazwiska i imienia innej osoby fizycznej jest moż-

liwe jedynie w przypadku firmy osoby prawnej [Wyrok Naczelnego Sądu Ad-

ministracyjnego z dnia 11 stycznia 2007 r., II GSK 268/06]. 
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W art. 439 KC ustanowiono zakaz zbycia firmy. Takie rozwiązanie uzasad-

nione jest ścisłym związaniem przedsiębiorcy z firmą oraz rozdzieleniem 

terminów „przedsiębiorca” i „przedsiębiorstwo”. Jak już wspomniano, firma 

jest dla przedsiębiorcy tym, czym dla osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. 

Nie ma zatem żadnego uzasadnienia dla upoważnienia do zbycia firmy. Zakaz 

ten będzie więc obowiązywał również w sytuacji, gdy przedsiębiorca zbywa 

przedsiębiorstwo. Możliwe jest natomiast zbycie przedsiębiorstwa wraz  

z jego nazwą, na podstawie art. 551 oraz 552 KC [Pietrzykowski 2015, 212]. 

Firma, jako oznaczenie, które pozwala odróżnić przedsiębiorcę na właści-

wym rynku, musi być dostępna dla potencjalnych klientów, współpracowni-

ków oraz władz publicznych. Firma nie może więc być tajna ani poufna. Fir-

mę należy ujawnić we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne sta-

nowią inaczej (art. 432 § 2 KC). Rejestracja firm osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ma miejsce w Krajo-

wym Rejestrze Sądowym, natomiast osób fizycznych w ewidencji działalności 

gospodarczej. Dane zamieszczone w tych rejestrach są jawne i powszechnie 

dostępne. Ponadto są objęte domniemaniem prawdziwości. Przedsiębiorca 

nie może podjąć działalności gospodarczej bez wpisu do KRS lub CEiDG, co 

oznacza, że nie może jej podjąć również bez ujawnienia swojej firmy w reje-

strze [Sitko 2009, 157-162]. Zakaz ten nie obowiązuje w przypadku spółek 

kapitałowych w organizacji, zgodnie z art. 14 ustawy o swobodzie działalno-

ści gospodarczej. 

Na podstawie art. 432 § 1 KC, który uzależnia powstanie prawa do firmy 

od działania pod nią przedsiębiorcy, powstanie i dalsze istnienie prawa do 

firmy zależy od rzeczywistego, publicznego i związanego z przedmiotem dzia-

łalności przedsiębiorcy użycia firmy na danym rynku [Wyrok Sądu Najwyż-

szego z dnia 5 marca 2010 r., IV CSK 371/09]. Z powyższego wynika, że pra-

wo do firmy może powstać jeszcze przed chwilą wpisu firmy do właściwego 

rejestru. Skoro więc moment powstania prawa do firmy jest uzależniony od 

jej użycia na właściwym rynku, również od tego należy uzależnić jego wyga-

śnięcie. Należy zatem przyjąć, że prawo do firmy wygasa z chwilą całkowite-

go i trwałego zaprzestania używania firmy na danym rynku [Sitko 2009, 179]. 

Również zmiana firmy wymaga ujawnienia tego faktu we właściwym reje-

strze. Jeżeli natomiast dochodzi do przekształcenia osoby prawnej, możliwe 
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jest zachowanie dotychczasowej firmy z wyjątkiem określania wskazującego 

na formę prawną osoby prawnej, jeśli uległa ona zmianie. Taka sama zasada 

odnosi się do spółek osobowych (art. 437 KC). Zmiana jest zależna od woli 

przedsiębiorcy, co oznacza, że jest dopuszczalna zawsze. Można natomiast 

wskazać sytuacje, w których zmiana firmy jest konieczna, np. zmiana imienia 

lub nazwiska przedsiębiorcy, formy prawnej przedsiębiorcy, nałożenie obo-

wiązku zmiany firmy przez przepisy prawa [Kidyba 2009, 245]. 

Artykuł 433 KC wyraża dwie zasady prawa firmowego – zasadę wyłączno-

ści firmy (§ 1) oraz zasadę prawdziwości firmy (§ 2). Firma przedsiębiorcy 

powinna odróżniać się od firm innych przedsiębiorców, prowadzących dzia-

łalność na tym samym rynku, w sposób dostateczny. Zasada ta ma bardzo 

duże znaczenie w szczególności do przedsiębiorców, którzy rozpoczynają 

działalność na nowym dla siebie rynku. Przedsiębiorca musi w tym przypadku 

obrać firmę, która będzie się dostatecznie odróżniała od firm już obecnych 

na danym rynku. Przy ocenie, czy nowa firma wystarczająco odróżnia się od 

innych firm na danym rynku, należy się posłużyć kryterium obiektywnym, 

czyli przy uwzględnieniu, czy przeciętny klient będzie w stanie odróżnić obie 

firmy. Wydaje się, że ta zasada będzie miała największe znaczenie w odnie-

sieniu do przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą tego sa-

mego rodzaju [Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja 2015, 76]. W jed-

nym z wyroków Sąd Najwyższy wskazał, że badanie i ustalanie, czy umiesz-

czony w firmie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyraz "bank" został 

użyty w kontekście, z którego jednocześnie wynika, że spółka ta nie wykonu-

je czynności bankowych – dokonywane jest z punktu widzenia osoby prze-

ciętnego nabywcy (odbiorcy) usług (towarów) tejże spółki i zwykłych warun-

ków działalności gospodarczej oraz powinno uwzględniać w szczególności: 

przedmiot działania spółki wpisany do rejestru handlowego, krąg rzeczywi-

stych i potencjalnych odbiorców a także brzmienie skrótu firmy [Wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 25 marca 1997 r., III CKN 11/97]. Nie ulega wątpliwości, 

że może się zdarzyć sytuacja, gdzie dwie firmy będą używały tej samej firmy. 

W tym przypadku o ochronie decyduje pierwszeństwo użycia oznaczenia 

(firmy) w obrocie gospodarczym [Gutowski 2016, 247]. Zasada prawdziwości 

firmy znajduje wyraz w stwierdzeniu, że firma nie może wprowadzać w błąd, 

przede wszystkim jeśli chodzi o osobę przedsiębiorcy, przedmiot jego dzia-
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łalności, miejsce działalności, a także źródła zaopatrzenia. Zasada ta realizo-

wana jest poprzez zgodność firmy z rzeczywistym stanem prawnym i fak-

tycznym [Pietrzykowski 2015, 199].  

Należy również rozstrzygnąć, co ustawodawca rozumie przez „ten sam 

rynek”. W doktrynie prezentowane są dwa poglądy. Zdaniem M. Klapczyń-

skiej chodzi tu o terytorialny obszar właściwości danego sądu rejestrowego 

[2004, 136]. T. Żyznowski natomiast twierdzi, że właściwa realizacja zasady 

wyłączności nie może być ograniczona wyłącznie do obszaru właściwości 

jednego sądu ani też do obszaru działalności prowadzonej przez przedsię-

biorcę [2003, 62 i nast.]. Zgodnie zaś z drugim poglądem należy w tym przy-

padku odnieść się do definicji „rynku właściwego”, o którym mowa w usta-

wie o ochronie konkurencji i konsumentów. W tym ujęciu ten sam rynek 

zostałby wyznaczony w oparciu o trzy kryteria – zakres terytorialny, czas  

i przedmiot działalności [Pyziak-Szafnicka, Księżak 2014, 483]. Obie koncep-

cje można przyjąć z pewnymi zastrzeżeniami. Wydaje się jednak, że najważ-

niejszą kwestią będzie umiejętność odróżnienia poszczególnych przedsię-

biorców przez klientów funkcjonujących na danym rynku [Szwaja 2004, 16].  

ZNAK TOWAROWY  

W polskim porządku prawnym kwestie związane z ochroną znaku towa-

rowego precyzuje  przede wszystkim Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – 

Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001, nr 49, poz. 508, dalej jako Pra-

wo własności przemysłowej) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń zna-

ków towarowych (Dz. U. 2002, nr 115, poz. 998). Polski ustawodawca prze-

widuje, że na znak towarowy może być udzielone tzw. prawo ochronne. 

Zgodnie zaś z art. 154 Prawa własności przemysłowej używanie znaku towa-

rowego polega w szczególności na: 1) umieszczaniu tego znaku na towarach 

objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowa-

dzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu 

w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świad-

czeniu usług pod tym znakiem; 2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwią-

zanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadcze-

niem usług; a także 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy. 
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Zdaniem M. Witkowskiej i A. Michalaka można wyróżnić trzy podstawowe 

znaczenia znaków towarowych w obrocie gospodarczym [Michalak, Warszawa 

2016, s. 353]. Kategoryzują oni rozumienie znaków towarowych jako: 1) sym-

bole, które komunikują uczestnikom rynku pochodzenie towaru lub usługi; 2) 

symbole, które komunikują uczestnikom rynku właściwości towaru lub usługi 

oznaczonego znakiem towarowym; 3) symbole, które komunikują uczestni-

kom rynku skojarzenia związane z samym znakiem towarowym [Michalak 

2016, 353]. 

Prawidłowa analiza zagadnień związanych ze znakiem towarowym wyma-

ga przede wszystkim wyjaśnienia tego pojęcia. Definicja znaku towarowego 

została wskazana w art. 120 ust. 1 Prawa własności przemysłowej. Zgodnie  

z nią znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przed-

stawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia 

towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. 

Znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolo-

rystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także 

melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Znak towarowy powinien być przy tym 

możliwy do odróżnienia oraz posiadać cechy indywidualne, które będą wy-

eksponowane w taki sposób, aby niemożliwa była pomyłka w identyfikacji 

znaku towarowego [Babiarz 2015, 175-176]. 

Ponadto na podstawie Prawa własności przemysłowej, zdaniem J.J. Sitko, 

można wyróżnić  trzy podstawowe rodzaje znaków towarowych, a mianowi-

cie: 1)znaki towarowe zarejestrowane zwykłe; 2)znaki towarowe renomowa-

ne; oraz 3) znaki towarowe powszechnie znane [Demendecki, Niewęgłowski, 

Sitko, Szczotka , Tylec 2015, 611]. Prawo własności przemysłowej wyróżnia 

również kategorię znaków towarowych podrobionych (przez które rozumie 

się użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróż-

nione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towa-

rów objętych prawem ochronnym), a także znaków wcześniejszych (przez 

które rozumie się znaki zgłoszone lub zarejestrowane z wcześniejszym pierw-

szeństwem). Ponadto w rozdziale 2 ustawa – Prawo własności przemysłowej 

precyzuje także podstawowe warunki dotyczące wspólnego znaku towaro-

wego i wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego. 

https://www.profinfo.pl/demendecki-tomasz/
https://www.profinfo.pl/nieweglowski-adrian/
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W praktyce najczęściej można spotkać się ze znakami towarowymi  

w formie oznaczeń słownych, słowno-graficznych oraz graficznych [Adam-

czak, Gędłek, 2013, 4]. Znak towarowy może mieć również postać prze-

strzenną, dźwiękową, przestrzenno-słowno-graficzną, a także przestrzenno—

graficzną [Adamczak, Gędłek 2013, 4]. W doktrynie prawa podkreśla się, że 

znak towarowy jest rodzajem oznaczenia, posiadającym formę materialną 

przekazującą treści o charakterze niematerialnym [Modrowiłko-Osajda 2008, 

31-32]. 

Niewątpliwie istotą znaku towarowego jest jego zdolność odróżniania 

towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego 

samego rodzaju pochodzących od innych przedsiębiorstw. Zgodnie z utrwa-

loną linią orzecznicza podstawową funkcją znaku towarowego jest w związku 

z tym odróżnianie towarów i usług w taki sposób, który nie wprowadza 

uczestników obrotu w błąd co do pochodzenia poszczególnych towarów lub 

usług [Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2014 r., I ACa 

56/14]. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 

2014 r. (I ACa 56/14), „znakiem towarowym może być wyłącznie oznaczenie, 

do używania którego można przyznać prawo wyłączne tylko jednemu pod-

miotowi przy jednoczesnym zachowaniu prawa swobodnego dostępu innym 

uczestnikom obrotu gospodarczego do oznaczeń ogólnoinformujących  

o nazwie lub cechach towarów lub usług”. W związku z powyższym znak 

towarowego ma przede wszystkim służyć do przekazywania informacji  

o pochodzeniu towaru lub usługi z oznaczonego, konkretnego przedsiębior-

stwa, a nie o samym towarze lub usłudze. W wyroku z 5 marca 2014 r. Wo-

jewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (VIII SA/Wa 141/14) wyraźnie 

podkreślił, że funkcję wyróżniającą realizuje jedynie „taki znak, który ma 

zdolność odróżniającą w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. 

Wyróżniający charakter znaku polega na wyposażeniu znaku w takie cechy, 

które w świadomości uczestników obrotu gospodarczego w sposób niebu-

dzący wątpliwości wskazując, że towar w ten sposób oznaczony pochodzi od 

określonego, tego samego przedsiębiorstwa”. Zdaniem sądu znak towarowy 

musi posiadać pewne cechy charakterystyczne, które mogą „utkwić w pa-

mięci kupujących” [Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
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szawie z dnia 5 marca 2014 r., VIII SA/Wa 141/14]. Jedynie wówczas znak 

towarowy będzie faktycznie realizować swoją rolę. 

Funkcję odróżniającą znaków towarowych podkreśla również orzecznic-

two Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wielokrotnie wskazy-

wało, że „znak towarowy pozwala na określenie towaru, dla którego wnosi 

się o rejestrację, jako pochodzącego z danego przedsiębiorstwa i tym samym 

na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsię-

biorstw” [Wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych od 

C-468/01P do C-472/01P Procter & Gamble; Wyrok TSUE z dnia 8 kwietnia 

2008 r. w sprawie C-304/06P Eurohypo; Wyrok TSUE z dnia12 lipca 2012 r.  

w sprawie C-311/11P Smart], a „podstawową funkcją znaku towarowego jest 

zagwarantowanie konsumentom, że dane towary pochodzą z określonego 

przedsiębiorstwa” [Wyrok TSUE z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-

245/02 Anheuser-Busch].  

W świetle art. 132 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej niedopusz-

czalna jest rejestracja znaku towarowego, gdyby w jej wyniku powstało pra-

wo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa  

z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. Artykuł ten reguluje tzw. 

względne przeszkody w rejestracji znaku towarowego. Naczelny Sąd Admini-

stracyjny w Warszawie w tym zakresie podkreślał, że „o tym czy w konkret-

nym przypadku może dojść do kolizji praw z rejestracji rozstrzyga się na pod-

stawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców, co do 

pochodzenia usług (towarów)” [Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012 r., II GSK 1788/11]. Istotnym proble-

mem w zakresie znaków towarowych jest zatem możliwe podobieństwo 

znaków towarowych różnych przedsiębiorstw. Kwestią tą wielokrotnie zaj-

mowała się judykatura. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 18 kwietnia 

2013 r. (I ACa 263/13) wyraźnie podkreślił , że  „znakiem towarowym może 

być jedynie znak, który umożliwi odróżnienie podobnych towarów i przypi-

sanie ich pochodzenia od jednego konkretnego podmiotu”. W związku z tym 

wystąpienie ewentualnego podobieństwo między znakami jest tym większe, 

„im większa jest możliwość skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem  

z wcześniejszym pierwszeństwem ze względu na siłę odróżniającą drugiego  
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z wymienionych znaków” [Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 

kwietnia 2013 r., I ACa 263/13].  

Co więcej, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 kwietnia 

2012 r., sygn. akt II GSK 391/11 podkreślił, że znaki towarowe powinno po-

równywać się całościowo, czyli biorąc pod uwagę wszystkie tworzące znak 

elementy łącznie. W konsekwencji nie można badać podobieństwa znaków 

jedynie w oparciu o dowolnie wybrany element oznaczenia, bez wcześniej-

szej analizy całego znaku [Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2012 r., sygn. akt II GSK 391/11; Skubisz, 

Mazurek, 2009, 137 i nast.]. Przy ocenie podobieństwa towarów lub usług 

jako jednej z przesłanek oceny ryzyka konfuzji należy również „brać pod 

uwagę zakres towarów (usług) wskazany dla danego prawa ochronnego (lub 

zgłoszenia) spornego znaku towarowego, nie zaś zakres aktualnie prowadzo-

nej przez dany podmiot działalności gospodarczej” [Wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 r., II GSK 2100/11].  

Warto jednocześnie podkreślić, że w doktrynie prawa wyróżnia się kate-

gorię tzw. znaków wolnych.  Są nimi znaki słowne, które „weszły do języka 

potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych prakty-

kach handlowych, w celu wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego 

pochodzenia, jakości czy też ilości” [Sirocki 2011, 67- 76; Wyrok Sądu Apela-

cyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2014 r., I ACa 56/14]. 

FIRMA A ZNAK TOWAROWY 

Firma przedsiębiorcy oraz znak towarowy stanowią niewątpliwie odrębne 

instytucje prawa. Regulacje prawne dotyczące firmy zawarte są głównie  

w Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie spółek handlowych, podczas gdy posta-

nowienia odnoszące się do znaków znajdują się w ustawie – Prawo własności 

przemysłowej [Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, 2015, 70]. Głów-

nym kryterium, na podstawie którego należy odróżniać znak towarowy od 

firmy, jest pełniona funkcja. Znak towarowy pozwala na odróżnienie towa-

rów lub usług przedsiębiorcy od tego samego rodzaju towarów i usług innych 

przedsiębiorców. Firma natomiast indywidualizuje przedsiębiorcę, wyodręb-

nia go z kręgu wszystkich przedsiębiorców na danym rynku. Znak towarowy 

może oczywiście pełnić rolę indywidualizującą, zwłaszcza kiedy firma jest 

użyta w funkcji znaku towarowego [Pyziak – Szafnicka, Księżak 2014, 478 – 
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479]. Powyższa teza została potwierdzona również w orzecznictwie, gdzie 

Sąd Najwyższy wskazał, że znak towarowy można określić jako służący do 

odróżnienia pochodzenia towarów i to określonych rodzajów towarów  

z określonego przedsiębiorstwa, natomiast nazwa (firma) pewnego przed-

siębiorstwa indywidualizuje to przedsiębiorstwo w obrocie prawnym. Sąd 

podkreślił, że firma stanowi „nazwisko” przedsiębiorcy, nie przesądzające  

o rodzaju i zakresie działalności, nie może jednak wprowadzać klientów  

w błąd [Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1988 r., II CR 367/87].  

Firma, biorąc pod uwagę regulacje jej dotyczące, musi mieć brzmienie 

słowne, a więc składać się z wyrazów, liter lub cyfr. Niedopuszczalne jest 

tworzenie firm wielowymiarowych, czyli graficznych lub też plastycznych 

[Pietrzykowski 2009, 197]. Część przedstawicieli doktryny podchodzi do kon-

strukcji firmy jeszcze bardziej rygorystycznie, wskazując, że możliwe jest 

użycie wyłącznie liter, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorcy będącego 

osobą fizyczną [Modrzejewska 2008, 4]. Nie oznacza to jednak, że w odnie-

sieniu do oznaczenia przedsiębiorstwa lub jego części nie jest dopuszczalne 

posługiwanie się symbolami graficznymi lub plastycznymi celem oznaczenia 

[Szwaja, 2004, 5]. Znak towarowy natomiast może przybierać różne formy: 

słowną, znaku graficznego, sloganu, zapachu, symbolu [Skubisz 2012, 428].  

W praktyce odseparowanie funkcji znaku towarowego i funkcji firmy mo-

że wiązać się z trudnościami. Znak towarowy może w konkretnych okoliczno-

ściach pośrednio oznaczać danego przedsiębiorcę, od którego pochodzi 

usługa i towar, natomiast firma może pośrednio służyć odróżnieniu towarów 

ze względu na ich pochodzenie. W praktyce, możliwa jest sytuacja, gdzie 

przeciętny klient zidentyfikuje danego przedsiębiorcę i prowadzone przez 

niego przedsiębiorstwo na podstawie znaku towarowego. Szczególnie trudne 

będzie rozróżnienie funkcji obu instytucji, gdy znak towarowy jest tzw. zna-

kiem firmowym, tzn. zawiera w sobie korpus firmy. W takiej sytuacji przysłu-

gują jednemu podmiotowi dwa prawa wyłączne do dwóch samodzielnych 

oznaczeń, tj. firmy i znaku towarowego [Osajda 2015, komentarz do art. 432 

KC, Legalis].  

Należy również podkreślić, że przedsiębiorca może mieć tylko jedną firmę 

(i działać w ramach kilku przedsiębiorstw), podczas gdy znaków towarowych 

przedsiębiorstwa może być nieskończenie wiele. Firma jest więc związana  
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z przedsiębiorcą, natomiast znak towarowy z przedsiębiorstwem. Przez uzy-

skanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku 

towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Wyłączność firmy jest natomiast chroniona wyłącznie  

w ramach tego samego rynku. Zarówno znak towarowy, jak i firma podlegają 

ujawnieniu we właściwym rejestrze. W przypadku firmy będzie to KRS lub 

CEiDG, natomiast w przypadku znaku towarowego – rejestr znaków towaro-

wych, prowadzony przez Urząd Patentowy. 

Firma jest dobrem osobistym przedsiębiorcy. Stanowi prawo podmiotowe 

bezwzględne, a więc jest niezbywalne i skuteczne erga omnes [Wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 listopada 2004 r., I ACa 560/04]. Firma 

osoby prawnej, będąca swoistym odpowiednikiem nazwiska człowieka, jest 

ściśle związana z osobą prawną, a nierozerwalny związek z danym podmio-

tem właściwy jest – podlegającym ochronie prawnej (art. 24 § 1 KC) – do-

brem osobistym [Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 1990 r., IV CR 

224/90]. Znak towarowy jest natomiast dobrem niematerialnym majątko-

wym i jest częścią składową przedsiębiorstwa. Prawo ochronne na znak to-

warowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 162 ust. 1 ustawy). Czas 

trwania prawa do firmy jest w zasadzie nieograniczony i zależy od woli 

przedsiębiorcy. Prawo ochronne na znak towarowy jest natomiast limitowa-

ne i trwa 10 lat od chwili zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patento-

wym. Zgodnie jednak z art. 153 ust. 3 ustawy, prawo ochronne na znak to-

warowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone w drodze de-

cyzji dla wszystkich lub części towarów na kolejne okresy dziesięcioletnie. 

W obrocie gospodarczym przedsiębiorca posługuje się firmą i jednocze-

śnie korzysta z prawa ochronnego na znaku towarowym. W praktyce bardzo 

często dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca umieści oznaczenie wy-

twórcy, a więc firmę, na swoim towarze. Na towarze może być również 

umieszczony znak towarowy [Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja 

2015, 72]. Największy problem zajdzie w sytuacji kolizji firmy i znaku towa-

rowego, kiedy to znak i firma będą identyczne lub bardzo podobne, czego 

efektem będzie wprowadzenie klientów w błąd. W orzecznictwie, przy roz-

strzyganiu sporów dotyczących kolizji prawa do firmy oraz prawa ochronne-

go na znak towarowy, zazwyczaj stosowano zasadę pierwszeństwa. Uznano 
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też, że nazwa (firma) przedsiębiorstwa nie może być tożsama ze znakiem 

towarowym, a przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej dopuszczają 

możliwość odmowy przyznania prawa ochronnego na znak towarowy tożsa-

my z nazwiskiem zgłaszającego [Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj-

nego siedziba w Warszawie z dnia 20 lipca 2007 r., VI SA/Wa 887/07]. Wy-

łączne zarejestrowanie znaku i nabyta w ten sposób ochrona prawna, wyni-

kająca z rejestracji, stanowi jedynie prawo formalne.  

O istnieniu tego prawa i odpowiadającemu obowiązkowi odpowiedniego 

zachowania się innych osób nie decyduje stosunek prawny, lecz wyłącznie 

fakt dokonania w odpowiedniej formie rejestracji. Skoro jej dokonanie sta-

nowi podstawę i przyczynę przyznania konkretnemu podmiotowi sfery moż-

ności określonego postępowania, jest to zatem uprawnienie formalne, ode-

rwane od swej przyczyny gospodarczej. Ochrona prawna wynikająca z zare-

jestrowania znaku towarowego jest jedynie formalna i nie stanowi przeszko-

dy dla domagania się zakazu normowania praw innego podmiotu [Wyrok 

Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 listopada 2010 r., I ACa 1384/09]. Co 

więcej, istnieje możliwość naruszenia prawa do firmy przez znak towarowy. 

O naruszeniu prawa nie może przesądzać samo zarejestrowanie (nawet póź-

niejsze) podobnego do nazwy przedsiębiorstwa, znaku towarowego. Wy-

łączność prawa do „firmy" nie jest zupełna, a jej granice wyznacza zasięg 

terytorialny, przedmiotowy, faktycznej działalności używającego nazwy. Tyl-

ko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy podobnymi: nazwą 

przedsiębiorstwa i znakiem towarowym [Wyrok Naczelnego Sądu Admini-

stracyjnego z dnia 17 września 2008 r., II GSK 406/08]. 

Prawo podmiotowe do firmy podlega ochronie na podstawie art. 4310 KC. 

Do ochrony prawa do firmy nie stosuje się więc przepisów o ochronie dóbr 

osobistych osób fizycznych (art. 23 – 24 KC), co oznacza, że ma ono charak-

ter samodzielny [Brzozowski, Kocot, Skowrońska – Bocian 2015, 136]. Przed-

siębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym, bezprawnym 

działaniem, może zażądać zaniechania takiego działania, natomiast w razie 

bezprawnego naruszenia może żądać usunięcia skutków naruszenia oraz 

złożenia właściwego oświadczenia. Ponadto przedsiębiorca może w tym 

przypadku żądać naprawienia szkody majątkowej na zasadach ogólnych lub 

też wydania korzyści przez osobę, która ją uzyskała [Radwański, Olejniczak 
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2015, 213-214]. Podstawę prawną ochrony znaku towarowego stanowi na-

tomiast ustawa – Prawo własności przemysłowej. Przede wszystkim mowa tu 

o art. 296, który upoważnia osobę, której prawo ochronne na znak towarowy 

zostało naruszone (lub osobę, której ustawa na to zezwala) do żądania od 

osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpod-

stawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również na-

prawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę 

sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego 

stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne 

tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towa-

rowego. Z roszczeniami tymi można wystąpić również przeciwko osobie, 

która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie 

pochodzą one od uprawnionego bądź osoby, która miała jego zezwolenie na 

używanie znaku. 

PODSUMOWANIE 

Podstawowym kryterium, w oparciu o które należy odróżniać znak towa-

rowy od firmy, jest pełniona przez nie funkcja w obrocie gospodarczym. Jak 

zostało wskazane, znak towarowy przede wszystkim pozwala na odróżnienie 

towarów lub usług przedsiębiorcy od tego samego rodzaju towarów i usług 

innych przedsiębiorców. Rolą firmy jest natomiast indywidualizacja przedsię-

biorcy poprzez wyodrębnienie go z kręgu wszystkich przedsiębiorców na 

danym rynku. Tym samym firma identyfikuje przedsiębiorcę, a znak towaro-

wy – towary produkowane przez określone przedsiębiorstwo lub usługi 

świadczone przez określone przedsiębiorstwo. Zarówno judykatura, jak  

i doktryna prawa zgadzają się jednak, że istnieje możliwość, by znak towaro-

wy pełnił rolę indywidualizującą. Taka sytuacja wystąpi m. in., gdy firma zo-

stanie użyta w funkcji znaku towarowego. 

Firma jest związana z przedsiębiorcą, natomiast znak towarowy jest zwią-

zany z przedsiębiorstwem. W konsekwencji przedsiębiorca może mieć tylko 

jedną firmę (i działać w ramach kilku przedsiębiorstw), podczas gdy przy 

znaku towarowym nie ma takich ograniczeń. Firmę i znak towarowy  precy-

zują również odrębne regulacje prawne. 

Kolejną różnicą miedzy firmą i znakiem towarowym jest również ich for-

ma. Firma powinna mieć przede wszystkim postać słowną, znak towarowy 
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może zaś przybierać postać słowną, znaku graficznego, sloganu, zapachu, 

symbolu itd. Co więcej, firma jest dobrem osobistym przedsiębiorcy, niezby-

walnym i skutecznym erga omnes, natomiast znak towarowy jest dobrem 

niematerialnym majątkowym i jest częścią składową przedsiębiorstwa. Pra-

wo ochronne na znak towarowy jest przy tym zbywalne i podlega dziedzicze-

niu (art. 162 ust. 1 ustawy). 

Możliwa jest kolizja firmy i znaku towarowego w sytuacji gdy znak i firma 

będą identyczne lub bardzo podobne. W efekcie może dojść do wprowadze-

nia klientów w błąd. Co do zasady praktyka orzecznicza wskazuje, że w takich 

powinno się stosować zasadę pierwszeństwa. Uznano też, że firma przedsię-

biorstwa nie może być tożsama ze znakiem towarowym. 

Warto też podkreślić, że chociaż funkcją znaku towarowego nie jest indy-

widualizacja przedsiębiorcy, możliwe jest pełnienie przez niego tej roli  

w sposób pośredni. Bez wątpienia w ujęciu prawnym znak towarowy i firma 

to odmienne pojęcia i nie należy ich utożsamiać. Praktyka jednak pokazuje, 

że przeciętny nabywca towarów lub usług konkretnego przedsiębiorcy może 

identyfikować go na podstawie znaku towarowego, a nie firmy. W praktyce 

funkcje firmy i znaku towarowego mogą w związku z tym się przecinać,  

a czasami wręcz pokrywać [Żelichowski, www.kopipol.pl, 7-8]. Niemniej  

w sensie prawnym nie są to tożsame pojęcia.  
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WPROWADZENIE 

Powszechnym elementem we współczesnym obrocie gospodarczym stał 

się znak towarowy. Nie ulega wątpliwości zwłaszcza doniosła rola znaku to-

warowego jako  środka przyciągającego nabywców i pobudzającego popyt. 

Stanowi on istotne narzędzie konkurencji gospodarczej, środkiem w zorien-

towanym na ułatwienie wejścia na rynek i pozyskaniu licznego kręgu odbior-

ców towarów i usług. Należy zauważyć, że uregulowania prawne w tym za-

kresie dają wyraz przekonaniu, że określone rozwiązania prawne mogą słu-

żyć jako ważny instrument w kreowaniu polityki ekonomicznej, w tym szcze-

gólnie ochrony inwestycji i wspieraniu innowacyjnych rozwiązań. 

Przedmiotem niniejszej pracy będzie próba przedstawienia problematyki 

ochrony znaku towarowego w Polsce,  na czele z problematyką prawa 

ochronnego na znak towarowy oraz roszczeń z tytułu naruszeń prawa 

ochronnego na znak towarowy w prawie polskim na tle istniejących uregu-

lowań prawnych z uwzględnieniem w niezbędnym zakresie dorobku orzecz-

nictwa i doktryny. Niewątpliwie zagadnienia związane ze  znakami towaro-

wymi nabierają coraz większego znaczenia. Rosnąca pozycja znaków towa-

rowych i praw ochronnych na podstawie ich rejestracji zachęca do podjęcia 

rozważań na temat roszczeń związanych z naruszaniem prawa ochronnego 

na znak towarowy w tle dokonywanej harmonizacji polskiego ustawodaw-

stwa z prawem międzynarodowym. Podjęcie przedstawionej tematyki uza-

sadnione jest nie tylko ze względu na wysoką doniosłość praktyczną i atrak-

cyjność teoretyczną, ale również z uwagi na znaczący walor społeczny, po-

nieważ dotyka ważnych interesów stron, zarówno przedsiębiorców, jak  

i konsumentów jako podstawowych uczestników obrotu gospodarczego. 

Pojawienie się między nimi konfliktów często w konsekwencji rodzi sprawy  

o naruszenie praw ochronnych na znak towarowy, co implikuje problem 

wyważania interesów stron, ponieważ jego skutkiem jest przyznanie jednej 

ze stron konfliktu przyznanie w okolicznościach danej sprawy przewagi. Po-

woduje to wiele trudności w sferze stosowania prawa i stanowi tym samym 

spore wyzwanie dla judykatury. W związku ze współczesną dynamiką życia i 

procesów globalizacji, należy zauważyć, iż przybliżenie tematu roszczeń wy-

nikających z prawa ochronnego na znak towarowy jest nie tylko interesujące, 

lecz także okazuje się niezwykle wartościowe dla rozwoju dalszej współpracy 
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i rozwoju obrotu gospodarczego, także na poziomie międzynarodowym. 

Mimo to w literaturze wciąż mało jest opracowań poświęconych zagadnieniu 

roszczeń wynikających z naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy, 

który powoduje przecież tak wiele problemów na gruncie praktyki prawnej.   

CHARAKTER PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY 

Rozważania należy zacząć od krótkiego przybliżenia pojęcia znaku towa-

rowego jako przedmiotu prawa ochronnego. zgodnie z art. 120 p.w.p. [ Usta-

wa z 30 czerwca 2000 r. -  Prawo własności przemysłowej.] znakiem towarowym 

może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, 

jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsię-

biorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Trzeba wskazać, że znak to-

warowy zlicza się do dóbr niematerialnych - a pośród nich do typu oznaczeń 

odróżniających  się, wydzielonych ze względu na funkcję oznaczenia pocho-

dzenia towaru. Znak pojmowany jest jako ucieleśnienie wyobrażeń klientów 

o związkach  między danym towarem i oznaczeniem [Promińska 1999, 42]. 

W literaturze  polskiej uznaje się, że znak towarowy stanowi odbite w świa-

domości odbiorcy  połączeniem oznaczenia i towaru, który zawiera ogół in-

formacji oraz wyobrażeń o towarze [Skubisz 1997, 15 i n.]. Umieszczenie 

znaku na towarze powoduje ich integralność oraz umożliwia pełnienie przez 

znak określonych funkcji. Podkreślenia wymaga, że znak nie jest dobrem 

niematerialnym o charakterze intelektualnym [Włodarczyk 2001, 38-39]. 

Wybór oznaczenia przez przedsiębiorcę pewnego symbolu do pełnienia roli 

identyfikującej jego produktu nie jest aktem twórczym, lecz  ma wymiar je-

dynie funkcjonalny. Chociaż niekiedy forma przedstawienia znaku może być 

utworem w rozumieniu prawa autorskiego, nie oznacza to jednakże, że cha-

rakter stworzonego utworu przedkłada się na znak towarowy w postaci do-

bra intelektualnego. Rozumiany w ten sposób znak towarowy jest wartością 

majątkową, która wyraża się w korzyściach wynikających z uczestniczenia 

znaku w obrocie. 

Na znak towarowy udzielane jest prawa ochronne, które jest wyłącznym  

i bezwzględnym prawem podmiotowym o czasowej i terytorialnej skuteczno-

ści, poddanym zasadzie specjalizacji, zgodnie z którą ochrona określonego 

znaku towarowego jest dana jedynie tym produktom lub usługom, dla któ-

rych został znak zarejestrowany. Skutkiem uzyskania prawa ochronnego na 
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znak towarowy jest możność wyłącznego używania znaku towarowego  

w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski [Szewc 2013, 

100], co zgodne jest z art. 153 ust. 1 p.w.p.  przez uzyskanie prawa ochron-

nego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób 

zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Przedmiotowe prawo 

przysługuje uprawnionemu, czyli podmiotowi na rzecz którego zarejestro-

wana znak, a także ten kto z jego woli lub mocy ustawy jest także władny do 

jego używania. Znaczenie pojęcia „używania” nie posiada legalnej definicji  

w ustawie. Prawa uprawnionego z wyłącznego używania znaku zostały wy-

mienione w sposób przykładowy w art. 154 p.w.p. i tak używanie znaku to-

warowego polega w szczególności na: 1) umieszczaniu tego znaku na towa-

rach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu  

i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz 

składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowa-

niu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; 2) umieszczaniu znaku na do-

kumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związa-

nych ze świadczeniem usług; 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy. Zgod-

nie z orzeczeniem SN każda z postaci używania znaku towarowego dotyczy 

używania tego znaku w obrocie gospodarczym i wymaga podejmowania 

powtarzających się czynności w określonym zakresie oraz celu i wiąże się  

z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów [Wyrok Sądu Najwyższego  

z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 626/04.]. Zagadnienie używania jest szczególnie 

istotne z uwagi na fakt, że nieużywanie znaku towarowego prowadzi do jego 

wygaśnięcia. Niewątpliwie w celu niknięcia zarzutu nieużywania, stosowanie 

zarejestrowanego znaku winno być nie tylko rzeczywiste, ale także niedwu-

znaczne, zgodne z zasadą specjalizacji i wykonywane na terytorium Polski 

[Promińska 1999, 71 i n.]. 

Godny uwagi jest fakt, że prawo ochronne jako prawo bezwzględne po-

siada charakter zakazowy [Skubisz 1997, 76]. Nie pozwala osobom trzecim 

ingerować w zakres określonej prawnie wyłączności. Zatem na sferę przy-

znanych uprawnionemu uprawnień składają się elementy pozytywne 

(uprawnienie do korzystania i czerpania korzyści ze znaku towarowego) oraz 

negatywne (w postaci roszczeń zakazowych przyznanych wobec osób trze-

cich, które spełniają przesłanki naruszenia wymienione w art. 296 ust. 2 
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p.w.p.)   prawa ochronnego. Zakres podmiotowy, wobec którego prawo jest 

skuteczne, zakreśla funkcja pełniona przez znak towarowy, co jest konse-

kwencją zasady specjalizacji. Prawo ochronne na znak towarowy obwiązuje 

w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Na mocy art. 153 ust. 2 p.w.p. czas jego 

trwania wynosi 10 lat od zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, przy czym  na 

wniosek uprawnionego może być przedłużane na kolejne dziesięcioletnie 

okresy. 

Nie budzi wątpliwości, pomimo iż jedynie uprawnionemu przysługuje 

uprawnienie do wykorzystywania znaku (tzw. wyłączność prawa), skąd wy-

pływa jego uprzywilejowana pozycja względem innych uczestników obrotu 

nie są niczym nieograniczone. Albowiem zgodnie z art. 156 p.w.p. uprawnio-

ny nie może osobom trzecim zakazać używania w obrocie: ich adresów oraz 

nazwisk albo nazw lub innych oznaczeń indywidualizujących danego przed-

siębiorcę lub jego przedsiębiorstwo; 2) oznaczeń wskazujących w szczegól-

ności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przezna-

czenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności; 3) zareje-

strowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne 

dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane czę-

ści zamienne, akcesoria lub usługi; 4) zarejestrowanego oznaczenia geogra-

ficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych prze-

pisów ustawy. Niemniej jednak wszystkie wymienione przypadki winny być 

usprawiedliwione potrzebami używającego, a także nabywców. Jednocześnie 

powinny pozostawać w zgodzie z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu  

i usługach. 

Prawo ochronne na znak towarowy jako prawo majątkowe i zbywalne 

(art. 162 ust. 1 p.w.p.) stanowi składnik mienia (art. 44 k.c.) [Ustawa z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny]. Niewątpliwie na podstawie art. 551 

pkt 5 k.c., podobnie jak inne prawa własności przemysłowej, częścią składo-

wa przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym. Majątkowy charakter 

prawa ochronnego na znak towarowy nie budzi obecnie żadnych wątpliwo-

ści. Za takim stanowiskiem przemawia obok zbywalności okoliczność, że pod-

stawowa funkcja znaku towarowego odnosi się bezpośrednio do odróżniania 

towarów z  uwagi na kryterium ich pochodzenia, nie zaś ze względu na indy-

widualizacje osoby uprawnionego. Z powyższego wynika, że funkcja ta służy 
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bezpośrednio realizacji interesów majątkowych uprawnionego [Kostański, 

Żelechowski 2014, 341]. 

NARUSZENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY 

Problematyka naruszenia prawa ochronnego jest jedną z najważniejszych 

i najszerzej komentowanych zagadnień z zakresu prawa znaków towaro-

wych. Podstawowym przepisem regulującym problem naruszania prawa 

ochronnego jest art. 296 p.w.p., który wdraża w polskim ustawodawstwie 

art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95 [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  

i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r.]. Niewątpliwie nie do 

przecenienia jest  znaczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości  

w Strasburgu dla wykładni tejże dyrektywy, a także wdrażających ją w życie 

przepisów krajowych. Treść oraz struktura przywołanych wyżej przepisów 

pozwalają sformułować ogólne przesłanki naruszenia prawa ochronnego, 

które stanowić będą niezbędny warunek do każdej z szczegółowych postaci 

naruszeń uregulowanych w omawianych przepisach. W ten sposób do tej 

grupy przesłanek zaliczyć należy: używanie oznaczenia w obrocie gospodar-

czym, używanie oznaczenia w odniesieniu do towarów i usług, używanie 

oznaczenia w charakterze znaku towarowego, a także bezprawność używa-

nia oznaczenia [Kostański, Żelechowski 2014, 353-354]. Obecnie obowiązujące 

uregulowanie wyróżnia trzy rodzaje naruszenia  prawa ochronnego.  

Pierwszy typ stanowi naruszenie dotyczące użycia znaku identycznego do 

zrejestrowanego znaku towarowego odnośnie do towarów identycznych 

(tzw. podwójna identyczność – art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w. p. wdrażający art. 5 

ust. 1 lit. a  dyrektywy 2008/95).  Powyższe działanie nieuprawnionego sta-

nowi naruszenie funkcji oznaczania pochodzenia towaru, często również 

nazywane reprodukcją. Reprodukcja jest to wierne odwzorowanie znaku 

pierwotnego i używanie go dla takich samych towarów, jak zostało wskazane 

w rejestrze. W rozpatrywanym przypadku o naruszeniu prawa do znaku to-

warowego decyduje tylko bezprawność używaniu znaku. Nie jest wymagane 

tu udowodnienia ryzyka pomyłki, albowiem nie tylko jej ryzyko, ale także 

wystąpienie jest przesądzone. Ochrona uprawnionego do znaku towarowego 

musi być bezwzględna i dlatego przesłankę naruszenia stanowi jedynie bez-

prawność  używania cudzego znaku.  
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Drugim rodzajem naruszenia związanym z użyciem mamy do czynienia  

w przypadku braku podwójnej identyczności naruszenia związanego z zasto-

sowaniem znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku 

towarowego odnoszącego się do towarów identycznych lub podobnych, 

jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (art. 296 ust. 2 pkt 2 

p.w.p. wdrażający art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95). Omawiany przypa-

dek zwany imitacją stanowi naśladownictwo zabronione z powodu ryzyka 

pomyłki. Może ono powstać w sytuacji, gdy osoba trzecia używa wiernie 

odtworzonego znaku oryginalnego w stosunku do towarów jedynie podob-

nych do zarejestrowanych, a także gdy zmodyfikowana postać znaku orygi-

nalnego ma na celu oznaczanie towarów jednakowych jak zarejestrowane 

lub podobnych. We wszystkich wskazanych sytuacjach wymaga się udowod-

nienia oprócz bezprawności również ryzyka pomyłki co do pochodzenia to-

waru. 

Kolejna forma naruszenia związana jest z używaniem identycznego lub 

podobnego znaku do renomowanego znaku towarowego zrejestrowanego 

dla jakichkolwiek towarów, jeżeli takie korzystanie może przysporzyć używa-

jącemu nienależną korzyść lub być szkodliwe w stosunku do odróżniającego 

się charakteru bądź renomy znaku wcześniej zarejestrowanego (art. 296 ust. 

2 pkt 3 p.w.p. wdrażający art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95) [Kostański, 

Żelechowski 2014, 353-354]. W tym miejscu należy wyjaśnić, że renomowa-

ny znak towarowy stanowi znak towarowy, który jest znany dużej części od-

biorców towarów i usług, a także posiada siłę atrakcyjną przyciągania oraz 

wartość reklamową pochodzącą z utrwalonego w świadomości odbiorców 

przekonania o pozytywnych cechach towaru nim opatrzonego. W orzecznic-

twie przyjmuje się, że renoma znaku towarowego powstaje w wyniku długo-

trwałego używania znaku, a także intensywnej promocji i utrwalenia u od-

biorców przekonania o dobrej jakości towarów nim oznaczonych [Wyrok 

Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2013 r., sygn. akt I ACa 

1001/12]. Niewątpliwie ustawowa regulacja wzmocniła prawną ochronę 

znaków okrytych renomą, co wyraża się chociażby w ustanowieniu samo-

dzielnej podstawy ochrony  przekraczającej granicę podobieństwa i w szero-

kim rozumieniu potencjalnego ryzyka błędu odnośnie pochodzenia towarów 

[Piotrowska 2001, 154 i n.]. Przesłanki tej  ochrony są regulowane przy po-
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mocy pojęć nieostrych i do ich interpretacji należy się odwoływać do 

brzmienia art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/05, który był wzorem dla rozpatry-

wanego przepisu. Pierwsza przesłanka, która została expressis verbis wyra-

żona w art. 296 ust. 2 pkt 3, a która występuje w dyrektywie, stanowi nie-

usprawiedliwione użycie znaku odnośnie oznaczania nim towarów niepo-

dobnych. Używający nie może wskazać dla swego postępowania dowodu, 

który jest słuszny z punktu widzenia interesu własnego, kupującego albo 

innego godnego ochrony [Piotrowska 1999, 73]. Druga przesłanka łączy się 

ze skutkami nieusprawiedliwionego użycia, co może powodować osiągnięcie  

przez naruszającego nienależnej  korzyści lub szkodliwość dla renomy albo 

odróżniającego się charakteru znaku. Nadto używanie cudzego renomowa-

nego znaku towarowego  pozbawia bądź ogranicza. 

Należy mieć na uwadze, że w omawianych przypadkach w razie szkodli-

wości dla renomy  znaku istnieje ryzyko pozbawienia uprawnionego korzyści 

wynikających z wartości znaku lub ich zmniejszenia. Nadto używanie cudzego 

znaku renomowanego powoduje pozbawienie lub ograniczenie swobody 

uprawnionego przy podejmowaniu decyzji co do używania przysługującego 

mu prawa. Naruszający eksploatuje znak bez odpowiedniego wynagrodzenia, 

odnosząc jednocześnie wymierne korzyści. Podkreślić trzeba, że wymienione 

skutki mogą wystąpić łącznie, ale aby można było mówić o szkodliwości, wy-

starczy wystąpienie jednej z nich. 

RODZAJE ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARUSZEŃ PRAWA NA ZNAK TOWAROWY 

W niniejszej pracy roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na 

znak towarowy rozpatrywane będą w ramach środków cywilnoprawnych, 

które niewątpliwie zajmują centralną pozycję wśród instrumentów sądowej 

ochrony prawnej. Niemniej wspomnieć trzeba, że  istnieją  jeszcze inne na-

rzędzia służące do wyciągnięcia konsekwencji z tytułu naruszenia prawa 

ochronnego, mianowicie chodzi tu o środki o charakterze administracyjnym  

i karnym. Zgodnie z art. 74 p.w.p. środkami administracyjnymi jest możliwość 

domagania się przez uprawnionego odrzucenia zgłoszenia dokonanego przez 

podmiot nieuprawniony lub udzielenie prawa wyłącznego na podmiot 

uprawniony [Jasińska 2010, 87]. Natomiast odpowiedzialność karna na mocy 

art. 305 p.w.p. przewiduje karę grzywny , ograniczenia wolności albo pozba-

wienia wolności do 2 lat w przypadku oznaczania towarów podrobionym, 
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zarejestrowanym znakiem towarowym, którego sprawca nie ma prawa uży-

wać, mając przy tym na celu wprowadzenie do obrotu gospodarczego towa-

rów lub w przypadku obrotu towarami z użyciem takich znaków [Baron-

Wiaterek, Horosz, Szewc, 2013, 111-112]. Dodatkowo na podstawie art. 306 

p.w.p. sąd może orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i na-

rzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczo-

ne do popełnienia przestępstwa. 

Wspomnieć w tym miejscu wypada jeszcze, że w ramach środków cywil-

noprawnych uprawnionemu przysługują powództwa ustalające (art. 284 pkt 

2, 6, 8 i 12 p.w.p.), a także środki o charakterze zabezpieczającym zawarte   

w art. 286 p.w.p. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie prawa posiada 

charakter obiektywny. Konsekwencją tego, że przesłanką ich zastosowania 

jest bezprawność zagrożenia lub naruszenia dóbr uprawnionego, bezpraw-

ność wkroczenia sprawcy w sferę działania zastrzeżoną dla uprawnionego 

została ukształtowana na zasadzie słuszności, a także w pewnym sensie ryzy-

ka. Odnośnie słuszności chodzi przede wszystkim o to, by sprawca nie boga-

cił się,  używając cudzego prawa, natomiast element ryzyka wiąże się z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej, w którą wpisana jest możliwość ewen-

tualnych naruszeń. Wspomnieć należy, że bezprawność wyłącza działanie  

w ramach porządku prawnego, zgoda pokrzywdzonego, wykonywanie prawa 

podmiotowego, a także działanie w obronie uzasadnionego interesu. W kwe-

stii odpowiedzialności jedynie obowiązek naprawienia szkody stanowi wyją-

tek, gdyż opiera się na zasadzie winy, co wynika z odwołania się ustawodaw-

cy do ogólnych zasad prawa cywilnego [Szewc 2003, 25-26].  

Na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. w sytuacji naruszania prawa ochron-

nego przyznano uprawnionemu środki  ochrony które można kumulować. 

Realizacja ochrony może następować przy pomocy środków majątkowych  

i niemajątkowych. Roszczenia niemajątkowe stanowią roszczenie o zanie-

chanie naruszenia, o usunięcie skutków naruszenia, a także żądanie ogłosze-

nia w prasie stosownego oświadczenia. Do roszczeń majątkowych można 

zaliczyć roszczenie o bezpodstawnie uzyskane korzyści oraz roszczenie  

o naprawienie szkody. 

Przede wszystkim jednak podmiotowi uprawnionemu z prawa ochronne-

go na znak towarowy lub osobie, której ustawa na to zezwala, przysługuje 
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roszczenie prewencyjne w postaci żądania zaprzestania działań grożących 

naruszeniem prawa ochronnego. Omawiany środek znajduje swoje umoco-

wanie w art. 285 p.w.p., będącym odpowiednikiem uprawnienia każdej oso-

by fizycznej do żądania zaniechania działań grożących jej dobrom osobistym 

(art. 24 § 1 k.c.). Roszczenie prewencyjne ma zadanie zabezpieczenie upraw-

nionego przed naruszeniem jego prawa o charakterze wyłącznym. Trzeba 

zwrócić uwagę, że przysługuje ex ante – przed naruszeniem i ewentualną 

wynikłą z tego tytułu szkodą. Ustanowione roszczenie polega na możliwości 

domagania się od innego podmiotu określonego zachowania wyrażającego 

się w zaniechaniu. Istotne jest, że  nie można z niego wywodzić możności 

domagania się zachowania polegającego na czynieniu, co sprawia, że rosz-

czenie ex necessitate  ma charakter niemajątkowy i nie podlega przedawnie-

niu. 

Roszczenie o zaniechanie ma na celu usunięcie stanu rzeczy niezgodnego 

z prawem naruszającego interes uprawnionego z prawa wyłącznego. Rosz-

czenie to przysługuje ex post – po jego naruszeniu, a wyraża się w możności 

domagania się od sprawcy zaprzestania działań naruszających prawo 

ochronne. Dla wystąpienia z tym roszczeniem wymaga się, żeby prawo zosta-

ło naruszone, a ciężar tego dowodu obciążać będzie na podmiocie prawa- 

powodzie. Nadto naruszenie musi trwać w momencie wystąpienia  zgłosze-

nia żądania  lub zachodzi groźba jego repetycji [Szewc 2003, 183-184].  

W przypadku ustania naruszeń i gdy nie zachodzi realne niebezpieczeństwo 

ich powtórzenia roszczenie nie przysługuje [Skubisz 1997, 188-189]. 

Kolejnym środkiem ochrony jest roszczenie o usunięcie skutków narusze-

nia prawa wyłącznego przewidziane w art. 287 ust. 1 p.w.p. Wymieniony 

środek charakteryzuje się tym, że wystąpić z nim wolno jedynie w okresie 

prawa,, które  nakazywałoby usunięcie skutków naruszeń, może odnosić się, 

jak również podlegać zaspokojeniu tylko w tym okresie. Wskazać należy, że 

naruszenie prawa wyłącznego przybiera różne  formy. Może to być zarówno  

szkoda majątkowa, jak i niemajątkowa, np. w postaci naruszenia reputacji 

przedsiębiorstwa, może nawet przybrać  postać krzywdy moralnej wyrażają-

cej się w naruszeniu dóbr osobistych, które wynikają z więzi emocjonalnej 

uprawnionego w stosunku do prowadzonego przedsiębiorstwa. Skutki te 

mogą pojawiać się zarówno na płaszczyźnie prawnej jak i ekonomicznej.  
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Z całą pewnością uprawniony jest władny żądania usunięcia tych skutków, 

które naruszających jego prawo, które są bezpośrednimi, normalnymi i wy-

łącznymi następstwami naruszenia powstałymi po jego stronie. Możliwość  

i wybór odpowiedniego usunięcia skutków naruszenia zależeć będzie od 

oceny w świetle indywidualnych okoliczności konkretnej sprawy. Na gruncie  

praktyki najczęściej można się spotkać ze sposobami usunięcia skutków na-

ruszenia w postaci zobowiązania naruszyciela do ogłoszenia stosownego 

oświadczenia, a także orzeczenia o bezprawnie oznaczonych towarach  

i środkach użytych do ich oznaczenia [Szewc 2003, 185-186]. 

Żądanie ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia jest typowym 

środkiem służącym ochronie dóbr osobistych, oczywiście wykorzystywany 

jest również do ochrony znaków towarowych. Główną funkcją tego środka 

jest usunięcie skutków naruszenia prawa ochronnego w postaci przywróce-

nie dobrego imienia uprawnionego. Wykorzystanie tego środka jest nieza-

leżne od tego, czy działanie naruszające miało charakter zawiniony. Przyjmu-

je się, że uprawnionemu przysługuje prawo wyboru środka masowego prze-

kazu, w którym zostanie opublikowane stosowne oświadczenie i co nie budzi 

żądnych wątpliwości sprawcę naruszenia obciążają koszty publikacji. Jednak-

że na gruncie praktyki wybór dokonany przez uprawnionego jest tylko wiążą-

cy częściowo. 

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści wolno zaliczyć 

do roszczeń typu represyjnego albo penalno- kompensacyjnego. Mimo ist-

nienia różnych stanowisk [Zob. Szewc 2003, 188] przyjmuje się , że należy je 

traktować jako roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia i wymagać 

udowodnienia związku między zubożeniem uprawnionego, a wzbogaceniem 

naruszyciela jego prawa ochronnego [Koczanowski 1976, 119]. Zwrot „bez-

podstawne” należy rozumieć jedynie jako synonim określenia, że korzyści 

zostały przez naruszającego uzyskane bez podstawy prawnej, bez konieczno-

ści wystąpienia przesunięć majątkowych między majątkami uprawnionego  

i naruszyciela. Należy wskazać, że przy wystąpieniu zubożenia uprawnionego 

nie jest wykluczone, że mógł on  ponieść szkodę. Zgodnie z wykładnią języ-

kowa należy przyjąć, że korzyści, których wydania domaga się uprawniony 

stanowią korzyści majątkowe. Ich wysokość winna być ustalana na zasadach 



Wybrane zagadnienia ochrony znaku towarowego w prawie polskim 

304 

określania wysokości szkody w roszczeniu odszkodowawczym [Szewc 2003, 

190-192]. 

Roszczenie o naprawienie szkody to środek o charakterze ściśle kompen-

sacyjnym poddany ogólnym zasadom odpowiedzialności. W związku z po-

wyższym dochodzenie prawa odbywa się zgodnie z zasadami prawa cywilne-

go. Odesłanie do zasad ogólnych rozumieć trzeba jako odesłanie do wszyst-

kich przepisów k.c., które regulują problem naprawienia szkody, a zatem 

będą to ar .361 k.c. i art. 415 i następne k.c. [Promińska 1998, 90]. Mając na 

uwadze charakter prawa ochronnego, środek ten stanowi roszczenie o na-

prawienie szkody majątkowej [Żelechowski 2004, 36 i n.], zaś jego treścią jest 

jedynie żądanie naprawienia szkody w postaci zapłaty odpowiedniej sumy 

pieniężnej. Zgodnie z art. 415 k.c. do powstania odpowiedzialności odszko-

dowawczej naruszyciela prawa wymagane jest spełnienie każdej z przesłanek 

w nim przewidzianej, a mianowicie szkody, winy oraz związku między naru-

szeniem a szkodą. 

W miejscu tym należy wspomnieć o  dodatkowej możliwości ochrony 

znaku towarowego, jakie  dają przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej kon-

kurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.], odnośnie naruszenia  art. 5 dotyczący 

oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do 

jego tożsamości i  art. 10 odnoszący się do oznaczenia towarów lub usług 

albo jego braku, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia 

towarów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które umożliwiają 

sposobność wytoczenia dodatkowo żądania usunięcia skutków naruszenia 

oraz roszczenia o złożenia stosownego oświadczenia (art. 18). 

Na koniec trzeba stwierdzić, że czynnie legitymowanym w procesie o na-

ruszenie prawa ochronnego jest uprawniony lub współuprawniony, jak rów-

nież każdy, kto jest ujawniony w rejestrze jako uprawniony do używania zna-

ku,  w tym osoby, na których rzecz ustanowiono zastaw, użytkowanie na 

prawie ochronnym i licencjobiorca z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru, 

chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej. Omówione roszczenia wolno 

podnieść przeciwko podmiotom naruszającym prawo ochronne w sposób 

zgodny z przesłankami zawartymi w art. 296 ust. 2 p.w.p. Należy także 

wspomnieć, że  roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak 
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towarowy przedawniają się z upływem 3 lat od dnia powzięcia przez upraw-

nionego wiadomości o naruszeniu i o naruszycielu. Natomiast przedawnienie 

następuje w każdym przypadku z upływem lat 5 od dnia, w którym narusze-

nie nastąpiło (art. 289 w zw. art. 298 p.w.p.). Istotne jest, że termin 

przedawnienia rozpoczyna bieg dopiero w momencie, gdy uprawniony po-

siadł wiedzę w zakresie obu okoliczności (zarówno podmiotowej jak i przed-

miotowej). W pozostałym zakresie przedawnienie podlega reżimowi praw-

nemu zawartemu w przepisach art. 117-125 k.c. 

ZAKOŃCZENIE 

Obowiązujący obecnie model ochrony znaków towarowych uwzględnia 

najnowsze tendencje wyznaczające kierunki przyszłego rozwoju prawa na 

dobrach niematerialnych. W głównej mierze chodzi tu o ocenę relacji między 

funkcją znaku towarowego, polegającą na wskazywaniu pochodzenia towa-

rów z jednej strony, a potrzebę ochrony konsumenta na rynku masowych 

towarów i usług z drugiej. W związku z silnie ugruntowaną pozycja znaków 

towarowych w obrocie gospodarczym ustawodawca musi być szczególnie 

uważny na przemiany dokonujące się na gruncie praktyki prawnej i podej-

mować działania niezbędne, aby prawo nadążało za dynamicznym rozwojem 

stosunków społecznych i gospodarczych. Obowiązujące obecnie prawo daje 

szansę na powstanie efektywnego  systemu ochrony  znaków towarowych. 

Należy zauważyć, że ochrona prawna znaku towarowego to problem nie 

tylko prawa krajowego, ale także prawa międzynarodowego. Kwestia ta na-

biera dużego znaczenia szczególnie ze względu na współczesną dynamiką 

życia i procesów globalizacji. Wydatną pomoc w prowadzeniu działalności 

uwzględniającej obrót międzynarodowy stanowi  art. 1 Rozporządzenia Rady 

(WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., zgodnie z którym w sprawie 

wspólnotowego znaku towarowego możliwe jest zarejestrowanie prawa 

ochronnego na znak towarowy, które wywołuje skutki prawne na terytorium 

całej Unii Europejskiej [Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 

lutego 2009 r.]. Podkreślić należy, że podmiot prawa ochronnego na znak 

towarowy nie jest władny w sposób całkowity ustrzec się przed naruszeniem 

znaków towarowych przez osoby trzecie, jednakże ustawowe uregulowania 

przyznają odpowiednie środki prawne które umożliwiają dochodzenie rosz-

czeń w przypadku ewentualnych naruszeń. Kluczową rolę w tej dziedzinie 
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może odnieść świadomość własnych praw i obowiązków przejawiające się 

odpowiednim zabezpieczeniem kwestii związanych z wykorzystaniem zna-

ków towarowych poprzez dokonanie rejestracji znaku towarowego w Urzę-

dzie Patentowym. 
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Powszechnie stosowane w nauce polskiej ujmowanie materii normatyw-

nej dotyczącej problematyki gospodarczej w ramach dychotomicznego po-

działu obejmującego publiczne prawo gospodarcze i prywatne prawo gospo-

darcze skutkuje powstawaniem pól granicznych pomiędzy oboma członami 

podziału [prywatne prawo gospodarcze nazywane jest częściej „prawem 

handlowym”; według S. Włodyki, 2009, 40, pojęć „prawo gospodarcze pry-

watne” i „prawo handlowe” można używać przemiennie; choć nazwa „prawo 

gospodarcze prywatne” wydaje się bardziej precyzyjna, stosowanie nazwy 

„prawo handlowe” uzasadnione jest zarówno jej zakorzenieniem w europej-

skiej kulturze prawnej, jak i terminologią normatywną, w szczególności tytu-

łem Kodeksu spółek handlowych]. Podział ten, stanowiący istotę dualistycz-

nej koncepcji wyodrębniania prawa gospodarczego według J. Grabowskiego 

[2013, 19-20], postrzegać należy jako odzwierciedlenie na gruncie prawa 

gospodarczego podziału całego systemu prawa na prawo publiczne i prawo 

prywatne – podziału, którego kryteria nie są jasno zarysowane. W klasycz-

nym opracowaniu J. Nowacki [1992, 79-98] jako kryteria podziału prawa na 

publiczne i prywatne wskazywane w literaturze wymienia m.in. wzajemną 

relację podmiotów stosunków prawnych, swobodę kształtowania treści sto-

sunków przez ich strony, konsekwencje naruszeń norm prawnych, majątko-

wy lub niemajątkowy charakter spraw normowanych przepisami, możność 

zastosowania przymusu prawnego oraz interesy, korzyści, pożytki i dobra, 

których realizacji służą normy. Brak powszechnie akceptowanego kryterium 

rozróżnienia sprawia, że podziałowi prawo publiczne-prawo prywatne przy-

pisać wypada charakter typologiczny, nie zaś klasyfikacyjny. Dlatego też nie-

które zagadnienia podlegać będą zaliczeniu do prawa publicznego lub pry-

watnego ze względu na ich adekwatność wobec wyraźnej większości kryte-

riów podziału na prawo publiczne i prawo prywatne [przykładowo wskazać 

można: ograniczenia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. 

obowiązek uzyskania koncesji, zezwoleń, licencji i zgód, obowiązek spełnienia 

warunków wykonywania działalności regulowanej, i kontrolę działalności 

gospodarczej – jako typowe zagadnienia publicznego prawa gospodarczego; 

organizację i ustrój spółek handlowych oraz szczególną regulację czynności 

prawnych dokonywanych z udziałem przedsiębiorców – jako typowe zagad-

nienia prywatnego prawa gospodarczego]. Inne zagadnienia, których analiza 

na tle poszczególnych kryteriów nie przyniesie jednoznacznych rezultatów, 
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uznać zaś wypadnie za usytuowane na pograniczu prawa publicznego i pra-

wa prywatnego. 

Jakkolwiek przyjęcie podziału publiczne prawo gospodarcze-prywatne 

prawo gospodarcze wydaje się a priori projekcją na prawo gospodarcze 

umiarkowanie precyzyjnego – jak zasygnalizowano powyżej – podziału odno-

szącego się do całego systemu prawa, w literaturze intensywnie odzwiercie-

dlają się do tendencje do autonomizacji pojęć publicznego prawa gospo-

darczego i prywatnego prawa gospodarczego. Z perspektywy apriorycznej 

publiczne i prywatne prawo gospodarcze należałoby postrzegać jako ogół 

norm prawa gospodarczego należących do sfery prawa publicznego lub pra-

wa prywatnego. Z uwagi jednak na brak powszechnie akceptowanego sta-

nowiska w przedmiocie rozumienia pojęć prawa publicznego i prawa pry-

watnego perspektywa taka nie gwarantowałaby możliwości precyzyjnego 

rozgraniczenia obu członów podziału prawa gospodarczego. Autonomizacja 

pojęć publicznego i prywatnego prawa gospodarczego wyraża się więc w 

formułowaniu ich definicji przystawalnych wprawdzie do kryteriów podziału 

prawo publiczne-prawo prywatne, lecz szukających istoty obu działów prawa 

gospodarczego we wskazywanych przez autorów przedmiotowo wyróżnia-

nych obszarach regulacji prawnej.  

Wydaje się, że na podstawie definicji publicznego prawa gospodarczego 

formułowanych w literaturze – m.in. przez J. Grabowskiego [2013, 20],  

C. Kosikowskiego [2010, 44] oraz Z. Snażyk i A. Szafrańskiego [2013, 4] – jako 

obszar regulacji publicznego prawa gospodarczego postrzegać należy sferę 

ingerencji państwa w stosunki gospodarcze, mającej na celu „korektę lub 

ograniczenie działania czystego mechanizmu rynkowego” [Grabowski, 2013, 

23]. Prywatne prawo gospodarcze [utożsamiane z prawem handlowym] – co 

wynika ze stanowisk m.in. K. Kruczalaka [1994, 21] i A. Kidyby [2013, 6] – ma 

zaś normować organizację i ustrój przedsiębiorców oraz czynności handlowe 

[w szczególności kreujące stosunki zobowiązaniowe]. O ile więc domeną 

prywatnego prawa gospodarczego jawi się tworzenie wzorów prawnych 

struktur właściwych dla funkcjonowania przedsiębiorców prywatnych – mi-

nimum unormowania niezbędnego dla określenia kształtu i sposobu prowa-

dzonej przez nich działalności gospodarczej w aspekcie statycznym [dotyczą-

cym ustroju przedsiębiorców] i dynamicznym [dotyczącym czynności podej-
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mowanych przez przedsiębiorców], o tyle publiczne prawo gospodarcze 

formuje nadbudowę regulacji prawnej, nakładającą na przedsiębiorców 

obowiązki uwarunkowane koniecznością realizacji w sferze gospodarki celów 

doniosłych społecznie. Tak zarysowany kształt publicznego i prywatnego 

prawa gospodarczego wydaje się – jak zaznaczono powyżej – przystawalny  

do kryteriów podziału prawo publiczne-prawo prywatne, w szczególności do 

wywodzonego z Ulpianowskiej definicji ius publicum i ius privatum kryterium 

interesu [Fundowicz, 2000, 52]. Normy prywatnego prawa gospodarczego 

postrzegać wypada jako wyraz realizacji służebnej funkcji prawa wobec go-

spodarki [Grabowski, 2001, 213-215, 219-222], mającej na celu stworzenie 

infrastruktury prawnej o kształcie odpowiadającym potrzebom uczestników 

obrotu gospodarczego [co służy urzeczywistnianiu ich prywatnych intere-

sów], zaś normy prawa publicznego – jako świadectwo funkcji prawa polega-

jącej na korygowaniu mechanizmów życia gospodarczego w interesie pu-

blicznym. 

Z uwagi na przyjętą w literaturze metodykę definiowania publicznego  

i prywatnego prawa gospodarczego badanie pól granicznych pomiędzy nimi 

wymagać będzie analizy krzyżowania się obszarów ich regulacji prawnej. 

Jednym z problemów pogranicza publicznego i prywatnego prawa gospo-

darczego może wydawać się prima facie problematyka obowiązków identyfi-

kacyjnych związanych z występowaniem przedsiębiorców w obrocie praw-

nym i gospodarczym, co uzasadnione może być choćby umieszczeniem prze-

pisów ich dotyczących w aktach prawnych kojarzonych z prawem publicznym 

[np. art. 16, 20 i 21 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej] i prawem 

prywatnym [np. art. 432 Kodeksu cywilnego]. Stanowisko o granicznym cha-

rakterze wskazanej problematyki wywieść można również z literatury – przy-

kładowo, według J. Szwaji i A. Kubiak-Cyrul [2015, 57-59] oraz W. Popiołka 

[2015, 196] obowiązek posługiwania się firmą przez przedsiębiorcę wynika 

zarówno z przepisów prawa publicznego [publicznego prawa gospodarcze-

go], jak i prawa prywatnego [prawa cywilnego]. Zagadnienie publiczno- lub 

prywatnoprawnej natury regulacji obowiązków identyfikacyjnych, choć po-

zostaje przede wszystkim problemem teoretycznym, nie wydaje się pozba-

wione znaczenia dla wykładni przepisów szczegółowych, wymagającej nie-

kiedy uwzględnienia zasad ogólnych prawa publicznego lub prawa prywat-
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nego. W ramach niniejszego opracowania podjęta zostanie próba analizy 

prawnej regulacji obowiązków identyfikacyjnych przedsiębiorców w kontek-

ście jej usytuowania w ramach podziału publiczne prawo gospodarcze-

prywatne prawo gospodarcze oraz rozstrzygnięcia kwestii zasadności po-

strzegania jej jako zagadnienia pogranicza publicznego i prywatnego prawa 

gospodarczego. 

Do elementów minimum unormowania niezbędnego dla zaistnienia 

przedsiębiorcy w obrocie prawnym, regulowanego prywatnym prawem go-

spodarczym, przynależą niewątpliwie unormowania dotyczące firmy przed-

siębiorcy, objęte regulacją ogólną zawartą w Kodeksie cywilnym rozpoczyna-

jącą się od art. 432 § 1 Kodeksu cywilnego, według którego „przedsiębiorca 

działa pod firmą”. Przepis ten według A. Janiaka [2012] formułuje dwa obo-

wiązki spoczywające na każdym przedsiębiorcy – obowiązek posiadania firmy 

oraz obowiązek używania jej w obrocie w brzmieniu ujawnionym w rejestrze, 

które poczytywać godziłoby się za obowiązki identyfikacyjne. Wywodzenie  

z powołanego przepisu pierwszego ze wskazanych obowiązków budzi jednak 

pewne wątpliwości. Wydaje się bowiem, że posiadania firmy nie należy po-

strzegać w kategorii obowiązku spoczywającego na przedsiębiorcy, lecz ra-

czej wymogu warunkującego dopuszczalność podjęcia działalności gospodar-

czej, w następstwie czego możliwe jest nabycie statusu przedsiębiorcy [Ko-

cowski, 2013, 199, wprost wskazuje, że „nie jest możliwe bycie przedsiębior-

cą, nie prowadząc działalności gospodarczej”]. Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz. U. z 2015 r., poz. 

584 ze zm.] jako wymóg podjęcia działalności gospodarczej ustanawia złoże-

nie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-

spodarczej – w przypadku osób fizycznych albo uzyskanie wpisu do rejestru 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – w przypadku pozostałych 

kategorii podmiotów. Mając na względzie, że z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 38 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym [Dz. U. z 2015 r., poz. 1142 

ze zm.] wynika brak możliwości spełnienia wskazanych wymogów bez posia-

dania firmy, uznać należy, że żaden podmiot prawa nie może w sposób 

zgodny z prawem zaistnieć w obrocie jako przedsiębiorca, nie posiadając 

firmy. [Wymóg posiadania firmy dotyczy również spółek kapitałowych  
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w organizacji, które na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy o swobodzie działal-

ności gospodarczej mogą podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem 

wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zgodnie z art. 161 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje 

z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której 

koniecznym elementem – według art. 157 § 1 pkt 1 – jest m.in. firma spółki. 

Zgodnie z art. 323 § 1 oraz art. 310 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka 

akcyjna w organizacji powstaje z chwilą zawiązania spółki, tj. objęcia wszyst-

kich akcji. Objęcie akcji musi zostać poprzedzone sporządzeniem statutu 

spółki, zawierającego – według art. 304 § 1 pkt 1 – m.in. firmę spółki]. Posia-

danie firmy stanowi więc jeden z konstytutywnych wymogów nabycia statu-

su przedsiębiorcy, nie sposób uznać go zatem za obowiązek [w tym również 

obowiązek identyfikacyjny] spoczywający na przedsiębiorcy. Regulacje doty-

czące brzmienia firmy, jako zawierające się w minimum unormowania nie-

zbędnego dla zaistnienia przedsiębiorcy w obrocie prawnym, należą – jak 

wskazano powyżej – do prywatnego prawa gospodarczego; wypada wśród 

nich wymienić m.in. przepisy art. 433-art. 436 Kodeksu cywilnego, art. 24, art. 

90, art. 104, art. 127, art. 160 i art. 305 Kodeksu spółek handlowych i art. 5 § 

1 pkt 1 Prawa spółdzielczego.  

Nie ulega wątpliwości, że do obowiązków identyfikacyjnych spoczywają-

cych na przedsiębiorcach zaliczyć należy obowiązek posługiwania się firmą. 

W literaturze spotykane jest ujmowanie tego obowiązku in concreto –  

w odniesieniu do poszczególnych przepisów expressis verbis kreujących  

w odniesieniu do przedsiębiorcy powinność użycia firmy. Przepisy te zalicza-

ne są albo do prawa cywilnego [np. art. 127 § 5, art. 206 § 1 i art. 374 § 1 

Kodeksu spółek handlowych], albo do publicznego prawa gospodarczego 

[np. art. 20 i 21 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej] [Szwaja, Ku-

biak-Cyrul, 2015, 57-59; Popiołek, 2015, 196]. Zasięg obowiązku posługiwa-

nia się firmą jest jednak bezsprzecznie znacznie szerszy, rozciągając się na 

wszelkie prawnie doniosłe sytuacje, w których przedsiębiorca powinien do-

konać oznaczania siebie jako podmiotu prawa, choćby przepis prawa nie 

formułował wprost obowiązku użycia firmy – nie budzi bowiem najmniej-

szych wątpliwości, że przedsiębiorca nie może występować w obrocie ano-

nimowo, a jedynym oznaczeniem językowym, którym może się posłużyć, jest 
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jego firma [Szwaja, Kubiak-Cyrul, 57]. Sytuacje wymagające posłużenia się 

firmą podlegają regulacji także na gruncie gałęzi [działów] prawa innych niż 

prawo cywilne i prawo gospodarcze publiczne – m.in. prawa administracyj-

nego [np. art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego], prawa po-

datkowego [art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej] czy prawa pracy [art. 29 § 1 

Kodeksu pracy]. Wydaje się więc, że obowiązek posługiwania się firmą należy 

postrzegać in abstracto – jako powinność użycia firmy w każdej sytuacji wy-

magającej oznaczenia przedsiębiorcy jako podmiotu prawa, nie zaś jako su-

mę szczegółowo określonych obowiązków wynikających z przepisów odwołu-

jących się explicite do pojęcia firmy. Mając na względzie szeroki zasięg obo-

wiązku posługiwania się firmą in abstracto, nie należy odnosić go wyłącznie 

do prawa cywilnego i prawa gospodarczego publicznego, lecz postrzegać 

jako zasadę obowiązującą w całym systemie prawa. Mając powyższe na 

względzie, art. 432 § 1 Kodeksu cywilnego wypada uznać za normę-zasadę  

w znaczeniu dyrektywnym [Pulka, 2008, 151], o znaczeniu wykraczającym 

poza prawo prywatne.  

Wśród funkcji firmy wskazywanych w literaturze powszechnie wymienia-

na jest funkcja identyfikacyjna, określana również jako odróżniająca i indywi-

dualizująca [Klapczyńska, 2004, 30-32; Gliniecki, 2008, 24-27; Promińska, 

2014, 468; Popiołek, 2015, 196; Szwaja, Kubiak-Cyrul, 2015, 32-33; według 

U. Promińskiej funkcja indywidualizująca jest jedyną konieczną funkcją firmy, 

pozostałe funkcje – reklamowa i gwarancyjna mają charakter jedynie fakulta-

tywny, dodatkowy]. Funkcja ta przejawia się w okoliczności, że firma pozwala 

na identyfikację przedsiębiorcy, odróżnienie go od innych przedsiębiorców, 

„pełniąc taką rolę, jak imię i nazwisko osób fizycznych” [Wyrok Sądu Najwyż-

szego z dnia 11 kwietnia 1937 r., III C 3471/37]. Realizacji funkcji identyfiku-

jącej służy zasada wyłączności firmy, ujęta w art. 433 § 1 Kodeksu cywilnego, 

zgodnie z którym – według W. Popiołka [2015, 198] – „daną firmą może po-

sługiwać się w zasadzie tylko jeden przedsiębiorca”. Ze stanowiskiem tym nie 

sposób jednak się zgodzić. Powołany przepis wskazuje, że firma powinna 

odróżniać się dostatecznie jedynie od firm przedsiębiorców „prowadzących 

działalność na tym samym rynku” [według m.in. B. Glinieckiego, 2008, 26, 

przy oznaczaniu rynku, o którym mowa w art. 43
3
 § 1 Kodeksu cywilnego, należy 

posłużyć się pojęciem „rynku właściwego” zdefiniowanym w przepisach prawa kon-
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kurencji]. W pełni dopuszczalne jest więc posiadanie i posługiwanie się tą 

samą firmą przez kilku przedsiębiorców prowadzących działalność na róż-

nych rynkach, choćby mieli siedzibę w tej samej miejscowości [przykładowo, 

według stanu na dzień 7 maja 2016 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowe-

go Rejestru Sądowego wpisanych jest siedem spółek posiadających firmę 

„ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, z których dwie mają siedzi-

bę w Gdańsku]. Sprawia to, że zasada wyłączności firmy nie przybiera na 

gruncie polskiego porządku prawnego charakteru absolutnego, a obowiązek 

posługiwania się przez przedsiębiorców firmą nie gwarantuje możliwości ich 

identyfikacji w pełnym stopniu. Dlatego też obowiązek ten należałoby uznać 

za obowiązek identyfikacyjny sensu largo – w odróżnieniu od obowiązków 

identyfikacyjnych sensu stricto, których realizowanie przez przedsiębiorców 

zapewnia możliwość określenia ich tożsamości w sposób pewny. 

Do obowiązków identyfikacyjnych sensu stricto zaliczyć należy obowiązki 

posługiwania się  numerami, pod którymi przedsiębiorcy figurują w reje-

strach publicznych – numerem identyfikacji podatkowej [NIP], numerem 

identyfikacyjnym krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej [REGON] oraz numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ich 

niepowtarzalny oraz niezmienny – w odróżnieniu od firmy – charakter gwa-

rantuje możliwość pozbawionego najmniejszej nawet niepewności ustalenia 

tożsamości przedsiębiorcy [warto wskazać, że spośród ustaw regulujących 

zagadnienia związane ze wskazanymi rodzajami numerów jedynie ustawa  

z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. z 2012, poz. 591 ze 

zm., dotycząca numeru REGON, expressis verbis stanowi, że numer jest nie-

powtarzalny – art. 42 ust. 10].  

Kształty hipotez norm nakładających na przedsiębiorców obowiązek po-

sługiwania się wskazanymi numerami wykazują daleko idące odmienności – 

zarówno w płaszczyźnie podmiotowej [odnoszącej się do kategorii przedsię-

biorców będących ich adresatami], jak i przedmiotowej [dotyczącej klas sy-

tuacji, w których norma znajdzie zastosowanie]. W obu płaszczyznach naj-

szerszy zakres ma wynikający z art. 16 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-

dzie działalności gospodarczej obowiązek umieszczania w oświadczeniach 

pisemnych, skierowanych w zakresie działalności do oznaczonych osób  

i organów, numeru NIP oraz posługiwania się tym numerem w obrocie 
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prawnym i gospodarczym, spoczywający na wszystkich przedsiębiorcach 

wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [godzi się za-

znaczyć, że z art. 5a ust. 1 oraz art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 

1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Dz. U.  

z 2016 r., poz. 476 ze zm., wynika, że posiadanie numeru NIP jest obligato-

ryjne dla wszystkich przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji  

 Informacji o Działalności Gospodarczej oraz do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego]. Szeroki kształt hipotezy normy sprawia, że 

numerowi NIP należy przypisać statusu podstawowego oznaczenia przedsię-

biorcy, o znaczeniu równorzędnym z firmą, przy czym – jak zaznacza C. Kosi-

kowski [2011, 140] – numer NIP firmy nie zastępuje. Z uwagi jednak na gwa-

rantowanie przez numer NIP możliwości pełnej identyfikacji przedsiębiorcy – 

w odróżnieniu od firmy – oraz sygnalizowany szeroki kształt hipotezy normy 

wynikającej z art. 16 ustawy o swobodzie działalności uzasadnione wydaje 

się przyjęcie, że polski ustawodawca w przepisie tym ustanowił zasadę pełnej 

identyfikacji przedsiębiorcy za pomocą numeru NIP [jakkolwiek wypada za-

znaczyć, że wąska grupa przedsiębiorców, posiadając firmę, nie będzie po-

siadać numeru NIP – dotyczy to spółek kapitałowych w organizacji]. 

Wśród pozostałych norm kreujących w odniesieniu do przedsiębiorców 

obowiązki identyfikacyjne sensu stricto występuje zawężenie hipotezy  

w płaszczyźnie podmiotowej lub przedmiotowej. Zawężenie jedynie przed-

miotowe dotyczy normy wynikającej z art. 21 pkt 2 ustawy o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej nakładającej obowiązek podania numeru NIP w ofercie 

przez wszystkich przedsiębiorców oferujących towary lub usługi w sprzedaży 

bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków maso-

wego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych. Warto 

zaznaczyć, że art. 21 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

wydaje się normatywnym superfluum na tle art. 16 tej ustawy – trudno bo-

wiem uznać, że formułowanie ofert określonych w art. 21 pkt 2 stanowi 

czynność pozostającą poza zakresem obrotu prawnego i gospodarczego,  

w którym przedsiębiorca jest obowiązany posługiwać się numerem NIP na 

podstawie art. 16. Charakter superfluum należy bezsprzecznie przypisać 

również obowiązkowi umieszczania numeru NIP na oświadczeniach pisem-
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nych, skierowanych, w zakresie działalności, do oznaczonych osób i organów, 

adresowanemu do podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, 

wynikającemu z art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,  

a także obowiązkowi umieszczania numeru NIP na pismach i zamówieniach 

handlowych składanych w formie papierowej i elektronicznej, adresowane-

mu do spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzial-

nością i spółek akcyjnych, wynikającemu z art. 127 § 5 pkt 3, art. 206 § 1 pkt 

3 oraz art. 374 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Wydaje się, że objęcie 

treścią powołanych przepisów obowiązku wynikającego autonomicznie  

z zasady ustanowionej w art. 16 ustawy o swobodzie działalności gospodar-

czej stanowi wyraz dążenia ustawodawcy do nadania art. 34 ust. 1 ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym oraz art. 127 § 5, art. 206 § 1 i art. 374 § 1 

Kodeksu spółek handlowych charakteru kompilacji, spisu obowiązków iden-

tyfikacyjnych i informacyjnych spoczywających na adresatach norm wynika-

jących ze wskazanych przepisów. Wątpliwości w kontekście relacji do zasady 

ustanowionej w art. 16 ustawy o swobodzie działalności może wywoływać 

obowiązek zamieszczania numeru NIP w informacjach na stronach interne-

towych spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzial-

nością i spółek akcyjnych, wynikający z art. 127 § 5 pkt 3, art. 206 § 1 pkt 3 

oraz art. 374 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – kwestię relewantną 

stanowi tu ustalenie, czy prowadzenie strony internetowej zawiera się  

w pojęciu obrotu prawnego i gospodarczego, zawartym w art. 16 ustawy  

o swobodzie działalności gospodarczej. Wydaje się, że przyjąć należy roz-

strzygnięcie pozytywne, z uwagi na funkcjonalną zależność pomiędzy prowa-

dzeniem strony internetowej a obrotem prawnym i gospodarczym rozumia-

nym jako nawiązywanie i utrzymywanie przez przedsiębiorcę kontaktów  

i stosunków prawnych z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami, wyraża-

jącą się w służebnej roli strony internetowej, prowadzonej przez przedsię-

biorców przeważnie w celach informacyjnych i reklamowych związanych  

z dążeniem do pozyskania nowych kontrahentów. Obowiązkowi temu wypa-

da więc odmówić samodzielnego znaczenia normatywnego, uznając go jedy-

nie za odzwierciedlenie zasady wynikającej z art. 16 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej. 
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Obowiązki identyfikacyjne sensu stricto w zakresie posługiwania się nu-

merem KRS wynikają z przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

oraz Kodeksu spółek handlowych. Objęcie obowiązkiem wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego jedynie części przedsiębiorców – co do zasady tych, któ-

rzy nie są osobami fizycznymi – ze swej istoty stanowi o podmiotowym  za-

wężeniu hipotezy normy ustanawiającej obowiązek posługiwania się nume-

rem KRS. Przywoływany uprzednio art. 34 ust. 1 ustawy o Krajowym Reje-

strze Sądowym w punkcie 5 nakłada na podmioty wpisane do Krajowego 

Rejestru Sądowego obowiązek umieszczania w oświadczeniach pisemnych, 

skierowanych, w zakresie działalności, do oznaczonych osób i organów, rów-

nież numeru w tym rejestrze [o hipotezie normy ustanawiającej ten obowią-

zek pisze A. Michnik, 2013, 264]. Obowiązki związane z posługiwaniem się 

tym numerem zostały nałożone także na spółki komandytowo-akcyjne, spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, które zgodnie z  art. 127 § 

5 pkt 2, art. 206 § 1 pkt 2 oraz art. 374 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych 

są zobligowane zamieszczać go w pismach i zamówieniach handlowych skła-

danych w formie papierowej i elektronicznej oraz w informacjach na stro-

nach internetowych. Z uwagi na okoliczność, że zakres hipotez norm usta-

nawiających wskazane obowiązki posługiwania się numerem KRS jest tożsa-

my z zakresem hipotez norm  ustanawiających analogiczne obowiązki posłu-

giwania się numerem NIP, uznać należy, że ustawodawca nie przewidział 

sytuacji, w której przedsiębiorca byłby obowiązany posłużyć się numerem 

KRS, nie będąc jednocześnie zobligowanym do posłużenia się numerem NIP. 

Obowiązkom identyfikacyjnym sensu stricto w zakresie posługiwania się 

numerem KRS należy przeto przypisać charakter subsydiarny – możliwość 

dokonania niebudzącego wątpliwości ustalenia tożsamości przedsiębiorcy 

zawsze będzie bowiem zagwarantowana równoczesnym wykorzystaniem 

numeru NIP, stanowiącym – jak wskazano powyżej – podstawowe, na równi 

z firmą, oznaczenie przedsiębiorcy. 

Zakres najwęższy przedmiotowo, choć szeroki podmiotowo, ma obowią-

zek identyfikacyjny sensu stricto dotyczący używania numeru REGON. Na 

podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. [Dz. U. z 2012 

r., poz. 591 ze zm.] podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do po-

sługiwania się nim przy przekazywaniu danych wykorzystywanych dla celów 
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statystycznych. Objęcie w art. 2 pkt 11 ustawy o statystyce publicznej zakre-

sem pojęcia „podmiotów gospodarki narodowej” osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych pro-

wadzących działalność gospodarczą, w związku z art. 42 ust. 1 powołanej 

ustawy, art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i art. 431 

Kodeksu cywilnego sprawia, że obowiązek ten adresowany jest do wszystkich 

przedsiębiorców. Wartym rozważenia zagadnieniem wydaje się relacja za-

kresów hipotez normy wynikającej z art. 16 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej oraz normy wynikającej z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o statysty-

ce publicznej, rozstrzygająca o samoistnym lub subsydiarnym charakterze 

obowiązku identyfikacyjnego sensu stricto, ustanowionego w drugim ze 

wskazanych przepisów. In abstracto, uznać należałoby, że przekazywanie 

danych wykorzystywanych dla celów statystycznych zawiera się w pojęciu 

obrotu prawnego, co stanowiłoby o konieczności posługiwania się przez 

przedsiębiorcę przy czynności tej również numerem NIP – zgodnie z art. 16 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. In concreto, zagadnienie to 

przedstawia się jednak odmiennie. Według art. 18a ust. 1 i art. 31 ustawy  

o statystyce publicznej przekazywanie danych objętych programem badań 

statystycznych statystyki publicznej, który zgodnie z art. 2 pkt 7 tej ustawy 

określa szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy badań statystycz-

nych, następuje w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu formularzy 

określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Zastosowanie for-

mularzy elektronicznych przy przekazywaniu danych statystycznych pozwala 

przedsiębiorcy posłużyć się wyłącznie danymi i informacjami przewidziane 

we wzorze formularza. Jako że wzory te – w kształcie określonym w rozpo-

rządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie okre-

ślenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich 

wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowa-

nych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycz-

nych statystyki publicznej na rok 2015 [Dz. U. z 2015 r., poz. 561 ze zm.] – nie 

przewidują konieczności podania numeru NIP, posłużenie się nim przez 

przedsiębiorcę jest faktycznie wykluczone. Okoliczność ta sprawia, że obo-

wiązkowi identyfikacyjnemu wynikającemu z art. 30 ust. 1 pkt 1 wypada 

przypisać charakter samoistny; numer REGON pozwalają bowiem na ustale-
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nie tożsamości przedsiębiorcy w sytuacji, gdy nie jest możliwe dokonanie 

tego na podstawie numeru NIP. 

Warto zaznaczyć, że przywoływane w powyższych rozważaniach przepisy 

art. 20 i 21 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, art. 34 ustawy  

o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz art. 127 § 5, art. 206 § 1 i art. 374 § 1 

Kodeksu spółek handlowych obligują przedsiębiorców do posługiwania się 

również danymi innymi niż firma, numer NIP, numer KRS i numer REGON –  

w sytuacjach określonych w powołanych przepisach przedsiębiorcy są obo-

wiązani wskazać siedzibę i adres, formę prawną wykonywanej działalności, 

sąd rejestrowy, w którym przechowywane są ich akta rejestrowe, oraz wyso-

kość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego lub informację, że wyma-

gane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione. Nie ulega wątpliwo-

ści, że obowiązków tych nie sposób uznać za obowiązki identyfikacyjne –  

w żaden sposób nie wskazują one bowiem na tożsamość przedsiębiorcy. 

Uznać wypadnie je zaś za obowiązki informacyjne – pozwalają one wszak 

aktualnym i potencjalnym kontrahentom przedsiębiorcy pozyskać informacje 

o jego działalności lub, w przypadku zamieszczenia oznaczenia sądu reje-

strowego przechowującego akta rejestrowe, czynią łatwiejszym dążenie do 

ich pozyskania [Zamojski, 2009, 240-241].  

Problem badawczy postawiony we wstępie niniejszego opracowania wy-

maga rozstrzygnięcia zagadnienia usytuowania prawnej regulacji obowiąz-

ków identyfikacyjnych przedsiębiorcy sensu stricto w ramach podziału pu-

bliczne prawo gospodarcze-prywatne prawo gospodarcze. Wydaje się, że 

regulację tę zaliczyć należy do publicznego prawa gospodarczego, o czym 

stanowi jej przystawalność do kryteriów wyróżniania zarówno prawa pu-

blicznego w ogólności, jak i publicznego prawa gospodarczego. 

Analizując prawną regulację obowiązków identyfikacyjnych sensu stricto 

na tle wskazywanych w literaturze kryteriów wyróżniania prawa publicznego, 

poczynić należy następujące ustalenia. Z istoty charakteryzowanych obo-

wiązków wynika, że stanowią one wyraz władczego rozstrzygnięcia przez 

ustawodawcę o sytuacji prawnej przedsiębiorców. Rozstrzygnięcie to przy-

biera postać norm iuris cogentis, wyłączających całkowicie swobodę przed-

siębiorców w zakresie decyzji co do posłużenia się numerami NIP, KRS i RE-

GON w sytuacjach określonych w hipotezach norm prawnych ustanawiają-
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cych przedmiotowe obowiązki. Co więcej, zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy  

o Krajowym Rejestrze Sądowym naruszenie obowiązków identyfikacyjnych 

wynikających z art. 34 ust. 1 tej ustawy może skutkować sankcją stosowaną  

z urzędu przez sąd rejestrowy, polegającą na nałożeniu grzywnę na osoby 

odpowiedzialne za niewykonanie obowiązków. Ponadto, co oczywiste, obo-

wiązki identyfikacyjne sensu stricto mają charakter niemajątkowy.  

Adekwatność prawnej regulacji obowiązków identyfikacyjnych sensu 

stricto wobec kryterium interesu, stosowanego przy wytyczaniu podziału 

prawo publiczne-prawo prywatne, wypada rozważyć łącznie z zagadnieniem 

usytuowania przedmiotowej regulacji w ramach podziału publiczne prawo 

gospodarcze-prywatne prawo gospodarcze. Dążenie ustawodawcy do zaspo-

kojenia prywatnych interesów przedsiębiorców w sferze stosunków gospo-

darczych wyraża się m.in. w tworzeniu minimum unormowania niezbędnego 

dla zaistnienia przedsiębiorcy w obrocie prawnym. Do minimum tego nie 

należy jednak zaliczać obowiązków dotyczących stosowania w obrocie praw-

nym i gospodarczym numerów NIP, KRS i REGON – nie wydaje się bowiem, 

aby z perspektywy przedsiębiorcy uwidaczniała się potrzeba posługiwania się 

oznaczeniami innymi niż firma, której obowiązek używania stanowi realizację 

niebudzącej wątpliwości ogólnej zasady prawa nakazującej występowanie  

w obrocie w sposób nieanonimowy. Istnienie w prawie polskim obowiązków 

identyfikacyjnych przedsiębiorcy sensu stricto trudno analizować w oderwa-

niu od nieabsolutnego charakteru zasady wyłączności firmy, który przesądza 

o możliwości istnienia więcej niż jednego przedsiębiorcy działającego pod 

daną firmą. Przez wzgląd na okoliczność tę interes publiczny, odnoszony do 

zbiorowości podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, których 

obiektywną potrzebą jest ustalenie w sposób niebudzący wątpliwości tożsa-

mości aktualnych lub potencjalnych kontrahentów, wymaga stworzenia 

prawnych instrumentów gwarantujących możliwość dokonania identyfikacji 

przedsiębiorców na podstawie oznaczeń niepowtarzalnych i niezmiennych. 

Instrumenty te, które na gruncie prawa polskiego przybrały postać obowiąz-

ków posługiwania się numerami NIP, KRS i REGON, wymagają zastosowania 

władczej ingerencji w działalność gospodarczej przedsiębiorców, polegającej 

na ustanowieniu obowiązku stosowania przez nich w obrocie oznaczeń 

wskazanych przez ustawodawcę, choćby z różnych przyczyn nie pozostawało 
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to w zgodzie z ich zamierzeniami gospodarczymi. Postrzeganie prawnej regu-

lacji obowiązków identyfikacyjnych przedsiębiorców sensu stricto jako uwa-

runkowanej dążeniem do realizacji interesu publicznego ingerencji w sferę 

działalności gospodarczej przedsiębiorców – tj. zjawiska znamionującego 

publiczne prawo gospodarcze – świadczy o jej przynależności do tej części 

dualistycznie ujmowanego prawa gospodarczego. 

Rozważania nad prawną regulacją obowiązków identyfikacyjnych przed-

siębiorców, podjęte w niniejszym opracowaniu, pozwoliły dokonać rozróż-

nienia obowiązku sensu largo – obowiązku posługiwania się firmą, niegwa-

rantującego pełnej możliwości identyfikacji przedsiębiorcy - oraz obowiąz-

ków sensu stricto, dotyczących posługiwania się numerami NIP, KRS i RE-

GON, zapewniających możliwość niebudzącego wątpliwości ustalenia tożsa-

mości przedsiębiorcy. Obowiązku posługiwania się firmą nie sposób sytu-

ować w układzie publiczne prawo gospodarcze-prywatne prawo gospodarcze  

z uwagi na poczytywanie go za odzwierciedlenie ogólnej zasady prawa, 

zgodnie z którą podmioty prawa nie mogą występować w obrocie w sposób 

anonimowy. Prawną regulację obowiązków identyfikacyjnych sensu stricto 

uznano za pozostającą w obrębie publicznego prawa gospodarczego, o czym 

przesądza jej adekwatność wobec wskazywanych w literaturze kryteriów 

wyróżniania prawa publicznego oraz publicznego prawa gospodarczego.  

Dokonane w ramach niniejszego opracowania ustalenia dotyczące natury 

prawnej regulacji obowiązków identyfikacyjnych przedsiębiorców czynią 

wielce wątpliwym zasadność postrzegania jej jako zagadnienia pogranicza 

publicznego i prywatnego prawa gospodarczego. Należy jednak zauważyć, że 

stanowisko to, odnoszące się do publicznego i prywatnego prawa gospo-

darczego jako działów prawa, nie musi zachować aktualności w przypadku 

przyjęcia perspektyw zakładających postrzeganie publicznego i prywatnego 

prawa gospodarczego w kategoriach dyscyplin naukowych i dydaktycznych. 

Obie perspektywy czynią zasadnym rozpatrywanie obowiązków identyfika-

cyjnych przedsiębiorców i unormowań dotyczących podstawowego oznacze-

nia przedsiębiorców – firmy – w sposób łączny, z uwagi na względy funkcjo-

nalne wymagające dążenia do kompleksowego ujmowania zagadnień na-

ukowych oraz przejrzystego i spójnego przedstawiania treści dydaktycznych. 

Jedynie więc przyjęcie wskazanych perspektyw, zakładających postrzeganie 
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prawnej regulacji identyfikacji przedsiębiorców jako jednego problemu na-

ukowego i badawczego wymagającego łącznego ujmowania norm publiczno-  

i prywatnoprawnych, pozwoliłoby uznać prawną regulację obowiązków iden-

tyfikacyjnych przedsiębiorców za pozostającą w obrębie zagadnienia pogra-

nicza publicznego i prywatnego prawa gospodarczego. 
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Współczesna gospodarka, funkcjonująca w procesach globalizacyjnych  

i integracyjnych,  wymusza od podmiotów gospodarczych szybkości w po-

dejmowaniu działań ekonomicznych w zakresie wprowadzania na rynek no-

wych produktów, usług czy technologii. Są to aktywności, których celem jest 

uzyskanie statusu podmiotu bardziej konkurencyjnego w stosunku do innych 

podmiotów gospodarczych. Rywalizacja produktowa i usługowa domaga się 

zatem poszukiwania coraz lepszych jakościowo technologii czy konstrukcji, 

jednocześnie za możliwie dostępną cenę, atrakcyjną dla konsumenta. Ele-

mentem procesu rywalizacji podmiotów gospodarczych w pozyskiwaniu 

klientów jest z pewnością identyfikacja gospodarcza na rynku swoich towa-

rów czy usług za pomocą marki, logo, znaku towarowego. Jest to szczególnie 

widoczne w ostatnich kilkunastu latach, gdzie procesy globalizacyjne niejako 

otworzyły rynki gospodarcze całego świata, ukazując tym samym ważną 

funkcję znaku towarowego jako środka ekspansji przedsiębiorstwa na rynku. 

Aspekty te stały się uzasadnieniem wyboru przedmiotu niniejszych rozważań. 

Tematyka znaków towarowych i ich roli w działalności podmiotów gospodar-

czych jest istotna i jak się obserwuje, nabiera coraz większego znaczenia 

praktycznego. Celem niniejszych rozważań jest ukazanie podstaw prawnych, 

pojęcia i celów stosowania znaków towarowych w obrocie gospodarczym. 

Jako przykład posłużyła tu działalność jednego z podlaskich przedsiębiorstw – 

firma ADAMPOL SA. 

W rozważaniach zastosowano metodę analizy aktów prawnych, zarówno 

prawa krajowego, jak i międzynarodowego, jak również wybranych stano-

wisk doktryny prawnej. Zwraca uwagę fakt, że tematyka znaków towarowych 

jest w literaturze prawniczej obecna od dłuższego czasu i stanowi ważny 

przedmiot zainteresowania zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków 

(szczególnie przedsiębiorców).   

ZNAK TOWAROWY – ZARYS REGULACJI PRAWNEJ  

Zainteresowanie problematyką znaków towarowych nie jest wyłącznie 

domeną regulacji prawnych XX i XXI w. Już pod koniec XIX w. zwrócono uwa-

gę na konieczność stworzenia standardów prawnych w zakresie zdefiniowa-

nia i zasad wykorzystywania znaków towarowych w obrocie prawnym. 20 

marca 1883 r. została podpisana Konwencja paryska o ochronie własności 

przemysłowej, w której po raz pierwszy w art. 1 jasno wskazano, że „przed-
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miotem ochrony są patenty na wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, 

znaki towarowe”. Konwencja paryska mimo, że była w kolejnych latach 

zmieniana kilkakrotnie, to stanowiła ważny początek tworzenia standardów 

ochrony prawno międzynarodowej w przedmiocie m.in. znaków towaro-

wych. Własność przemysłowa jest chroniona nie tylko przez prawo między-

narodowe, ale przede wszystkim przez prawo krajowe. W Polsce problema-

tykę znaku towarowego reguluje ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własno-

ści przemysłowej [Ustawa z 30 czerwca 2000 r.]. Zgodnie z art. 120 ust. 1 tej 

ustawy, znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione  

w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli 

oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego 

przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw 

[Ustawa z 30 czerwca 2000 r.]. Interpretując definicję znaku towarowego, 

warto podkreślić, że ustawa z 2000 r. przewiduje szerokie rozumienie towa-

ru. Zatem obok najbardziej powszechnego znaczenia, czyli towarów – jako 

wyrobów przemysłowych czy rzemieślniczych, do towarów zalicza się rów-

nież płody rolne, produkty naturalne, zwłaszcza wody, surowce oraz usługi. 

Zgodnie z Ustawą Prawo własności przemysłowej polski ustawodawca 

przewidział, że znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament, 

kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, a nawet melodia lub inny 

sygnał dźwiękowy. Dlatego dość powszechnie, zarówno zestawione litery, jak 

i cyfry, bywają zastrzeżonymi znakami towarowymi jednoznacznie kojarzą-

cym się z określoną firmą lub produktem. Można tu jako przykład wspomnieć 

o takich markach jak: „5.10.15" z ubraniami dla dzieci, „Bi1” hipermarket, 

„4F” marka sportowych ubrań, czy od kilkudziesięciu lat rozpoznawalny na 

rynku znak - „No 5" - dla perfum. Mimo konstruowania coraz częściej znaków 

towarowych poprzez łączenie liczb i liter nadal najbardziej tradycyjnymi  

i najczęściej występującymi formami przedstawiania znaków towarowych są 

oznaczenia słowne (budowane przy użyciu wyrazów, zdań, sloganów), ozna-

czenia słowno-graficzne (w których występują zarówno elementy słowne, jak 

i graficzne) oraz oznaczenia graficzne (rysunki, ornamenty). Pamiętać należy, 

że w polskim prawie nie został ograniczony katalog oznaczeń, które mogą 

zostać zarejestrowane jako znaki towarowe. Wskazuje na to bezpośrednio 

wyrażenie ustawy z 2000 r., gdzie ustawodawca używa wyrażenia „Znakiem 
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towarowym, (…) może być w szczególności (…)”. Stwierdzenie to jasno 

przyjmuje formułę katalogu otwartego, a nie kumulatywnego. Najważniej-

szym natomiast z punktu widzenia regulacji ustawy z 2000 r. jest warunek, 

aby oznaczenia te miały charakter odróżniający oraz żeby można było przed-

stawić je w sposób graficzny. 

Znak towarowy w obrocie gospodarczym często określany jest terminem 

„logo”. Nie można jednak stawiać znaku równości pomiędzy tymi pojęciami. 

Po pierwsze w polskim ustawodawstwie nie występuje termin logo, a po 

drugie, określenie to, jak pokazuje praktyka podmiotów gospodarczych,  

zawęża się tylko do postaci graficznej znaku. Stoi to w sprzeczności z usta-

wowym definiowaniem znaku towarowego, który może przybierać inną - niż 

tylko graficzna - formę (wyraz, liczby, rysunek, ornament, kompozycja itd. ). 

FUNKCJE ZNAKÓW TOWAROWYCH  

Najważniejszą funkcją znaku towarowego jest funkcja oznaczenia pocho-

dzenia towaru lub usługi, czyli  funkcja odróżnienia. Znak towarowy wskazu-

je, że towar nim oznaczony pochodzi z działalności gospodarczej jednostki 

używającej tego znaku  lub z innych organizacji związanych organizacyjnie, 

strukturalnie czy też prawnie, w sposób który ma wpływ na podnoszenie 

wartości firmy i rozszerzenie jej działalności. Przedsiębiorca, używając okre-

ślonego znaku towarowego, ma na celu przede wszystkim przekazanie in-

formacji konsumentom, że tak oznaczane towary pochodzą z jego przedsię-

biorstwa. Konsumenci, dzięki znakowi towarowemu, mogą odszukać wśród 

wielu proponowanych na rynku towarów te produkty, które spełniają ich 

oczekiwania, a noszą znamienny znak. Używanie znaku towarowego zakłada 

bowiem, że produkt pod tym znakiem w większym stopniu niż produkty kon-

kurencyjne odpowiada oczekiwaniom nabywców, dlatego też każda firma 

komercyjna stara się utrzymać stały, wysoki poziomu cech użytkowych i ja-

kościowych, jednocześnie pamiętając o ciągłym udoskonalaniu produktu. 

Marka, znak towarowy stymuluje rywalizację przedsiębiorców na rynku i tym 

samym charakterystyczne oznaczenie jest aktywnym czynnikiem rozwoju 

konkurencji rynkowej. 

Pojawia się natomiast pytanie, czy z punktu widzenia państwa jako pod-

miotu istotne są dla niego funkcje, które pełni znak towarowy w obrocie 

gospodarczym? Odpowiedź jest oczywiście pozytywna. Skoro funkcjonowa-
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nie znaków towarowych przyczynia się do rozwoju podmiotów gospodar-

czych, to powstaje naturalnie sieć naczyń połączonych z państwem: podmio-

ty generują zysk, zwiększają zatrudnienie, a to jest stymulatorem rozwoju 

gospodarczego, zwiększa dochody i budżet państwa [Skubisz, 2002]. Zatem 

kwestie odpowiednich, prawnych regulacji w zakresie używania znaku towa-

rowego są bardzo istotne z dwóch perspektyw - państwa jako suwerena oraz 

podmiotów gospodarczych podlegających prawu krajowemu.  

KLASYFIKACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH 

Znaki towarowe można charakteryzować z perspektywy kilku kryteriów. 

Jeśli podział zostaje oparty o zakres ochrony, wyróżnia się trzy zasadnicze 

grupy znaków towarowych: 

1. Znaki towarowe zwykłe, które w zasadzie nie podlegają ochronie,  

nie oznacza to jednak, że są jej całkowicie pozbawione. Znaki te mają jednak 

słabą pozycję. W niektórych przypadkach, np. przez długie używanie, mogą 

się stać znakami rozpoznawalnymi i nabrać tzw. wtórnej  zdolności odróżnia-

jącej. Na ogół jest to jednak proces długi i niepewny. Znaki zwykłe używane 

są przez podmioty gospodarcze, którym świadomie nie zależy na ich ochro-

nie ze względu na: częste zmiany profilu produkcji, brak dostatecznej wiedzy 

o możliwości uzyskania praw wyłącznych, brak świadomości roli i funkcji 

znaku towarowego. 

2. Znaki towarowe powszechnie znane (w tym znaki sławne) nie mają 

wprawdzie jednoznacznej definicji, lecz można przyjąć pewne kryteria, które 

kwalifikują je do oznaczeń bardzo znanych. Chodzi tu o znaki, które są rozpo-

znawalne przede wszystkim wśród potencjalnych nabywców określonych 

towarów. Może także chodzić o znaki sławne, np. Dior, które są kojarzone  

z wysoką jakością, niezawodnością, niepowtarzalnością wyrobów, zaspokaja-

niem wysokich aspiracji czy też wyszukanych gustów. 

3. Znaki towarowe chronione w trybie rejestracyjnym to właśnie te 

oznaczenia, które dają się przedstawić w formie graficznej, czyli te, które 

spełniają wymóg definicji ustawowej. 

Kolejnym podziałem znaków towarowych jest zastosowanie kryterium 

podmiotu lub przedmiotu, który one charakteryzują. Zalicza się tu: znak to-

warowy indywidualizujący przedsiębiorcę w całości prowadzonej działalności 
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gospodarczej, zwany potocznie logo firmy; znak towarowy indywidualizujący  

przedsiębiorcę w zakresie towarów; znak towarowy indywidualizujący przed-

siębiorcę w zakresie usług; znak towarowy indywidualizujący przedsiębiorcę 

w zakresie towarów i usług; znak towarowy jako slogan reklamowy. 

Ponadto znaki towarowe klasyfikuje się według liczby podmiotów upraw-

nionych  do korzystania z nich. Wyróżnia się tu: 

- znak towarowy indywidualny, na który zostało udzielone wspólne 

prawo ochronne; Jest to znak towarowy przeznaczony do równoczesnego 

używania przez kilku przedsiębiorców lub osób fizycznych i ewentualnie ich 

licencjobiorców; zasady używania takiego znaku określa regulamin używania 

wspólnego znaku towarowego, przyjęty przez przedsiębiorców. 

- wspólny znak towarowy przeznaczony do używania przez podmiot 

posiadający osobowość prawną, który został powołany do reprezentowania 

interesów przedsiębiorców w nim zrzeszonych; zasady używania w obrocie 

wspólnego znaku towarowego przez podmiot prawny i zrzeszonych w nim 

przedsiębiorców określa regulamin znaku towarowego, przyjmowany przez 

ten podmiot.  Prawo ochronne na wspólny znak towarowy może zostać 

udzielone tylko na rzecz podmiotu prawnego zrzeszającego przedsiębiorców, 

a nie indywidualnie na poszczególnych przedsiębiorców, wchodzących  

w skład podmiotu zrzeszającego.  

- wspólny znak towarowy gwarancyjny przeznaczony jest do używania 

przez przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie 

znaku towarowego, przyjętym przez organizację posiadającą osobowość 

prawną, na której rzecz znak ten został zarejestrowany. Przedsiębiorcy uży-

wający wspólnego znaku gwarancyjnego podlegają kontroli. Podmiot zrze-

szający przedsiębiorców, na rzecz którego znak ten został zarejestrowany, 

nie może go używać. 

Ostatnią, przykładową klasyfikacją, którą można przedstawić, jest podział 

znaków towarowych w oparciu o kryterium intensyfikacji odbioru (tzw. ryn-

kowego pożądania klienta na dany towar). Można tu wskazać na: znak towa-

rowy powszechnie znany – tzw. znak towarowy notoryjny; znak towarowy 

renomowany, symbolizujący potwierdzoną jakość, cieszący się bardzo pozy-

tywną reputacją wśród odbiorców; oraz znak towarowy sławny, powszechnie 

znany, który jest jednocześnie znakiem towarowym renomowanym. Katego-
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ria znaku renomowanego jest o tyle ciekawa, że dyrektywa nr 89/104/EWG 

wyodrębnia w swoich postanowieniach ten rodzaj znaku towarowego jako 

samodzielną kategorię. Jednocześnie jednak, podobnie jak polska ustawa  

o własności przemysłowej, dyrektywa nie definiuje tego pojęcia. Brak defini-

cji legalnej zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i prawa UE przy jedno-

czesnych odmiennościach terminologicznych istniejących na gruncie prawa 

europejskiego powoduje trudności w sformułowaniu cech znaku renomowa-

nego [Nowińska, Romińska, du Vall 2005]. 

REJESTRACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH  

Zasady właściwego, zgodnego z prawem przyjmowania przez podmioty 

gospodarcze znaku towarowego, mają ważne znaczenie w procesie jego 

rejestracji. W Polsce rejestracją znaków towarowych zajmuje się Urząd Pa-

tentowy. W innych państwach – zgodnie z prawem krajowym - inny właściwy 

urząd ds. ochrony własności przemysłowej.    

Zgodnie z Ustawą Prawo własności przemysłowej, aby dokonać rejestracji 

znaku towarowego, należy co do zasady spełnić przesłanki art. 120. Znaki, 

które nie mogą być znakiem towarowym w rozumieniu ustawy z 2000 r., 

najczęściej nie mają dostatecznych znamion odróżniających (np. składają się 

wyłącznie z elementów służyć w obrocie do wskazania w szczególności ro-

dzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, spo-

sobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności) lub weszły do języka 

potocznego, lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych prakty-

kach handlowych. 

Ponadto nie może zostać zarejestrowany albo zostanie unieważniony 

znak, który jest:  

- identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym dla identycznych 

towarów lub usług 

- identyczny lub podobny - jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo 

wprowadzenia w błąd (ryzyko skojarzenia z tym znakiem) 

- identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku towarowego 

Wspólnoty, odnoszący się do towarów i usług, które nie są podobne do tych, 

dla których ma być albo już został zarejestrowany znak wcześniejszy, jeżeli 

używanie późniejszego znaku mogłoby w sposób nieuzasadniony przynosić 
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szkodę albo korzyść dla charakteru odróżniającego lub dobrej opinii wcze-

śniejszego znaku wspólnotowego.  

ZNAK TOWAROWY W SPÓŁCE AKCYJNEJ 

Podmioty gospodarcze, funkcjonując w określonych, często bardzo zróż-

nicowanych   warunkach gospodarczych, społecznych, środowiskowych, 

prawnych i organizacyjnych, podejmują odpowiednie działania składające się 

na całokształt procesu budowania tzw. wartości firmy. Czynniki budowania 

wartości firmy występują zarówno w sferze materialnej, jak i niematerialnej 

[Dobiegała-Korona, 2006].. W katalogu czynników niematerialnych znajduje 

się właśnie znak towarowy, a dokładnie rzecz uściślając - prawo ochronne na 

znak towarowy. Prawo ochronne na znak towarowy będzie stanowić wartość 

niematerialną podmiotu gospodarczego, gdy zostało skutecznie nabyte, na-

daje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,  

o przewidywanym okresie jego używania dłuższym niż rok oraz jest wykorzy-

stywane przez podmiot gospodarczy na potrzeby związane z prowadzoną 

przez niego działalnością gospodarczą albo zostaje oddane przez niego do 

używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, 

dzierżawy lub umowy leasingu. Ważne jest, aby wszystkie warunki zostały 

spełnione łącznie.  

Znak towarowy to podstawowe narzędzie zabezpieczenia i odróżniania 

własnych towarów czy też usług oferowanych przez inne firmy. Jest to jeden 

ze skuteczniejszych instrumentów zdobywania przewagi na rynku. Dobra 

nazwa, znak towarowy kojarzony jednoznacznie pozytywnie może zmienić 

nastawienie klientów do produktu czy usług. 

Firma ADAMPOL została zarejestrowana 7 grudnia 1990 r. przez Adama 

Byglewskiego jako polsko – niemiecka spółka joint venture. Następnie jej 

forma organizacyjno - prawna została przekształcona w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a ostatecznie w 1996 r. - w spółkę akcyjną [Akt notarial-

ny, 1996]. Kapitał zakładowy spółki wynosił 256 000 złotych i podzielony był 

na 2560 akcji. Przedmiotem działalności spółki jest głównie wykonywanie 

transportu i spedycji samochodowej w kraju i zagranicą oraz świadczenie 

usług  w zakresie prowadzenia wypożyczalni samochodów osobowych i cię-

żarowych oraz dostawczych, przyczep towarowych i campingowych, wynaj-
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mowania, wydzierżawienie samochodów, a także leasingowanie samocho-

dów. 

Z możliwości uzyskania prawa ochronnego skorzystała firma ADAMPOL 

SA, rejestrując swój znak towarowy „ADAMPOL” w Urzędzie Patentowym RP 

i otrzymując tym samym – na podstawie przepisów ustawy Prawo własności 

przemysłowej – tzw. świadectwo ochronne. Decyzją Urzędu Patentowego 

prawo ochronne zostało przyznane na znak towarowy słowny - ADAMPOL,  

z pierwszeństwem na rzecz ADAMPOL Spółka Akcyjna, Zaścianki, Polska  

z przeznaczeniem do oznaczenia towarów lub  usług wg tzw. klasyfikacji ni-

cejskiej1: 12 35 37 39 42 (gdzie odpowiednio: 12 - autotransportery, przy-

czepy i zabudowy; 35 - usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej  

i detalicznej części zamiennych do samochodów ciężarowych i zabudów, 

usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży części zmiennych na stronie inter-

netowej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materia-

łów reklamowych, prospektów, katalogów, ulotek, druków i próbek, reklama 

za pośrednictwem sieci komputerowej; 39 - usługi transportowe, transport 

ciężarowy krajowy i międzynarodowy, spedycja krajowa i międzynarodowa, 

rezerwacja transportu, składowanie towarów, dostarczanie towarów, profe-

sjonalne doradztwo w zakresie organizacji transportu, informacja o trans-

porcie, informacja o składowaniu, pośrednictwo w transporcie; 42 - badania 

techniczne, opracowanie projektów technicznych, projektowanie w zakresie 

konstrukcji pojazdów, sporządzanie ocen, opinii i raportów z dziedziny moto-

ryzacji, testowanie pojazdów) [Decyzja, 2010]. 

Z uwagi na międzynarodowy charakter działalności gospodarczej Firmy 

ADAMPOL Zarząd Spółki zdecydował również o wystąpieniu do Urzędu Pa-

tentowego o prawo ochronne na znak towarowy, słowno – graficzny ADAM-

POL SA vehicle logistcs, z zastrzeżeniem kolorów (niebieskiego i czarnego) 

przy stosowaniu tego znaku. I w tym przypadku wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie, z przeznaczeniem do oznaczenia towarów lub usług wg klasyfi-

                                                           
1 Klasyfikacja nicejska (ang. International Classification of Goods and Services for the Purposes 
of the Registration of Marks) Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów 
rejestracji znaków. Klasyfikacja zarządzana przez Światową Organizację Własności Intelektual-
nej, utworzona w celu klasyfikacji towarów i usług na potrzeby rejestracji znaków towaro-
wych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_W%C5%82asno%C5%9Bci_Intelektualnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_W%C5%82asno%C5%9Bci_Intelektualnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_towarowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_towarowy
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kacji nicejskiej: 12 35 37 39 42 oraz klasyfikacji wiedeńskiej2: 27.5.1 29.1.12, 

gdzie 27.5.1 – to litery tworzące charakterystyczną grafikę, 29.1.12 - dwa 

dominujące kolory). Oba prawa ochronne zostały potwierdzone odpowied-

nimi dokumentami - Świadectwami ochronnymi odpowiednio nr 233127 i nr 

233127. Zatem skutkiem prawnym nabycia prawa do znaków towarowych 

przez Firmę ADAMPOL SA było uzyskanie wyłącznego prawa do ich używania 

w celach zawodowych lub zarobkowych na całym obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

W przypadku opisywanego przedsiębiorstwa używanie znaku towarowe-

go w praktyce prowadzenia działalności gospodarczej polega m.in. na 

umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowa-

niu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu (tzw. autotransportery jako 

nośniki usług, ubrania robocze). Ponadto ADAMPOL traktuje jako standard 

informacyjno – reklamowy umieszczanie znaków towarowych na dokumen-

tach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze 

świadczeniem usług (np. napis na kilkuset ciężarówkach jeżdżących po całej 

Europie i Azji, ale również napisy na dokumentach, drukach umów, w pieczę-

ciach firmowych, na materiałach biurowych tj. papier firmowy, koperty itp.). 

Natomiast dodatkowo realizowane są działania związane z wykorzystaniem 

znaku towarowego ADAMPOLu w klasycznych w celach reklamowych dzia-

łalności gospodarczej (np. strona internetowa, materiały reklamowe, ogło-

szenia w mediach, obrandowanie budynków, dróg dojazdowych i map, itp.). 

ADAMPOL SA od ponad 25 lat prowadzi działalność w zakresie międzyna-

rodowego i krajowego transportu samochodów. Nazwa Spółki ADAMPOL jest 

klasycznym połączeniem dwóch słów - Adam i Polska.  W branży logistycznej 

jest bardzo znaczącym kontrahentem gospodarczym, zarówno w skali krajo-

wej, europejskiej, jak i coraz bardziej globalnej, podmiotem gospodarczym 

rozpoznawalnym dzięki m. in. charakterystycznej nazwie. Z pewnością sfor-

malizowanie znaku towarowego było niezbędne do budowy pozytywnego 

wizerunku firmy. Starannie opracowany znak towarowy stanowi cenny kapi-

                                                           
2 Klasyfikacja wiedeńska tzw. Międzynarodowa klasyfikacja elementów graficznych znaków 
(ang. International Classification of the Figurative Elements of Marks).  Klasyfikacja zarządzana 
przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, utworzona w celu klasyfikacji elemen-
tów graficznych znaków towarowych, które posiadają elementy graficzne (znaki słowno-
graficzne, znaki graficzne). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_W%C5%82asno%C5%9Bci_Intelektualnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_towarowy


 Agnieszka BOROWSKA – ŻYWNO                                                                               ASO.A.8(2)/2016/326-338 

335 

tał Firmy ADAMPOL. Kontrahenci - koncerny samochodowe, podwykonawcy 

oraz dostawcy usług - jednoznacznie rozpoznają ADAMPOL SA na rynku go-

spodarczym, jego renomę, wizerunek, a także jakość związaną ze znakiem 

towarowym. Posiadanie znaku towarowego o odpowiedniej renomie bez 

wątpienia daje przedsiębiorstwu przewagę nad konkurentami. 

PODSUMOWANIE 

Typowy eksport własnych produktów i usług jest jedną z najprostszych 

form uczestnictwa przedsiębiorstwa w rynkach międzynarodowych. Pomimo 

swojej relatywnej prostoty eksport może stać się wstępem do wdrażania 

bardziej zaawansowanych form uczestniczenia w rynkach międzynarodo-

wych z niezbędnym elementem, czyli własną tożsamością rynkową.  

Zbudowanie nowoczesnej, mocnej marki wymaga dziś uwzględnienia sze-

regu czynników zewnętrznych, które zdominowały w ciągu kilku lat prze-

strzeń publiczną i będą mieć coraz mocniejszy wpływ na otoczenie bizneso-

we. Są one pochodną zmian cywilizacyjnych w takich obszarach jak rozwój 

technologii, demografia czy niepewność ekonomiczna. Łącznie tworzą szereg 

reguł, które należy wziąć pod uwagę w procesie tworzenia marki zdolnej 

podbić serca konsumentów przyszłości. Nowe technologie determinują dziś 

mnóstwo obszarów życia, od biznesu, po zwyczaje konsumenckie. 87% pol-

skich konsumentów uważa, że wpływ na zaufanie do marki ma osobiste do-

świadczenie produktu, który za nią stoi [European Trusted Brands, 2013].  
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WPROWADZENIE 

Sektor ochrony zdrowia cechuje się swoistą specyfiką wynikającą z zadań, 

które są przed nim stawiane. Nie ulega bowiem wątpliwości, że nawet jeśli 

spojrzymy na niego z perspektywy ekonomicznej, to podmioty na nim funk-

cjonujące powinny przed maksymalizacją zysków stawiać sobie priorytet  

w postaci udzielania świadczeń zdrowotnych, które niosą pomoc w ratowa-

niu zdrowia i życia. Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na tym 

rynku muszą liczyć się ze wspomnianą specyfiką i dostosowywać się do za-

ostrzonych reguł na nim panujących. Szczególne regulacje w sektorze ochro-

ny zdrowia dotykają podmioty prowadzące w jego ramach działalność go-

spodarczą także w sferze ich oznaczania. Przykład takiej regulacji stanowią 

przepisy ograniczające możliwość wykorzystywania w firmie przedsiębior-

stwa nazwy klinika. Już na wstępie zasygnalizowania wymaga fakt, że nazwa 

„klinika” związana jest nieodłącznie z podmiotami, które poza udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych podejmują działania w zakresie kształcenia przy-

szłych kadr medycznych. Niniejszy artykuł podejmuje powyższą tematykę w 

kontekście stosowania przepisów ograniczających wykorzystywanie wskaza-

nej powyżej nazwy w praktyce. Stanowi kompleksową analizę problemów, z 

którymi spotykają się w tym zakresie przedsiębiorcy oraz organy, które egze-

kwują stosowanie przez przedsiębiorców przepisów ustawy o działalności 

leczniczej. 

DOPUSZCZALNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W FIRMIE PRZEDSIĘBIORCY NAZWY „KLINIKA” 

Regulacja ustawowa 

Zgodnie z art. 89. ust. 6 w zw. z art. 89 ust. 2-3 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej [tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm.] 

oznaczenia „klinika" albo „kliniczny" oraz „uniwersytecki" mogą używać wy-

łącznie podmioty lecznicze utworzone lub prowadzone przez uczelnię me-

dyczną, wykonujące działalność leczniczą oraz zobowiązane do realizacji 

zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach 

medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promo-

cją zdrowia, które to podmioty udostępniają uczelni medycznej jednostki 

organizacyjne niezbędne do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowe-

go w zawodach medycznych, a także jednostki organizacyjne udostępnione 

przez podmioty wykonujące działalność leczniczą inne niż wskazane powyżej 
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niezbędne do prowadzenia działalności obejmującej działalność leczniczą  

i kształcenie przed- i podyplomowe w zawodach medycznych w powiązaniu  

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Już na tym etapie 

przytoczenia wymaga słuszny pogląd zgodnie, z którym nazwa taka powinna 

znaleźć odzwierciedlenie zarówno w regulaminie organizacyjnym podmiotu 

leczniczego, jak i w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

[Dercz, Rek, 2014, 366]. W piśmiennictwie podkreśla się, że postać zapropo-

nowanego przez ustawodawcę zastrzeżenia jest zbyt skromna i z tego powo-

du wywołuje liczne problemy praktyczne, jeśli chodzi o właściwą interpreta-

cję zakresu oraz sposobów legalnej eksploatacji omawianych oznaczeń [Ne-

storuk, 2014, 15]. 

RATIO LEGIS WPROWADZENIA REGULACJI 

Jako przyczynę wprowadzenia powyższej regulacji wskazuje się, że przy-

wołane określenia mają charakter kwalifikowany ze względu na dodatkowe 

wymogi ustawowe, które spełniać musi podmiot, aby móc używać w swej 

nazwie takiego oznaczenia. W praktyce prowadzi to bowiem do postrzegania 

podmiotu mającego w swojej nazwie oznaczenie „klinika” albo „kliniczny” 

jako podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych wyższej jakości lub na 

wyższym poziomie, który związany jest z prowadzoną działalnością naukową, 

badawczo-rozwojową lub dydaktyczną [decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konku-

rencji i Konsumentów z dnia 10 grudnia 2009 r., nr RKR-61-12/09/ŁP/MS-2009]. 

Oznaczenia „klinika” używa się także po to, by podkreślić kompleksowe 

świadczenie usług. Powyższa argumentacja wydaje się jak najbardziej trafio-

na z punktu widzenia ustawodawcy. Rodzi się jednakże pytanie, czy również 

w świadomości ogólnospołecznej nazwy „klinika” czy „kliniczny” są utożsa-

miane ze świadczeniem usług medycznych na wyższym poziomie oraz  

w sposób kompleksowy. Od wyników badań przeprowadzonych w tym za-

kresie zależeć bowiem będzie uzasadnienie stosowania usankcjonowanego 

przez przepisy ustawy o działalności leczniczej ograniczenia w praktyce na-

zywania przedsiębiorców, którzy nie są powiązani strukturalnie z uczelniami 

medycznymi oraz nie prowadzą działalności w zakresie kształcenia kadr me-

dycznych. Na pozytywną odpowiedź na postawioną pod rozwagę wątpliwość 

mogą wskazywać liczne nadużycia ze strony przedsiębiorców w zakresie bez-

prawnego stosowania nazwy klinika w ich firmach. Fakt, że zjawisko takie 



 Paweł CZAPLICKI                                                                                                              ASO.A.8(2)/2016/339-350 

341 

występuje w obrocie świadczy o tym, że nazwa „klinika” rzeczywiście stanowi 

w odbiorze pacjentów (występujących w tej relacji w roli konsumentów)  

o prestiżu danej placówki medycznej. Z drugiej strony, w wątpliwość należy 

poddać czy w świadomości społecznej panuje przekonanie, że podmioty 

posługujące się nazwą klinika muszą współpracować z uczelniami medycz-

nymi w zakresie przygotowywania kandydatów do wykonywania zawodów 

medycznych. 

SKALA PROBLEMU ORAZ SPOSOBY OBEJŚCIA REGULACJI USTAWOWEJ 

Sam fakt, że do nadużywania nazwy „klinika” w firmach przedsiębiorców 

w ogóle dochodzi, wymaga analizy sposobów, w jakie próbują oni obejść 

ustawowe ograniczenia. Przede wszystkim w obrocie gospodarczym pojawia-

ją się podmioty, które wprost stosują zastrzeżoną dla uczelni medycznych 

nazwę, jawnie łamiąc przepisy prawa. Analiza danych zawartych w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pozwala stwierdzić, że w samym Białymstoku funkcjonu-

je kilka podmiotów zupełnie niezwiązanych w jakąkolwiek uczelnią medyczną 

wykorzystujących w swojej firmie nazwę klinika (kliniczny). W skali kraju 

podmiotów zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS postępują-

cych w ten sposób niezgodnie z prawem jest około dwustu (kryteria wyszu-

kiwania- nazwa: „klini”, dane na dzień 15 czerwca 2016 r.) 

[https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t]. Dane uzyskane z Cen-

tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym zakresie 

tylko potęgują skalę problemu. Przedsiębiorców prowadzących jednoosobo-

wą działalność gospodarczą używających bezprawnie stanowiące przedmiot 

analizy nazwy jest około ośmiuset. W Białymstoku liczba ta ogranicza się do 

12 przypadków (kryteria wyszukiwania- nazwa firmy: „klini*”, dane na dzień 

15 czerwca 2016r.)[https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx]. 

W piśmiennictwie bez trudu można odnaleźć stanowiska zgodnie, z którymi 

używanie przez nie nazwy klinika jest niewątpliwie przypisywaniem sobie 

charakteru szczególnego, którego nie posiadają [Rudnicki, 1997, 136]. Na mar-

ginesie należy zauważyć, że w na gruncie poprzedniej ustawy [Ustawa z dnia 

30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, tekst jedn. Dz. U. 2007, nr 14, 

poz. 89 z późn. zm.] istniał dodatkowy problem związany z nadużywaniem 

nazwy klinika. Z racji tego, że istniało rozróżnienie na podmiot tworzący  

i podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zdarzało się w praktyce two-
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rzenie spółek, które w swojej firmie zawierały nazwę klinika (organ tworzący) 

oraz podmiotów leczniczych (podmiot udzielający świadczeń), które tej na-

zwy w firmie już nie posiadały. Ograniczenie w zakresie wykorzystywania 

nazwy „klinika” odnosiło się bowiem wyłącznie do podmiotów udzielających 

świadczeń. Przedstawiciele doktryny nie mają wątpliwości co do tego, że 

stan ten należało oceniać jako obejście prawa [Narolski, Łokaj, 2013, 34]. 

Ustawa o działalności leczniczej zniosła podział na organ tworzący oraz pod-

miot udzielający świadczeń eliminując ten problem z obrotu prawnego. 

Natomiast przedsiębiorcy, którzy nie chcą łamać przepisów prawa w tak 

ordynarny sposób, uciekają się do stosowania synonimów kliniki lub też od-

wołują się w firmie swojego przedsiębiorstwa do anglojęzycznej nazwy „cli-

nic”. Ostatnią występującą w obrocie metodą obejścia ustawowego ograni-

czenia jest posługiwanie się nazwą „poliklinika”.   

Z ustawy nie wynika wprost zakaz stosowania synonimów lub terminów 

bliskoznacznych czy chociażby tłumaczeń słowa „klinika”. Brak takiej regulacji 

oraz ścisła interpretacja przepisów o charakterze szczególnym wskazuje, że 

stosowanie takich oznaczeń powinno być dopuszczalne. Brak zakazu stoso-

wania synonimów słowa „klinika” na gruncie ustawy o działalności leczniczej 

nie przesądza jednakże o tym, że taka praktyka jest w pełni bezpieczna dla 

przedsiębiorcy. W określonych sytuacjach może ona zostać uznana za czyn 

nieuczciwej konkurencji w świetle ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-

czaniu nieuczciwej konkurencji [tekst jedn. Dz. U. 2003 r., nr 153, poz. 1503  

z późn. zm.] lub nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu ustawy z dnia 23 

sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym [tekst 

jedn. Dz. U. 2016, poz. 3]. W doktrynie podnosi się, że działanie sprzeczne  

z dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza nie tylko interes innego 

przedsiębiorcy, ale także pacjenta (klienta) jest czynem nieuczciwej konku-

rencji. [Karkowska, 2016, 265]. Ponadto również art. 433 § 2 Kodeksu cywilne-

go [ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 

380 z późn. zm.] mówi, że żadna firma nie może wprowadzać w błąd, w szcze-

gólności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, 

miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. W doktrynie podkreśla się, że  

w przywołanym przepisie realizowany jest ten przejaw zasady prawdziwości 

firmy, który w praktyce sprowadza się przede wszystkim do wymogu by do-
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datki wprowadzane do firmy nie wprowadzały w błąd uczestników obrotu co 

do osoby przedsiębiorcy. Zdaniem autora powyższej tezy należy przez to 

rozumieć nie tylko obiektywnie stwierdzalną niezgodność z rzeczywistością 

danych zamieszczonych w firmie, ale i możliwość wywołania u uczestników 

obrotu wyobrażenia o istnieniu sugerowanych cech prowadzenia działalności 

[Pietrzykowski 2015, 200-201]. W tym kontekście istotnie posługiwanie się  

w firmie przedsiębiorstwa nazwami sugerującymi, że pacjent ma do czynie-

nia z placówką o charakterze klinicznym, może stanowić wprowadzenie go  

w błąd zarówno w zakresie osoby przedsiębiorcy (nie jest on bowiem powią-

zany z uczelnią medyczną), jak i przedmiotu działalności (nie prowadzi on 

kształcenia w zakresie zawodów medycznych). Jako przykłady synonimów 

nazwy „klinika” występujących w języku polskim można wskazać takie wyrazy 

jak: ambulatorium, dom zdrowia, lecznica, ośrodek zdrowia, poradnia lekar-

ska, przychodnia, sanatorium, szpital, lazaret, zakład lecznictwa zamknięte-

go. Racjonalnie rzecz ujmując, trudno dopatrzeć się w podanych przykładach 

takich, które swoją nazwą sugerowałyby pacjentom powiązanie danego 

podmiotu z uczelnią medyczną lub też prowadzenie kształcenia kadr me-

dycznych. Jednakże z uwagi na nieograniczoną pomysłowość przedsiębior-

ców w obieraniu firmy prowadzonej przez siebie działalności aktualne pozo-

stają poczynione powyżej uwagi dotyczące możliwości uznania używania 

synonimów nazwy „klinika” za zachowanie naruszające przepisy regulujące 

ochronę konkurencji. 

Kolejnym działaniem zmierzającym do obejścia przez przedsiębiorców 

ograniczenia wykorzystywania nazwy „klinika” przez nieuprawnione podmio-

ty stanowi także posługiwanie się w firmie ich przedsiębiorstwa anglojęzycz-

ną nazwą „clinic”. W pierwszej kolejności na uwagę zasługuje fakt, że w języ-

ku angielskim wyraz ten posiada zgoła odmienne znaczenie niż polskie słowo 

„klinika”. Oznacza ono bowiem ‘budynek lub część szpitala, w którym korzy-

stać można ze specjalistycznego leczenia lub prywatny szpital albo szpital 

zajmujący się specjalistycznym leczeniem’. [Wehmeier, 2000, 219]. Klinika we-

dle polskiego rozumienia to zgodnie z ustawą ‘miejsce, gdzie poza świadcze-

niem usług medycznych szkoli się kadry medyczne oraz prowadzi się prace 

naukowe i badawcze’. W świetle powyższego nasuwa się wniosek, iż podmiot 

prowadzący działalność w postaci specjalistycznego leczenia o prywatno-
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prawnej strukturze właścicielskiej może posługiwać się słowem „clinic”  

w firmie swojego przedsiębiorstwa. Fonetyczne podobieństwo wyrazów 

„clinic” i klinika będzie miało w tym przypadku drugorzędne znaczenie. 

Głównie z tego powodu, że są to zwroty etymologicznie różne. Wyłącznie 

fonetyczna tożsamość nie jest wystarczającym argumentem za tym, aby 

uniemożliwić przedsiębiorcom wykorzystywania wskazanych nazw. 

Można byłoby pokusić się również o postawienie tezy zgodnie, z którą  

z dopuszczalnością stosowania takich oznaczeń w firmie przedsiębiorstw 

będziemy mieli do czynienia wyłącznie w przypadku tych, które funkcjonują 

w Polsce w powiązaniu z zagranicznymi podmiotami, mającymi w nazwie 

słowo „clinic”. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że ustawa nie zabra-

nia stosowania w firmie przedsiębiorstwa nazwy „clinic”, a ponadto nie ist-

nieje powszechny zakaz stosowania wyrazów obcojęzycznych w oznaczeniu 

przedsiębiorstwa, to nie ma racjonalnej podstawy do ograniczania dopusz-

czalności stosowania tej nazwy wyłącznie do podmiotów zarejestrowanych 

zagranicą funkcjonujących jednocześnie na polskim rynku. 

Ostatnim określeniem stosowanym przez przedsiębiorców jest „poliklini-

ka”. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN poliklinika pierwotnie 

oznaczała ‘miejsce, gdzie udzielane były porady i prowadzone leczenie nie-

odpłatnie przez młodych, ale odznaczających się już dostatecznym doświad-

czeniem studentów medycyny’. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa-

ło się pod kierownictwem specjalizującej się w danej dziedzinie medycyny 

kadry naukowej[http://sjp.pl/poliklinika]. Obecnie jednakże wyraz „poliklinika”  

może być stosowany jako synonim wyrazu „clinic”. W związku z tym konklu-

zja dopuszczająca stosowanie nazwy „clinic” w firmie przedsiębiorstwa bę-

dzie znajdowała analogię w przypadku określenia „poliklinika”. 

SANKCJE ZA BEZPRAWNE STOSOWANIE W OBROCIE NAZWY KLINIKA 

a) postępowania dyscyplinarne wobec lekarzy 

Jak już zostało to podkreślone, poza podmiotami wymienionymi we 

wprowadzeniu nikt inny nie posiada uprawnienia do posługiwania się nazwą 

„klinika”. Wykorzystywanie jej w obrocie należy zakwalifikować jako wpro-

wadzanie pacjenta w błąd. Zgodnie zaś z art. 12 ustawy o prawach pacjenta 

[Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 186 z późn. zm.] powinien on być informowany, jaki 
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jest faktyczny rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez okre-

ślony podmiot leczniczy. Na uwagę zasługuje także fakt, że informacja nie-

zgodna z rzeczywistością może zostać uznana za niedozwoloną reklamę pla-

cówki medycznej. Rozpowszechnianie tego typu informacji jest sprzeczne z 

kodeksem etyki lekarskiej  

[http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-

Lekarskiej.pdf]. Art. 65 przywołanego aktu zakazuje bowiem narzucania pa-

cjentom świadczonych usług leczniczych we wszelkich formach. Konsekwen-

cją tego stanu jest to, że wobec lekarzy, który używają bezprawnie nazwy 

„klinika" lekarskim rzecznikom odpowiedzialności zawodowej przysługuje 

prawo wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Problem pojawia się jednak 

wtedy, gdy tego typu „pseudokliniki” nie są własnością lekarzy, ale przedsię-

biorców, którzy nie wykonują zawodów medycznych. W stosunku do nich 

lekarscy rzecznicy odpowiedzialności zawodowej nie posiadają żadnych in-

strumentów nacisku. 

b) interwencje wojewodów prowadzących rejestry podmiotów leczni-

czych 

Rejestry podmiotów leczniczych w głównej mierze prowadzone są przez 

wojewodów. Jedyną metodą, którą dysponują w zwalczaniu przedsiębiorców 

bezprawnie używających nazwy „klinika” w firmie przedsiębiorstwa, jest 

wysyłanie do nich korespondencji z prośbą o zaprzestanie jej używania.  

W praktyce niezwykle istotny problem stanowi brak konkretnej sankcji prze-

widzianej w ustawie za niezastosowanie się do powyższego wezwania. Pro-

blem ten wielokrotnie był już podnoszony przez praktyków prawa [Nowosiel-

ska, 2015, C5]. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest to, że interwencja woje-

wody prowadzącego stosowny rejestr pozostaje bez odzewu, a przedsiębior-

ca stosujący bezprawne oznaczenie swojej działalności nadal bezkarnie to 

czyni. Żadnego organu władzy publicznej nie wyposażono w narzędzia, za 

pomocą których można byłoby zmienić tę sytuację. Stan ten niewątpliwie 

należy ocenić jako niepożądany. Nieuwaga ustawodawcy doprowadziła bo-

wiem do sytuacji, w której prawo ograniczające stosowanie nazwy klinika  

w firmie stało się dla opornych przedsiębiorców martwym przepisem, do 

którego przestrzegania nie można nikogo zmusić. 
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NADUŻYWANIE NAZWY „KLINIKA” PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA STRICTE MEDYCZNE-

GO  

Bezprawne wykorzystywanie nazwy „klinika” przez przedsiębiorców pro-

wadzących działalność medyczną stanowi zaledwie niewielki wycinek całości 

problemu. Z danych dostępnych w rejestrach przedsiębiorców wynika, że do 

bezprawnego wykorzystywania nazwy „klinika” dochodzi także w innych 

branżach niezwiązanych z sektorem medycznym. Jako przykład można tutaj 

wskazać kosmetyczki, które prowadzone przez siebie działalności nazywają 

kliniką paznokcia, włosów czy piękna, nie zaś, jak powinno mieć to miejsce, 

gabinetem czy salonem. Rejestru tego podmiotów wojewoda nie prowadzi. 

W stosunku do nich został pozbawiony nawet sposobności monitorowania 

stanu rzeczy i występowania z prośbą o zmianę oznaczenia przedsiębiorstwa. 

Poza sektorem kosmetycznym z powszechną praktyką bezprawnego wyko-

rzystywania nazwy „klinika” możemy się spotkać w branżach dietetycznej, 

psychologicznej oraz co najbardziej kuriozalne ogrodniczej czy też motoryza-

cyjnej. "Klinika pięknego paznokcia" lub „Auto klinika” rzeczywiście może 

okazać się bardziej zachęcająca dla konsumenta, niż "kosmetyczka" czy 

"warsztat samochodowy". Z pewnością podmioty, które dopuszczają się 

nadużycia w tym zakresie, próbują się w ten sposób wyróżnić na trudnym 

rynku usług. Jakie jednakże będą konsekwencje sytuacji, w której większość 

zakładów w danej branży, dla zwiększenia swojego prestiżu zacznie nazywać 

się klinikami? Pytaniem otwartym pozostaje, jak daleko będą w stanie posu-

nąć się wtedy przedsiębiorcy, aby wyróżnić się wśród konkurencji. W tym 

kontekście rodzi się poważne pytanie o przestrzeganie podstawowych zasad 

prawa firmowego. Przedsiębiorcy prześcigając się w pomysłach na wyróżnie-

nie się na rynku swoich usług zapominają bowiem, że firma powinna przede 

wszystkim dawać jasną informację co do zakresu prowadzonej działalności 

(zasada prawdziwości firmy) [Stec, Mróz, 2012, 54]. 

PODSUMOWANIE 

W świetle powyższych rozważań wyodrębnić można dwa sposoby rozwią-

zania analizowanego problemu prawnego: 

a) likwidacja zakazu używania nazwy klinika w firmie przedsiębiorców 

W pierwszej kolejności można postulować, aby przepisy prawa mówiące o 

ograniczeniu używania oznaczenia klinika w firmie przedsiębiorców powinny 
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zostać uchylone. Przywołane regulacje prawne powstały wiele lat temu 

(ustawa o działalności leczniczej nie była pierwszą ustawą, która wprowadziła 

zakaz, powieliła natomiast rozwiązania stosowane uprzednio w ustawodaw-

stwie), kiedy na rynku panowały inne warunki. Wraz z upływem czasu nasz 

język uległ zmianom i niektóre wyrazy nabierały nowego znaczenia. Tak jak 

zostało to podkreślone na wstępie, istotną rolę w rozstrzygnięciu tego sporu 

mogłoby odegrać uprzednie przeprowadzenie badań dotyczących społecznej 

świadomości znaczenia nazwy klinika. Ich wyniki przyniosłyby odpowiedź na 

pytanie, czy przeciętny obywatel naszego kraju rzeczywiście utożsamia tę 

nazwę z placówką powiązaną strukturalnie z uczelnią medyczną oraz zajmu-

jącą się kształceniem przyszłych kadr medycznych. W przypadku uzyskania 

negatywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie, nieracjonalnym wydawa-

łoby się utrzymywanie stanu prawnego w obecnym kształcie. 

b) wprowadzenie sankcji za bezprawne używanie nazwy klinika 

Drugim sposobem rozwiązania problemu prawnego będącego przedmio-

tem niniejszej analizy jest wprowadzenie twardej ustawowej sankcji za bez-

prawne wykorzystywanie w firmie przedsiębiorców nazwy klinika. Mimo że 

używanie określenia „klinika” zostało ograniczone przez ustawodawcę  

w przepisach prawa– analogicznie jak np. oznaczenie bank - to w praktyka 

pokazuje - że mnóstwo przedsiębiorców nie widzi potrzeby ich przestrzega-

nia. Sytuacja ta jest wynikiem braku przewidzianych w ustawie konkretnych 

sankcji za niezgodne z przepisami wykorzystywanie nazwy klinika. W ustawie 

o działalności leczniczej ustawodawca nie przewidział bowiem przepisu toż-

samego z art. 171 ust. 2 Prawa bankowego [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe, tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 128 z późn. zm.], który za bezprawne 

używanie oznaczenia „bank” przewiduje karę grzywny do 5.000.000 zł lub 

karę pozbawienia wolności do lat 3. W ocenie autora sankcja za nadużywanie 

nazwy klinika nie musi być aż tak dotkliwa jak w przypadku banków. Chodzi 

raczej o stworzenie instrumentu, który pozwoliłby zintensyfikować działania 

organów administracji w celu wyeliminowania z rynku podmiotów bezpraw-

nie nazywających się klinikami. 
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WSTĘP 

Źródłem kolizji prawa do firmy przedsiębiorcy i prawa ochronnego na 

znak towarowy jest użycie tych samych lub bardzo podobnych wyrazów jako 

oznaczeń przez odrębne podmioty. Z istoty rzeczy problem ten odnosi się do 

znaków słownych lub słowno-graficznych. Może to stanowić celowe podszy-

cie się pod cudzą renomę lub mieć charakter przypadkowy, powiązany  

z rodzajem oferowanych towarów lub usług. 

Identyczność i podobieństwo brzmienia firmy i znaku towarowego odnosi 

się do zdolności odróżniającej oznaczenia przedsiębiorcy, która może mieć 

charakter pierwotny lub wtórny. Pierwsza z nich jest abstrakcyjna i „wyraża 

się potencjalnej zdatności danego symbolu do odróżniania w ogólne” [No-

wińska, Promińska, du Vall, 2011, 259; Zdyb 2011, uwagi do art. 5, Nb. 14; 

Skubisz 2014, 434]. Natomiast wtórna zdolność odróżniająca wyznacza cel, 

którego spełnienie zapobiega wprowadzeniu pozostałych uczestników obro-

tu w błąd, co do tożsamości podmiotu posługującego się rozpoznawalnym 

oznaczeniem w postaci firmy lub znaku towarowego. Podnoszona w dalszej 

części referatu zdolność odróżniająca będzie obejmować ujęcie wtórne, 

przejawiające się na płaszczyźnie wizualnej, znaczeniowej oraz fonetycznej 

użytych wyrazów.  

Powstaje pytanie o to, czy za sformułowania wprowadzające w błąd nale-

ży uznać takie, które wykazują podobieństwo na jednej ze wskazanych powy-

żej płaszczyzn, dwóch czy wszystkich trzech? Co do zasady, należy przyjąć 

stanowisko, zgodnie z którym podobieństwo musi zachodzić we wszystkich 

trzech kryteriach, jednak udzielenie odpowiedzi na to pytanie będzie wyma-

gało indywidualnej oceny w każdym przypadku. 

Możliwość wprowadzenia w błąd dotyczy nie tylko identyczności czy po-

dobieństwa oznaczenia przedsiębiorców. Koniecznym jest także wykonywa-

nie działalności na tym samym obszarze. Będzie się to przejawiać podczas 

omawiania konkretnych regulacji w dalszej części referatu. 

Rozwiązanie kolizji, wynikającej z użycia identycznego lub podobnego wy-

rażenia w firmie przedsiębiorcy i znaku towarowym uzależnione jest od 

pierwszeństwa w uzyskaniu uprawnienia do korzystania z danego oznacze-

nia. Zarówno w przypadku uprzedniej rejestracji przedsiębiorcy pod określo-

ną firmą bądź wcześniejszego uzyskania ochrony na znak towarowy ochrona 
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prawna będzie odmienna. Kolizja interesów uprawnionych podmiotów może 

także mieć miejsce, gdy przedsiębiorca uzyskuje ochronę znaku towarowego, 

który jest identyczny lub podobny do brzmienia firmy, a następnie przenosi 

uprawnienia do tego znaku na inny podmiot.  

Rozważania obejmują analizę właściwych przepisów metodą dogmatycz-

no – prawną. 

UPRZEDNIE PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY I PÓŹNIEJSZA REJESTRACJA FIRMY  

W nawiązaniu do zasady pierwszeństwa punktem wyjścia poniższych 

rozważań jest określenie momentu rozpoczęcia ochrony w zakresie każdej  

z omawianych instytucji. W przypadku firmy przedsiębiorcy jest to chwila 

rozpoczęcia jej używania w obrocie gospodarczym [Wyrwiński 2003, uwagi 

do art. 432, Nb. 5; Pietrzykowski 2015, 213]. Natomiast w odniesieniu do 

znaku towarowego będzie to, zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 30 czerwca 

20003 r.- Prawo własności przemysłowej (dalej: PWP), chwila zgłoszenia 

znaku towarowego w Urzędzie Patentowym wraz z uwzględnieniem pierw-

szeństwa do uzyskania tego prawa określonego we właściwych przepisach 

PWP. 

Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1965 r. – Kodeks cywilny (dalej: KC) – 

stanowią o kontroli prawidłowości obierania firmy oraz o ochronie oznacze-

nia przedsiębiorcy w postępowaniu nieprocesowym na etapie rejestracji, w 

trakcie funkcjonowania w obrocie gospodarczym, aż do prawomocnego wy-

kreślenia przedsiębiorcy z rejestru [Sitko 2009, 136]. Zasada prawdziwości 

firmy, wyrażona w art. 433 § 2 KC, stanowi, że „firma nie może wprowadzać 

w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy (…)”. Ta regulacja doty-

czy nie tylko rzeczywistego wprowadzenia w błąd ale także potencjalnej 

możliwości wprowadzenia w błąd klienta we wskazanym zakresie [Księżak, 

Pyziak-Szafnicka 2014, uwagi do art. 433, Nb. 12;  Sitko 2009, 132 i n.].  

Z uwagi na charakter oznaczenia, któremu zarzuca się kolizję,  nie będzie 

mieć zastosowania zasada wyłączności firmy (art. 433 § 1 KC) stanowiąca 

typowy instrument rozwiązywania kolizji istniejącej w przypadku obrania 

przez przedsiębiorców podobnych firm.  

Mimo odmowy zastosowania zasady wyłączności powyżej zacytowany 

przepis należy rozumieć w odniesieniu do pojęcia „wspólnego rynku” zawar-

tego w art. 433 § 1 KC. Jak wskazuje A. Janiak, omawianego terminu nie nale-
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ży „ograniczać do obszaru geograficznego, lecz traktować raczej w katego-

riach sfery oddziaływania lub zamierzonej ekspansji przedsiębiorcy oraz  

w znaczeniu wspólnej klienteli, która może być wyznaczona w oparciu o róż-

ne kryteria, w szczególności geograficzne (rynek miejscowy, rynek lokalny, 

rynek krajowy, rynek europejski, rynek światowy), przedmiotowe (rynek 

paliw, rynek energii, rynek finansowy, rynek nieruchomości, rynek produk-

tów rolnych itp.), a nawet czasowe - np. rynki sezonowe” [Kidyba 2012, uwa-

gi do art. 433 KC Nb. 4; Szwaja 2004, 14]. W związku z tym ochronie będzie 

podlegać używanie identycznego lub podobnego oznaczenia na tym samym 

obszarze wykonywania działalności gospodarczej w sensie geograficzny, 

przedmiotowym, a także czasowym, które ma przeciwdziałać wprowadzeniu 

lub możliwości wprowadzenia w błąd co do osoby przedsiębiorcy. 

Naruszenie zasady prawdziwości firmy wymaga podjęcia określonych 

działań celem usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Na etapie rejestracji 

firmy sąd rejestrowy powinien w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy firma, 

określona w złożonym wniosku o wpis, może wprowadzać uczestników obro-

tu w błąd. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na to pytanie sąd powinien 

wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, ze wskazaniem 

konieczności zmiany firmy lub wniosek oddalić.  Choć teoretycznie taka sytu-

acja wydaje się możliwa, to jednak w praktyce trudno jest ją sobie wyobrazić 

ze względu na brak źródła informacji co do tego, jakie firmy przedsiębiorców 

są w toku rejestracji. 

Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy przedsiębiorstwo działające pod 

wprowadzającą w błąd firmą już zostało zarejestrowane. Materialno-prawną 

podstawą wykreślenia wpisu takiej firmy jest art. 433 § 2 KC, natomiast pod-

stawa procesowa została zawarta w przepisach ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: KRS). Art. 12 ust. 3 tej ustawy 

stanowi o możliwości wykreślenia z rejestru danych niedopuszczalnych przez 

wzgląd na obowiązujące przepisy prawa. W tym celu, sąd rejestrowy powi-

nien stwierdzić ów niedopuszczalność wpisu firmy przedsiębiorcy na pod-

stawie art. 433 § 2 KC, następnie dokonać jego wykreślenia ex officio oraz 

zobowiązać do złożenia wniosku o wpis firmy, która nie koliduje z prawami 

zainteresowanych (art. 24 ust. 1 KRS). Problematyczne wydaje się w tym 

przypadku funkcjonowanie przedsiębiorcy w okresie pomiędzy prawomoc-
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nym wykreśleniem wpisu o firmie, a dokonaniem wpisu nowej firmy przed-

siębiorcy. Wątpliwości nasuwa także możliwość wykreślenia wpisu firmy, 

wobec wcześniejszego postanowienia o wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru, 

które  potwierdzało zgodność z prawem złożonego wniosku. 

Należy rozważyć dopuszczenie działania sądu rejestrowego wyłącznie na 

podstawie art. 24 ust. 1 KRS. W tym trybie może zostać nałożony na przed-

siębiorcę obowiązek złożenia wniosku o wpis bez uprzedniego wykreślenia 

firmy, która wprowadza lub może wprowadzać w błąd. Postępowanie przy-

muszające może zostać wszczęte zawsze, gdy ustawa nakłada na podmiot 

obowiązek złożenia wniosku o wpis [Zamojski 2006, 38], co zgodnie z art. 22 

KRS  następuje w ciągu 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego dokonanie 

wpisu. Wydaje się, że takim zdarzeniem może być miedzy innymi powstanie 

stanu niezgodności z prawem przez naruszenie art. 433 § 2 KC. Taka interpre-

tacja - choć daleko idąca - ma uzasadnienie w konieczności zapewnienia 

bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. W tym celu sąd rejestrowy powinien 

w pierwszej kolejności stwierdzić możliwość wprowadzenia w błąd uczestni-

ków obrotu przez używanie dotychczasowej firmy, a następnie wyznaczyć  

7-dniowy termin na złożenie stosownego wniosku o wpis pod rygorem nało-

żenia grzywny.  

Sygnalizowane możliwości sądu rejestrowego wydają się być tylko teore-

tyczne, ze względu na ograniczoną możliwość dochodzenia roszczeń związa-

nych z naruszeniem prawa, a przede wszystkim ze względu na brak informa-

cji i danych pozwalających sądowi rejestrowemu na rozstrzygnięcie przed-

miotowej kolizji praw.  

Odmiennym trybem od postępowania przed sądem rejestrowym jest po-

wództwo cywilne na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 

r. – Kodeks postępowania cywilnego (dalej: KPC), z tą różnicą, że podstawą 

dochodzonych roszczeń nie będzie art. 433 § 2 KC, tylko właściwe przepisy 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkrecji (dalej: 

UZNK). Materialną odstawą ochrony znaku towarowego jest z art. 3 w związ-

ku z art. 5 UZNK. Przesłanką udzielenia ochrony jest fakt używania danego 

oznaczenia przez przedsiębiorcę, które jest sprzeczne z prawem lub dobrymi 

obyczajami oraz narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 

UZNK). Istotne są także forma i okoliczności, które mogą powodować wpro-
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wadzenie potencjalnych klientów w błąd [ Zob. Zdyb, uwagi do art. 5, Nb. 23 

– 24].  

Art. 5 UZNK dotyczy oznaczenia przedsiębiorcy, którego zakres jest nie-

jednolicie rozumiany w doktrynie. Przeważające jest jednak szerokie ujęcie 

terminu „przedsiębiorstwo”, które obejmuje znaczenie przedmiotowe, pod-

miotowe oraz funkcjonalne [Tak: Sołtys 2003, 33; Sitko 2008, 23; Zdyb, uwa-

gi do art. 5, Nb. 11; Odmiennie: Promińska  2001, 153 i n.]. Tak więc, przepis 

ten będzie także dotyczył prawa do firmy. 

Katalog roszczeń, jakie przysługują uprawnionemu, zawarty jest w art. 18 

UZNK. Są nimi: żądanie zaniechania działania, usunięcie jego skutków, złoże-

nie oświadczenia o odpowiedniej formie i treści, naprawienie szkody, wyda-

nie bezprawnie uzyskanych korzyści oraz zasądzenie odpowiedniej sumy na 

cel społeczny.  

Pewnego komentarza wymaga kwestia wykonania orzeczenia i związania 

sądu rejestrowego orzeczeniem wydanym przez sąd procesowy w postępo-

waniu prowadzonym w trybie art. 187 KPC? Otóż, jedyna forma prejudycjal-

ności, jaką przewidują przepisy procedury cywilnej, to związanie sądu pra-

womocnym wyrokiem skazującym wydanym w postępowaniu karnym (art. 

11 KPC). Wobec tego trudno wywodzić obligatoryjne działanie sądu reje-

strowego na skutek orzeczenia wydanego przez sąd cywilny. Właściwym 

sposobem wykonania prawomocnego orzeczenia w omawianym przypadku 

jest egzekucja świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1051 KPC, do której 

to przepisy KRS odwołują się bezpośrednio (art. 24 KRS). Na marginesie war-

to wskazać, że sentencja wyroku stwierdzającego naruszenie danego ozna-

czenia zawierałaby – prócz zasądzenia określonego świadczenia zgodnie  

z żądaniem zawartym w pozwie- zobowiązanie do zaniechania używania 

konkretnego oznaczenia w obrocie gospodarczym. W związku z tym wyko-

nanie orzeczenia mogłoby nastąpić alternatywnie, poprzez zaniechanie pro-

wadzenia działalności przedsiębiorcy lub poprzez zmianę firmy.  

  



 

Kolizja prawa do firmy i prawa ochronnego na znak towarowy 

356 

UPRZEDNIE PRAWO DO FIRMY I PÓŹNIEJSZA REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO 

Sytuacja odwrotna od wcześniej zaprezentowanej dotyczy przypadku, gdy 

jako pierwsza ochronę uzyskała firma przedsiębiorcy, a następnie został za-

rejestrowany znak towarowy zawierający oznaczenie słowne identyczne lub 

podobne do rdzenia firmy. Możliwość ochrony prawa do firmy przewidują 

przepisy PWP. Decydująca dla uzyskania ochrony jest jednak zasada specjali-

zacji znaku towarowego. Według niej, ochrona znaku towarowego obejmuje 

konkretny rodzaj produktów danego przedsiębiorcy. Tak więc uzyskanie 

ochrony przed możliwością wprowadzenia w błąd dotyczy sytuacji, gdy za-

kres terytorialny działalności wykonywanej przez uprawnionego do znaku 

towarowego i przedsiębiorcy działającego pod identyczną lub podobną firmą 

jest tożsamy, a równocześnie przedsiębiorca prowadzi działalność pod 

uprzednio zarejestrowaną firmą w zakresie usług lub towarów objętych zgło-

szeniem znaku towarowego. 

Ochrona firmy na podstawie przepisów PWP obejmuje jedynie etap reje-

stracji znaku towarowego. Jest to spowodowane zmianą trybu postępowania 

w przedmiocie udzielenia ochrony znaku towarowego. Ustawą z dnia 11 

września 2015 r. o zmianie ustawy- Prawo własności przemysłowej uchylono 

art. 131 ust. 1 p. 1. W jego miejsce dodano art. 1321 PWP, który wprowadził 

możliwość wyrażenia sprzeciwu składanego przed Urzędem Patentowym w 

związku z rejestracją znaku towarowego naruszającego prawa osobiste lub 

majątkowe osób trzecich.  

Szerszy zakres ochrony został przewidziany w art. 4310 KC. Przepis ten 

stanowi o ochronie prawa do firmy przedsiębiorcy, które zostało zagrożone 

lub naruszone cudzym działaniem. Na tej podstawie uprawniony może żądać 

zaniechania działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego 

naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświad-

czenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasa-

dach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez oso-

bę, która dopuściła się naruszenia. 

Powyższa regulacja nie wskazuje rodzajów ani konkretnych działań, jakie 

mogą zagrażać lub naruszać prawo do firmy. Toteż, lege non distinguente 

należy przyjąć, że chodzi o każde działanie o określonym w ustawie skutku, 

które charakteryzuje się bezprawnością. Bezprawność nie została zdefinio-
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wana przez ustawodawcę ale w literaturze powstałej na gruncie art. 5 KC 

wskazuje się, że polega ona na wkroczeniu w cudzą sferę praw podmioto-

wych i odnosi się tylko do osoby, której prawa zostały naruszone [Pyziak – 

Szafnicka 2009, uwagi do art. 5, Nb. 44.]. Bezprawne działanie cechuje się 

sprzecznością z prawem lub zasadami współżycia społecznego w sensie 

obiektywnym [Sitko 2009, 227; Skubis 2014, 675]. Wobec tego powstaje 

pytanie o to, czy korzystanie ze znaku towarowego, który uzyskał ochronę 

później, niż miało miejsce pierwsze użycie firmy przedsiębiorcy, może być 

uznane za bezprawne? 

Wydaje się, że na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi 

twierdzącej z zastrzeżeniem poczynionych wyżej uwag dotyczących zakresu 

możliwej kolizji i jej przesłanek. Późniejsze uzyskanie ochrony identycznego 

lub podobnego znaku towarowego jak firma przedsiębiorcy, wydaje się naru-

szać zasady współżycia społecznego. Używanie identycznego lub podobnego 

oznaczenia do firmy w zakresie podobnego obszaru i przedmiotu działalności 

godzi w uzasadnione interesy przedsiębiorcy. Przemawia za tym bezpieczeń-

stwo obrotu gospodarczego, które wyraża się w ochronie tożsamości przed-

siębiorcy i przedmiotu działalności. 

Postępowanie w przypadku zagrożenia lub naruszenia prawa do firmy na 

podstawie art. 4310 KC będzie przebiegać analogicznie jak w omówionym 

wcześniej przypadku, czyli w trybie procesowym.  

Ochrona prawa do firmy przedsiębiorcy może być także realizowana na 

podstawie art. 3 w związku z art. 10 UZNK. Drugi z powołanych przepisów 

stanowi o tym, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie to-

warów lub usług, które może wprowadzać klientów w błąd co do ich pocho-

dzenia. Katalog roszczeń oraz sposób ich realizacji jest taki jak w przypadku 

ochrony znaku towarowego na podstawie art. 3 w związku z art. 5 UZNK.  

PRZENIESIENIE PRAW DO ZNAKU TOWAROWEGO NA INNEGO PRZEDSIĘBIORCĘ 

W praktyce spotykana jest sytuacja, gdy przedsiębiorca uzyskuje ochronę 

znaku towarowego, który jest wyrażony słownie lub słowno-graficznie,  

w sposób identyczny lub podobny do jego firmy [Odmiennie: Wiszniweska, 

PPH 2001/12/4]. Przejście prawa do znaku towarowego, na podstawie prze-

pisów KC oraz PWP może nastąpić wraz z przedsiębiorstwem, jego częścią 

lub samodzielnie [Skubisz,  992 i n. ]. 



 

Kolizja prawa do firmy i prawa ochronnego na znak towarowy 

358 

Możliwość zbycia znaku towarowego uregulowana została w sposób wy-

biórczy w art. 162 PWP. Ustawodawca nie określił trybu zbycia prawa ani 

szczegółowych praw i obowiązków stron umowy.[Demendecki,  Niewęgłow-

ski, Sitko,  Szczotka, Tylec, 2015, uwagi do art. 162, Nb. 1]. To też powoduje 

liczne problemy, szczególnie gdy nabywca korzysta z renomy uzyskanej  

w związku z działalnością przedsiębiorcy, który dokonuje zbycia, a korzysta-

nie ze znaku jest niezgodnie z jego wolą lub nawet tej renomie szkodzi. 

Wydaje się, że skoro przedsiębiorca decyduje się na przeniesienie praw 

na znak towarowy na inny podmiot, to godzi się na to, aby nabywca z tych 

uprawnień korzystał według własnego uznania (o ile sposób używania jest 

zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego).  

Identyczne lub podobne oznaczenie podlega ochronie prawnej także 

względem zbywcy znaku towarowego, który renomę danej marki wypraco-

wał w związku z wykonywaną działalnością. Jednak uwzględniając to, że spo-

sób nabycia prawa do danego oznaczenia jest w tej sytuacji zgodny z pra-

wem, nie każdy model ochrony prawnej przedstawiony wcześniej znajdzie 

zastosowanie. W związku z tym należy odrzucić możliwość powołania przepi-

sów PWP, gdyż te dotyczą wyłącznie etapu rejestracji znaku towarowego. 

Zastosowania nie znajdzie także regulacja zawarta w UZNK, ze względu na 

brak celowego działania ukierunkowanego na wprowadzanie potencjalnych 

klientów w błąd. Natomiast właściwe będzie powołanie  art. 4310 KC. Podkre-

ślić należy, że prawo do firmy obejmuje nie tylko -przedstawioną wcześniej- 

ochronę przed używaniem jej przez inne podmioty, ale także renomę zawar-

tego w niej wyrażenia, które stanowi dobro osobiste przedsiębiorcy. Działa-

nie na szkodę renomy firmy kwalifikuje się jako bezprawne przez wzgląd 

naruszenia zasad współżycia społecznego. Ostatecznie należy podkreślić, że 

wzajemne prawa, obowiązki oraz rozwiązanie ewentualnej kolizji powinny 

być ustalone przez strony ze szczególną dokładnością w umowie, przez 

wzgląd na bardzo pobieżną regulację ustawową. 

PODSUMOWANIE 

Rozwiązanie kolizji wynikającej z użycia tego samego wyrażenia w firmie 

przedsiębiorcy i znaku towarowym jest uzależnione od możliwości wprowa-

dzenia w błąd uczestników obrotu, która jest determinowana przez zasadę 

specjalizacji oraz pojęcie wspólnego rynku - w zależności od przepisów sta-
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nowiących podstawę ochrony - oraz od pierwszeństwa uzyskania prawa.  

W sytuacji gdy jako pierwszy ochronę uzyskał uprawniony do znaku towaro-

wego, ochrona jego prawa może przebiegać na podstawie regulacji zawartej 

w art. 433 § 2 KC przed sądem rejestrowym w trybie art. 24 ust. 1 KRS. Moż-

liwe jest także dochodzenie roszczeń na podstawie art. 3 w związku z art. 5 

UZNK w trybie art. 187 KPC. 

W sytuacji odwrotnej, na etapie rejestracji znaku towarowego w Urzędzie 

Patentowym, ochrona zawarta jest w art. 1321 PWP i polega na możliwości 

złożenia sprzeciwu co do rejestracji znaku, który narusza prawa osobiste lub 

majątkowe osób trzecich. Ponadto, także w trybie procesowym, ochrona jest 

realizowana na podstawie art. 4310 KC lub według art. 3 w związku z art. 10 

UZNK. 

Zupełnie odmiennie przebiega ochrona identycznego wyrażenia zawarte-

go w firmie przedsiębiorcy i znaku towarowym, gdy prawo do znaku zostanie 

przeniesione na inny podmiot. Ze względu na zgodne z prawem uzyskanie 

tytułu do posługiwania się określonym wyrażeniem, ochrona przed deprecja-

cją jego renomy będzie odmienna od wcześniej opisanych. Będzie ona prze-

biegać w trybie procesowym w oparciu o regulację zawartą w art. 4310 KC. 
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do obowiązującego od 15 kwietnia 2016r. 
nowego systemu rozpatrywania zgłoszeń 
znaków towarowych, tzw. systemu sprze-
ciwowego, który znacznie ułatwia i przy-
śpiesza rozpatrywanie podań o udzielenie 
prawa ochronnego na znak towarowy. 
Ukazanie problematyki powyższego tematu 
należało jednak poprzedzić rozważaniami 
dotyczącymi podstawowych zagadnień 
związanych z instytucją znaku towarowego. 
Wskazane zostały najważniejsze korzyści 
płynące z rejestracji nazwy/logo firmy jako 
znaku towarowego, formy w jakich powinna 
nastąpić ich prawna rejestracja, a także 
zasięg jej  terytorialnej ochrony. Swoistą 
klamrę spinającą przedmiotową problema-
tykę jest podsumowanie w którym zostały 
zawarte wnioski wynikające z przeprowa-
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cable from 15 April 2016 -  also known as 
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cations for the  right to protect a selected 
trademark. In presenting the issues above, 
it was necessary for this subject to preced-
ed all of this by other considerations about 
basic issues related to the institution of the 
trademark. There were pointed the most 
important advantages of registration of 
name / logo  as trademark, forms in which 
their legal registration should occur, as well 
as the extent of its territorial protection. A 
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Rok 2016 okazał się czasem obfitującym w znaczne zmiany w zakresie 

prawa własności przemysłowej [Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo 

własności przemysłowej – tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.1410 z późn. zm.]. 

Przedmiotowe zmiany miały charakter nie tylko ilościowy, ale i jakościowy. 

Ostatnia nowelizacja – ustawa z dnia 11 września 2015r. o zmianie ustawy – 

Prawo własności przemysłowej (Dz. U. poz.1615) – wprowadziła zmiany 

obejmujące swym zakresem znaki towarowe. Przedmiotowe zmiany weszły 

w życie 15 kwietnia 2016r. przemodelowując tym samym tryb uzyskiwania 

ochrony za znaki towarowe poprzez wprowadzenie do polskiego porządku 

prawnego systemu rejestracyjnego (sprzeciwowego) w stosunku do znaków 

towarowych.  

Przechodząc stricte do tematu pracy, w pierwszej kolejności należy zasy-

gnalizować nieustający wzrost coraz większego, biznesowego  znaczenia 

znaków towarowych w obrocie gospodarczym, a które często stanowią naj-

cenniejszy składnik niematerialny przedsiębiorstwa. Znaki towarowe są to 

więc symbole, które komunikują uczestnikom rynku:  

1) Pochodzenie towaru (usługi) z konkretnego źródła,  

2) Właściwości towaru (usługi) oznaczonego znakiem towarowym, np. 

jakość czy trwałość,  

3) Skojarzenia związane z samym znakiem towarowym, np. prestiż, luk-

sus, młodość.  
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Za pomocą znaków towarowych podmioty gospodarcze zdobywają klien-

tów, zapewniając sobie ich lojalność i generując przy tym wzrost gospodar-

czy. Z drugiej strony podnoszone są też głosy krytyczne względem nieustan-

nego wzrostu prawa znaków towarowych i zawłaszczania przez tę dziedzinę 

prawa własności przemysłowej coraz to nowych symboli kultury [Michalak 

2015, 59-62 i tam cytowana literatura]. Znak towarowy jest to więc dobro 

niematerialne będące odbitym w świadomości człowieka jednolitym związ-

kiem oznaczenia i towaru, obejmującym ogół wyobrażeń o danych towarze, 

wyodrębnionym w obrocie gospodarczym na podstawie kryterium jego po-

chodzenia [Skubisz 2015, 33; Wojcieszko – Głuszko 2012, 427]. Należy zatem 

dokonać rozróżnienia pomiędzy znakiem towarowym, jako owym „ogóle 

wyobrażeń” o towarze, kreowanym w świadomości człowieka, a jego mate-

rialnym nośnikiem (substratem). Oznaczenie i konkretny egzemplarz towaru 

stanowią jedynie corpus mechanicum znaku towarowego jako dobra niema-

terialnego [Michalak 2016, 352].  

W art.120 ust.1 PrWłPrzem przedstawiona została normatywna definicja 

znaku towarowego. Z definicji tej wynika, że znakiem towarowym może być 

co do zasady każde oznaczenie, niemniej musi ono spełniać łącznie dwa wa-

runki, a mianowicie: być graficznie przedstawiane oraz nadawać się do od-

różnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego przed-

siębiorstwa. Brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych przesłanek skut-

kować będzie wydaniem przez Urząd Patentowy decyzji o odmowie udziele-

nia prawa ochronnego na znak towarowy, bowiem stanowią one bezwzględ-

ne przeszkody rejestracyjne (zob. art.145 w zw. z art.1291 ust.1 PrWłPrzem).  

Z definicji znaku towarowego wynikają trzy istotne z praktycznego punktu 

widzenia aspekty. Po pierwsze, ustawowe wymagania zasadniczo dotyczą 

samego orzeczenia, a nie zewnętrznych okoliczności, np. podmiotu zgłasza-

jącego. W przeciwieństwie bowiem do ustawy o znakach towarowych [usta-

wa z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych – Dz. U. Nr 5, poz.17 ze 

zm.] przepisy PrWłPrzem nie zawierają ograniczenia rejestracji tylko do 

przedsiębiorców i tylko do towarów będących przedmiotem ich działalności 

gospodarczej. Znak towarowy może zatem zostać zarejestrowany na rzecz 

np. fundacji, uczelni czy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospo-

darczej. W przypadku zaś osób prowadzących działalność gospodarczą zakres 
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towarów (usług) wskazany w podaniu o udzielenie prawa ochronnego na 

znak towarowy nie musi pokrywać się z przedmiotem ich działalności, np. 

zarejestrowanie znaku „PEGAZ” przez telewizję dla produktów farmaceu-

tycznych pomimo braku prowadzenia działalności w tym zakresie nie stanowi 

przeszkody do udzielenia ochrony wskazanemu oznaczeniu (decyzja Urzędy 

Patentowego z 30 maja 2006r., Sp. 445/05 nieopubl.). Po drugie, warunkiem 

udzielenia ochrony nie jest również – jak to ma miejsce w USA – używanie 

oznaczeń w obrocie lub zadeklarowanie woli jego używania w obrocie. Po 

trzecie, znak towarowy nie musi być oryginalny twórczy czy nowy – wystar-

czy, by nadawał się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od 

towarów innego przedsiębiorstwa [Michalak 2016, 352]. Przykładowo, jak 

zauważył Europejski Trybunał Sprawiedliwości, oznaczenie „SAT.2” zgłoszone 

dla m.in. usług telekomunikacyjnych nie jest szczególnie innowacyjne, jednak 

okoliczność ta nie pozwala na przyjęcie tezy o braku zdolności odróżniającej 

tego oznaczenia [wyr. ETS z 16.9.2004r. C-329/02, SAT.1 Satelliten GmbH v. 

Zb. Orz. 2004, s.I-8317].  

Mając na względzie powyższe, wskazać należy, że w praktyce przedsię-

biorcy najczęściej rejestrują firmową nazwę oraz firmowe logo. Przed pol-

skim Urzędem Patentowym procedura taka trwała około 12 miesięcy,  

a w stosunku do znaków wspólnotowych – obejmujących swym zakresem 

ochronę na terenie całej Unii Europejskiej – około 5 miesięcy. Jej zwieńcze-

niem było nadanie niepowtarzalnego numeru rejestracyjnego na świadec-

twie ochrony. Sama ochrona prawa przyznawana była na 10 lat z możliwo-

ścią jej przedłużenia na kolejne tego typu okresy. Nie było i nie ma prawnego 

obowiązku rejestrowania znaków towarowych, jednakże zważywszy na te-

mat niniejszej pracy, warto wskazać na uprawnienia i możliwości wynikające 

z dokonania odpowiedniej rejestracji. W tym miejscu należałoby zadać pod-

stawowe pytanie – co daje zastrzeżenie nazwy/logo firmy jako znaku towa-

rowego? W pierwszej kolejności należy wskazać na fakt, że rejestrując znak 

towarowy, stajemy się realnie właścicielami swojej marki. Należy przy tym 

pamiętać, że niestety coraz częściej przedsiębiorcy bezrefleksyjnie zaczynają 

używać nazw, których nie mogą być właścicielami. Następnie przez lata in-

westują czas oraz środki finansowe w ich promocję, a później uświadamiają 

sobie swój błąd w momencie otrzymania listu z kancelarii adwokackiej, któ-
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rym to listem jest wezwanie do zaprzestania naruszania cudzego prawa 

ochronnego na znak towarowy. W przedmiotowej sytuacji przedsiębiorca nie 

ma innego wyjścia jak zmienić nazwę firmy. Jeżeli jednak zarejestrowałby 

swój znak towarowy uzyskałby niejako urzędowe poświadczenie, że jest wła-

ścicielem swojej marki i tym samym mógłby rozwijać ją bez obaw, że osoba 

trzecia zmusi go do zmiany nazwy, pod którą działa. Po drugie, wskazać nale-

ży, iż rejestracja nazwy/logo firmy jako znaku towarowego stanowi silne na-

rzędzie prawne do walki z nieuczciwą konkurencją. Przedsiębiorca, prowa-

dząc działalność gospodarczą, rozwija swoją firmę oraz stara się budować 

silną markę. Marka z kolei jest dobrze odbierana zarówno przez klientów, jak 

i partnerów biznesowych. Powyższy proces trwa latami i wymaga dużo pracy. 

Niestety coraz częściej można spotkać się z osobami trzecimi, które chcąc 

„iść na skróty”, podszywają się pod rozpoznawalne firmy. Nierzadko ich na-

zwy od „oryginałów” różnią się jedynie jedną literą. Podobnie może być także 

w przypadku logo firmy. Cel powyższego działania jest jeden – konsument 

ma się pomylić i nabyć towar/usługę u „oszusta” prawnego. Mając jednak 

ochroniony znak towarowy, przedsiębiorca może skutecznie walczyć z po-

wyższym procederem. Jest w stanie nie tylko wymusić na danej firmie zmia-

nę nazwy, ale również i zapłatę stosownego odszkodowania. Należy przy tym 

pamiętać, że przedsiębiorca uzyskujący świadectwo ochronne ma „prawnie 

zagwarantowane”, iż żaden inny przedsiębiorca czy też osoba trzecia nie 

może posługiwać się określeniem identycznym ani nawet podobnym do za-

rejestrowanego znaku towarowego. Po trzecie, wskazać należy, iż zareje-

strowanie nazwy/logo firmy jako znaku towarowego pozwala przedsiębiorcy 

realnie zarabiać na stworzonej marce. W zależności od firmowych obrotów  

i dochodów można oszacować jego wartość. Dysponując z kolei powyższą 

informacją, przedsiębiorca posiada realną możliwość udzielania odpłatnej 

licencji na posługiwanie się rozpoznawalnym znakiem towarowym (np. w ten 

sposób często działają różnego rodzaju restauracje). Należy pamiętać rów-

nież i o tym, że zarejestrowaną nazwę/logo firmy przedsiębiorca może  

w każdym momencie zbyć. Powyższa praktyka jest bardzo popularna w Sta-

nach Zjednoczonych. Ponadto posiadanie zarejestrowanego znaku towaro-

wego pozwala uzyskać określone korzyści podatkowe. Kwestia dot. optymali-

zacji podatkowej LPP nierzadko wykorzystywana jest w sposób legalny jako 

narzędzie prawne do tego by płacić niższe podatki. Po czwarte, zarejestro-
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wanie nazwy/logo firmy jako znaku towarowego pozwala przedsiębiorcy 

uregulować kwestie własnościowe. Świadectwo ochronne na znak towarowy 

zawiera szereg bardzo istotnych informacji, m.in. kto jest właścicielem praw 

do znaku towarowego, od kiedy obowiązuje ochrona czy też na jakie towa-

ry/usługi posiada się „monopol prawny”. Zdarza się nierzadko, że przedsię-

biorcy toczą pomiędzy sobą spory o prawa do jakiejś marki. Niestety nader 

często jest to walka w ramach „jednej rodziny” bądź osób, które wcześniej 

ściśle ze sobą współpracowały. Powyższego typu sprawy sądowe są nie tylko 

bardzo skomplikowane, ale przede wszystkim długie i kosztowne. Po wielu 

latach niezwykle trudno jest udowodnić przed sądem rozpatrującym sprawę 

np. kto stworzył firmowe logo. Należy mieć na uwadze, iż wiele z tych spraw 

w ogóle nie trafiłoby na wokandę, gdyby już przy „narodzinach firmy” zareje-

strowano jej znak towarowy. Tym samym nie powstałyby żadne wątpliwości 

dla kogo i na jakiej podstawie prawnej przysługuję prawa do marki. Po piąte i 

ostatnie, zarejestrowanie przez przedsiębiorcę nazwy/logo firmy  jako znaku 

towarowego może mu pomóc w przypadku jego bankructwa. Jak już wcze-

śniej wspomniano, znak towarowy ma możliwą do oszacowania wartość. 

Jeżeli dana marka była obecna na rynku przez szereg lat, to z pewnością jest 

rozpoznawalna, a przez wskazany czas przedsiębiorca inwestował w jej pro-

mocję. Nierzadko zdarza się jednak, że firmy bankrutują i mają do czynienia 

wówczas z komornikami sądowymi, których praca z kolei polega w głównej 

mierze na zaspokajaniu wierzycieli z majątku dłużnika. Można powiedzieć, że 

„w praktyce chodzi o spieniężenia tego, co spieniężyć się nie da.” Tym sa-

mym przedsiębiorca mający zarejestrowany znak towarowy może go zbyć na 

licytacji komorniczej, a uzyskana kwota z pewnością pozwoli na pomniejsze-

nie jego długu. Praktyka ukazuje, że potencjalni nabywcy są w stanie zapłacić 

ogromne kwoty na określoną, zarejestrowaną nazwę/logo firmy. Powyższe 

jest opłacalne z punktu widzenia potencjalnego nabywcy, który zdecydowa-

nie częściej woli zapłacić tyle samo za zarejestrowany i rozpoznawalny znak, 

aniżeli tyle samo zainwestować w promocję nowej marki i to bez gwarancji 

sukcesu [www.znakitowarowe-blog.pl].  

Mając na względzie powyższe, wskazać należy, że tak naprawdę nie ma 

ograniczeń, jeżeli chodzi o formę, w jakiej musi występować znak towarowy. 

Ważne jest jednak, aby miał odróżniający charakter i dał się przedstawić  
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w sposób graficzny. Musi on zatem być zmysłowo postrzegalny. Pamiętając  

o tych zasadach do ochrony, przedsiębiorca może zgłosić:  

1) Wyrazy – właśnie w tej formie znaki towarowe pojawiają się najczę-

ściej. Zastrzec można nazwę przedsiębiorstwa, kolorowe logo firmy, markę 

produktu, a nawet slogany reklamowe. To wszystko w wersji z charaktery-

styczną szatą graficzną lub bez niej (samo brzmienie słowa); 

2) Domeny internetowe – tutaj ochrona przyznawana jest pod pewny-

mi warunkami. Można zgłosić domeny w wersji słownej, np. www.triada.pl, 

albo z charakterystyczna szatą graficzną.  

3) Rysunki – chodzi tutaj o ornamenty, grafiki, motywy, które nie zawie-

rają w sobie żadnych wyrazów. Następuje tu ochrona grafiki niezależnie od 

elementów słownych;  

4) Etykiety – w Polsce dość popularne jest zgłaszanie etykiet, opakowań 

produktów jako znaki towarowe;  

5) Formy przestrzenne – możliwe jest uzyskanie ochrony na znak, który 

ma formę przestrzenną. Chodzi tutaj o jego niepowtarzalny kształt oraz wy-

gląd. Choć o znakach towarowych przestrzennych nie mówi się dużo to są 

one dość popularne w Polsce. Przeglądając bazy Urzędu Patentowego można 

znaleźć przede wszystkim różnego rodzaju pojemniki oraz butelki;  

6) Kompozycje kolorystyczne, a nawet same kolory – Christian Loubo-

utin, projektant luksusowego damskiego obuwia zasłynął tym, że podeszwy 

butów zaczął malować jaskrawo czerwonym lakierem. Osiągnął tym nieby-

wały sukces. Jednakże z biegiem czasu pojawiło się wielu jego „naśladow-

ców”. To skłoniło sławnego projektanta do lepszego zadbania o swoje prawa, 

dzięki czemu zastrzegł on jako znak towarowy czerwony kolor podeszwy. 

Projektant posiada ochronę m.in. wspólnotowego znaku towarowego.  

W Polsce odnotowany został jak dotąd jeden przypadek uzyskania ochrony 

prawnej na kolor. Udało się to producentowi Milki (Kraft Jacobs Suchard) na 

kolor lila;  

7) Prezentacje multimedialne – w bazie OHIM można znaleźć np. udzie-

lenie ochrony na ruchomy znak  towarowy;  

8) Melodie lub inne sygnały dźwiękowe – w kwestii znaków towaro-

wych dźwiękowych panuje zgodność, że mogą one podlegać rejestracji, po-
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nieważ da się je przedstawić w postaci graficznej (np. nut). Na świecie można 

znaleźć szereg ciekawych przykładów tego typu znaków;  

9) Zapachy – wiele osób próbowało zastrzec zapach, ale odpowiednie 

instytucje rejestrowe zawsze im odmawiały. Powodem tego nie było to, że 

znak zapachowy nie spełniał definicji znaku. Chodziło o to, że nie da się zapa-

chu przedstawić w formie graficznej. Wskazano, że na pewno: „przedstawie-

niem graficznym” znaku nie jest wzór chemiczny ani depozyt. Okazało się 

jednak, że dla OIHM wystarczył tylko opis, np. „the smell of fresh cut grass” 

[www.znakitowarowe-blog.pl].  

Po rozważeniu podstawowych zagadnień związanych z instytucją znaku 

towarowego, wskazaniu najważniejszych korzyści płynących z rejestracji na-

zwy/logo firmy jako znaku towarowego, a także przedstawieniu form, w ja-

kich powinna nastąpić powyższa prawna rejestracja, należy przejść do roz-

ważenia zmian trybu udzielania praw ochronnych na znaki towarowe.  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem ad-

ministracji rządowej właściwym m.in. w zakresie spraw związanych z rozpa-

trywaniem podań o udzielanie prawa na znak towarowy. Do jego najważniej-

szych kompetencji w tym zakresie należą: 

1) Przyjmowanie i badanie zgłoszeń dot. znaków towarowych,  

2) Orzekanie w sprawach udzielania praw ochronnych na znak towaro-

wy,  

3) Rozstrzyganie sporów w postępowaniach sprzeciwowych oraz spor-

nych dot. znaków towarowych,  

4) Prowadzenie rejestru znaków towarowych.  

Mając na względzie powyższe, wskazać należy, że głównymi aktami praw-

nymi regulującymi sprawy dot. ochrony prawnej znaków towarowych są:  

1) Ustawa prawo własności przemysłowej,  

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania  

i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych [rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgło-

szeń znaków towarowych – Dz. U. Nr 115, poz.998 oraz z 2005r. Dz. U. Nr 

109, poz.911 oraz z 2014r. poz.466], 
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3) Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie  

w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, 

wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych  

i topografii układów scalonych [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 

lutego 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych  

z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, zna-

ków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych – 

Dz. U. z 2001r., Nr 90, poz.1000, z 2004r. Nr 35, poz.39 oraz z 2008r., Nr 41, 

poz.241],  

4) Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykony-

wania niektórych zawodów [ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustaw 

regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zwodów – Dz. U. 

z 2015r., poz.1505].  

Od 15 kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy system rozpatrywania zgłoszeń 

znaków towarowych, tzw. system sprzeciwowy, który znacznie ułatwia  

i przyśpiesza rozpatrywanie podań o udzielenie prawa ochronnego na znak 

towarowy. Nowy system znacznie upraszcza procedurę uzyskania prawa 

ochronnego na znak towarowy. Polska była do to pory jednym z niewielu 

państw europejskich stosujących wciąż system badawczy. Polegał on na tym, 

że Urząd Patentowy przeprowadzał pełne badanie formalne i merytoryczne 

uwzględniające zarówno bezwzględne, jak i względne podstawy odmowy 

udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przeprowadzone badanie 

kończyło się wydaniem decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia prawa. 

Zaletą systemu była stosunkowa pewność prawa, natomiast jego niewątpli-

wą słabością był przede wszystkim dość długi czas oczekiwania na udzielenia 

prawa ochronnego na znak towarowy.  

Wracając jednak do rozważań na tle obowiązujących od 15 kwietnia 

2016r. regulacji prawnych w tym przedmiocie wskazać należy, że przed do-

konaniem zgłoszenia należy sprawdzić, czy nie istnieją znaki towarowe iden-

tyczne lub podobne do tego, który chcemy zgłosić. W tym celu należałoby 

przeszukać następujące bazy:  

1) Bazę znaków krajowych,  

2) Bazę znaków Unii Europejskiej,  
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3) Bazę znaków międzynarodowych (wszystkie te wyznaczone na Pol-

skę lub Unię Europejską).  

We wszystkich wyżej wymienionych bazach mogą znajdować się znaki 

stanowiące potencjalną przeszkodę do udzielenia prawa ochronnego na znak 

towarowy, który zamierzamy zarejestrować. Należy mieć na uwadze, że 

uprawniony do znaku identycznego lub podobnego do znaku, który chcemy 

zarejestrować na identyczne lub podobne towary i/lub usługi, może wnieść 

sprzeciw wobec takiego zgłoszenia. Należy również liczyć się z tym, że znak 

towarowy (pomimo rejestracji) może zostać w przyszłości unieważniony ze 

względu na identyczność lub podobieństwo do wcześniejszego znaku innego 

uprawnionego. Dobre rozpoznanie sytuacji prawnej pozwoli więc uniknąć 

nam nie tylko niepotrzebnych opłat za zgłoszenie znaku, jeżeli nie zostanie 

on zarejestrowany albo też jego rejestracja będzie unieważniona z powodu 

istnienia wcześniejszych identycznych lub podobnych znaków towarowych.  

Jeżeli jednak zdecydujemy się na zgłoszenie znaku towarowego, pierw-

szym krokiem, który należy wykonać, będzie złożenie podania zawierającego 

co najmniej: oznaczenie zgłaszającego, znak będący przedmiotem zgłoszenia 

oraz towary i/lub usługi, dla których znak towarowy jest przeznaczony. Na-

stępnie zgłoszenie będzie badane pod względami formalnoprawnymi (m.in. 

czy została dokonana opłata za zgłoszenie). Jednocześnie zgłoszenie zostanie 

ujawnione w zewnętrznej bazie znaków towarowych prowadzonej przez 

Urząd, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty ich zgłoszenia. Ujawnie-

niu będą podlegały następujące informacje: informacje o znaku towarowym, 

dacie pierwszeństwa, dacie i numerze zgłoszenia, wykazie towarów i usług, 

imieniu i nazwisku oraz nazwie zgłaszającego, jego miejscu zamieszkania lub 

siedziby oraz kodzie kraju.  

Kolejnym etapem postępowania zgłoszeniowego będzie badanie, czy ist-

nieją bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak 

towarowy. W przypadku, gdy urząd stwierdzi ich istnienie, wyda decyzję  

o odmowie udzielenia prawa ochronnego w odniesieniu do całości żądanego 

zakresu ochrony. W przypadku, gdy nie stwierdzono bezwzględnych prze-

szkód uniemożliwiających rejestrację znaku, informacja o dokonanym zgło-

szeniu znaku towarowego zostanie opublikowana w Biuletynie Urzędu Pa-

tentowego RP. Należy jednak pamiętać o tym, iż znaki w stosunku do których 
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stwierdzono bezwzględne przeszkody odmowy udzielenia prawa ochronne-

go, nie są publikowane w BUP-ie. Urząd ponadto będzie zawiadamiał zgłasza-

jącego o podobnych lub identycznych znakach wcześniejszych, które mogą 

stanowić przeszkodę do rejestracji, podniesioną w sprzeciwie lub prowadzić 

do ewentualnego unieważnienia znaku.  

W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patento-

wego RP informacji o zgłoszeniu osoby trzecie będą mogły wnieść sprzeciw 

wobec zgłoszenia znaku towarowego. Sprzeciw może być wniesiony przez 

uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego lub wcześniejszego pra-

wa majątkowego czy osobistego. Sprzeciw, aby mógł być skutecznie wnie-

siony, musi zawierać co najmniej: oznaczenie stron, wskazanie podstawy 

faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpi-

sem wnoszącego sprzeciw. Pamiętać przy tym należy, że termin 3 miesięcy 

na wniesienie sprzeciwu jest terminem nieprzywracalnym. W razie wniesie-

nia sprzeciwu Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie zgła-

szającego oraz poinformuje strony (zgłaszający i wnoszący sprzeciw) o moż-

liwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Termin na ugodowe rozstrzygnię-

cie sporu wynosi 2 miesiące i jest liczony od dnia doręczenia ww. informacji 

stronie, która otrzymała ją później. Termin ten może być przedłużony na 

zgodny wniosek stron do 6 miesięcy. W przypadku, gdy strony nie dojdą do 

porozumienia, Urząd Patentowy przystąpi do rozstrzygnięcia sprzeciwu  

i wyda decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznania go za zasadny w całości lub 

części. Przy jej wydawaniu urząd związany jest podstawą prawną oraz fak-

tyczną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw. Od decyzji urzędu, wydanej  

w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu, stronom przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy.  

Końcowym etapem postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronne-

go na znak towarowy jest wydanie przez Urząd Patentowy decyzji o udziele-

niu bądź odmowie udzielenia prawa ochronnego. W przypadku, gdy nie zo-

stanie złożony żaden sprzeciw albo złożony sprzeciw wpłynie po terminie 

bądź też zostanie oddalony, zgłoszony znak towarowy zostanie zarejestro-

wany [www.uprp.pl]. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny, Urząd 

odmówi udzielenia prawa ochronnego.  
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Po uzyskaniu rejestracji należy pamiętać o monitorowaniu bazy znaków 

towarowych, aby upewnić się, że nikt nie wkracza w sferę naszych praw do 

znaku towarowego. Należy pamiętać również o tym, że prawo ochronne na 

znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat – nie możne zapomnieć o prze-

dłużeniu okresu ochrony przed upływem tego okresu.  

Niezależnie od powyższego, należy mieć na uwadze fakt, że prawo 

ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy ma charakter 

terytorialny, co oznacza, że jest ono skuteczne wyłącznie w granicach teryto-

rium Rzeczpospolitej Polskiej. Istnieją jednak możliwości rozszerzenia zasięgu 

terytorialnego w granicach terytorium innego państwa, korzystając z jednego 

z trzech zaprezentowanych systemu:  

1) System krajowy – dokonanie zgłoszenia znaku w urzędzie właściwym 

ds. ochrony własności przemysłowej w danym państwie. W wielu krajach, 

podczas dokonywania takiego zgłoszenia, konieczne jest działanie za pośred-

nictwem pełnomocnika, z reguły będącego odpowiednikiem polskiego rzecz-

nika patentowego;  

2) System regionalny – dokonanie zgłoszenia znaku we właściwym 

urzędzie regionalnym. Znak towarowy będzie wówczas chroniony na teryto-

rium wszystkich państw członkowskich tego systemu. Jest to procedura wła-

ściwa dla wspólnotowych znaków towarowych. Podmiot, dokonując jednego 

zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) 

w Alicane, może uzyskać ochronę swojego znaku towarowego na obszarze 

całej Unii Europejskiej. Innymi regionalnymi urzędami są: Urząd Znaków To-

warowych Beneluksu (BTO), Afrykańska Organizacja Własności Przemysłowej 

(ARIPO);  

3) System międzynarodowy (tzw. „system madrycki”) – dokonanie zgło-

szenia znaku w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności 

Intelektualnej (WIPO) w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego 

RP. Rejestracja możliwa jest w wybranych państwach, które są stronami Po-

rozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych 

lub też Protokołu do tego Porozumienia [www.uprp.pl]. 

Podsumowując powyższe, należy wskazać, że przed zmianami prawa wła-

sności przemysłowej z 11.09.2015r. tzw. względne przeszkody rejestracji,  

a więc dot. faktu kolizji oznaczenia z prawami osób trzecich regulował art. 
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132, którego odpowiednikiem w obecnym stanie prawnym jest aktualnie 

art.1321 PrWłPrzem. Przeszkody względne Urząd Patentowy badał na równi  

z bezwzględnymi przeszkodami rejestracji. Nowela zmieniała jednak ten sys-

tem, ograniczając uprawnienie Urzędu Patentowego do badania jedynie 

przeszkód bezwzględnych, natomiast okoliczności kolizji z prawami osób 

trzecich zostały przeniesiona, na wzór postępowania OHIM, do procedury 

sprzeciwowej. W aktualnym stanie prawnym kolizja znaku towarowego  

z prawami osób trzecich nie jest zatem przeszkodą rejestracji, o ile sprzeciw 

zostanie wniesiony. Brak sprzeciwu oznacza, że Urząd Patentowy może 

udzielić prawa naruszającego wcześniejsze znaki towarowe. Zatem okolicz-

ności wymienione w art. 1321 PrWłPrzem są uwzględniane przez Urząd Pa-

tentowy po przeprowadzeniu postępowania sprzeciwowego.  

Podstawą kolizji oznaczenia mogą być nie tylko znaki towarowe krajowe, 

ale także wspólnotowe czy zarejestrowane w trybie systemu madryckiego,  

a także zgłoszenia tych znaków towarowych. W przypadku jednak oparcia 

sprzeciwu na zgłoszeniu znaku towarowego postępowanie sprzeciwowe 

zostaje zawieszone do momentu rozstrzygnięcia postępowania zgłoszenio-

wego. Na uwagę zasługuje fakt, iż w art. 1321 PrWłPrzem w brzmieniu nada-

nym nowelą z 11.09.2015r. nie ma już kolizji znaku towarowego ze znakiem 

w karencji, zaś kolizja z oznaczeniami geograficznymi została uznana za bez-

względną przeszkodę rejestracji, badaną przez Urząd Patentowy z urzędu na 

podstawie art. 1291 ust. 4 PrWłPrzem.  

Podsumowując powyższe rozważania, należałoby postawić jedno z ostat-

nich pytań, a mianowicie, jakie przepisy będą nas w takim razie chroniły, 

jeżeli nie zdecydujemy się na rejestrację nazwy/logo firmy jako znaku towa-

rowego? Wówczas jedynym i słusznym rozwiązaniem będzie skorzystanie  

z ochrony przewidzianej w przepisach Kodeksu cywilnego [ustawa z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks cywilny – Dz. U. nr 16, poz.93 z późn. zm.], co nie 

wiąże się z koniecznością dodatkowej rejestracji poza wpisem do rejestru 

przedsiębiorców. Zgodnie z art.4310 k.c. przedsiębiorca, którego prawo do 

firmy zostało naruszone, może żądać zaniechania naruszenia, usunięcia jego 

skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i for-

mie, naprawienie na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania 

korzyści uzyskanej przez to, że dopuścił się naruszenia. Przyjmuje się, że 
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przepis ten obejmuje wszelkie przypadki naruszenia prawa do firmy (np. 

użycia jej w później zarejestrowanej firmie konkurencyjnej).  

Mając na uwadze, że prawo do firmy uważa się również za dobro osobiste 

osoby prawnej, w razie naruszenia istnieje możliwość skorzystania z ochrony 

przewidzianej dla dóbr osobistych. Katalog roszczeń przysługujących  

w związku z naruszeniem dóbr osobistych jest zbliżony do mających zasto-

sowanie dla ochrony firmy (zaniechanie bezprawnego działania, publikacja 

odpowiedniego oświadczenia, wpłata środków finansowych na cel społecz-

ny).  

Należy jednak pamiętać, że w razie naruszenia prawa do firmy, jeżeli nie 

zarejestrujemy jej jako znaku towarowego, trudniej będzie wygrać ewentu-

alny spór. Konkurent będzie mógł bowiem zarzucić, że zaczął używać konku-

rencyjnego oznaczenia jeszcze przed datą wpisu spółki do rejestru przedsię-

biorców (np. w reklamie, na papierze firmowym, szyldzie itp.). W przypadku 

rejestracji firmy jako znaku towarowego takie działanie miałoby dużo mniej-

sze szanse powodzenia, ponieważ prawo ochronne co do zasady przyznaje 

wyłączność na używanie zarejestrowanego oznaczenia.  

Ponadto w każdym przypadku firma spółki podlega ochronie na podsta-

wie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [ustawa z dnia 16 kwietnia 

1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. z 2003r., Nr 153, 

poz.1503 z późn. zm.] również bez konieczności odrębnej rejestracji. W tym 

kontekście należy wskazać, że art. 5 przedmiotowej ustawy zakazuje takiego 

oznaczania przedsiębiorstwa, które może wprowadzić w błąd co do tożsa-

mości, m. in. przez używanie firmy wcześniej używanej zgodnie z prawem do 

oznaczenia innego przedsiębiorstwa.  

Z kolei w przypadku, gdy naruszenie polega na bezprawnym użyciu przez 

konkurenta firmy przedsiębiorstwa na towarach lub usługach (tj. jako znaku 

towarowego), pokrzywdzony podmiot może skorzystać z art. 10 ww. ustawy. 

Zgodnie z nim niedopuszczalne jest oznaczenie towarów lub usług w sposób 

mogący wprowadzić klientów w błąd, m. in. co do ich pochodzenia (taka 

sytuacja zaistniałaby w szczególności w razie oznaczenia towaru nazwą iden-

tyczną do wcześniej używanej firmy, ponieważ odbiorcy towarów mogliby 

domniemywać, że przedsiębiorstwo posługujące się wcześniejszą firmą  

i przedsiębiorstwo produkujące towar oznaczony taką samą nazwą są wza-
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jemnie powiązane lub tożsame). Zakres roszczeń przysługujących z tytułu 

naruszenia prawa do firmy przewidziany w przepisach o zwalczaniu nie-

uczciwej konkurencji jest nieco szerszy niż katalog wynikający z przepisów 

kodeksu cywilnego.  

Podobnie jak w przypadku ochrony na podstawie kodeksu cywilnego  

w razie ewentualnego sporu trudniej będzie wygrać w sporze  o pierwszeń-

stwo do używania firmy, aniżeli w przypadku rejestracji nazwy/logo firmy 

jako znaku towarowego. Sama rejestracja firmy (w ramach wpisu do rejestru 

przedsiębiorców) wywiera bowiem dużo słabsze skutki niż prawno ochronne 

na znak towarowy.  

Biorąc zatem pod uwagę powyższe utrudnienia, które mogą wystąpić  

w razie korzystania z ochrony na podstawie kodeksu i ustawy, jeżeli została 

stworzona oryginalna nazwa firmy i zależy nam na jej utrzymaniu i ochronie, 

warto ponieść niezbędne wydatki i zarejestrować takie oznaczenie jako znak 

towarowy. W razie potrzeby łatwiejsze będzie bowiem udowodnienie nasze-

go prawa do oznaczenia i zakazanie konkurentom działań go naruszających 

[www.kmplegal.pl]. Poczytywać również należy, że zmiany w ustawie o pra-

wie własności przemysłowej, a obowiązujące od 15 kwietnia 2016r. powinny 

usprawnić system uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe i wyeli-

minować sytuacje, w których kwestie formalne utrudniały, a często wręcz 

uniemożliwiały wydanie rozstrzygnięcia w danej sprawie i przeważały tym 

samym nad zagadnieniami merytorycznymi.  

Podsumowując powyższe, należy dość do konkluzji, iż temat pracy uznać 

należy za trafny i w pełni uzasadniony, ponieważ stanowi w zakresie objętej 

nią problematyką tematykę nowatorską na gruncie prawa polskiego. Mimo 

dużego znaczenia praktycznego, powyższe zagadnienie nie było dotychczas 

przedmiotem szerokich, a tym bardziej całościowych zainteresowań badaw-

czych ze względu na niedawną nowelizację przepisów w przedmiotowym 

zakresie. W doktrynie polskiej problematyka ta zapewne będzie cieszyła się 

dużym zainteresowaniem. Wskazać jednak przy tym należy, że opublikowane 

dotychczas prace badawcze są nieliczne i odnoszą się do problematyki po-

wyższego tematu jedynie fragmentarycznie, nierzadko w brzemieniu przepi-

sów sprzed nowelizacji, a dorobek judykatury (na którym opiera się więk-

szość powyższych analiz) jest niesłychanie skromny.  
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В современной России право на товарные знаки является объектом 

интеллектуальной собственности (гл. 76 ГК РФ), а их незаконное 

использование влечет за собой гражданско-правовую (ст. 1515 ГК РФ), 

административную (ст. 14.10. КоАП РФ) и даже уголовную 

ответственность (ст. 180 УК РФ). Причем нормы Гражданского кодекса 

РФ о товарных знаках распространяются и на знаки обслуживания, т.е. 

на обозначения, «служащие для индивидуализации выполняемых 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 

работ или услуг» (ст. 1477 части IV ГК РФ). Однако, прежде чем достичь 

такого высокого уровня юридической конструкции рассматриваемого 

института, в России был пройден долгий исторический путь развития 

товарного знака как средства обозначения предпринимателя. 

История возникновения товарного знака в Российской империи. 

Считается, что самым старым графическим знаком авторства, которые 

выставляли на своих изделиях древние мастера, было авторское клеймо 

VIII в. до н.э., которое поставил на клинке кинжала китайский 

оружейник. На Руси же прообразом товарного знака был «тамга» – 

своего рода знак собственности, который владелец выдавливал для 

различения своей вещи от чужих на стволах деревьев, на ценной 

посуде, на спинах своего тяглого скота, вплетал лошадям в гриву или 

продевал овцам в уши куски разноцветных материй, а также делал 

насечки на кольях или камнях у границ своих земельных участков. 

Как уточняет П. Ефименко, знаки собственности на Руси назывались 

«пятнами», «знаменами», метками, рубежами, клеймами: «одни из них 

состояли из начальных букв имени и фамилии домохозяина, другие – из 

совершенно оригинальных начертаний и вырезок» [Ефименко П. 1874]. 

Приведём один оригинальный вариант применения владельческого 

знака: «Если охотник в Пинежском и других уездах заметит медведя, 

лежащего в берлоге, то помечает надрезом ближайшую ель, и тогда уже 

никто, кроме него, не имеет права стрелять того медведя» [Ефименко П. 

1874]. 

Нередки были случаи использования средств идентификации в виде 

свинцовых пломб с оттисками владельческих знаков князей, которые 
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привешивались к товарам, идущим за рубеж, как показатель 

легальности их экспорта [Рыбаков Б.А. 1940]. 

В царской России в связи с постепенным развитием ремесленного 

производства и торгового оборота между изготовителем и покупателем 

появилась посредническая фигура купца. А поскольку репутация 

отдельных мастеров была различна, возникла потребность в клеймении 

товаров, так как «клеймо» производителя было фактором, 

определяющим выбор товара, и служило определенной гарантией 

качества. 

Это были нередко корпоративные знаки отличия, как символические 

изображения орудий труда и монограммы на цеховых эмблемах и 

клеймах, которые ставились на продукцию бутылочников, 

хлебопекарей, бумагопроизводителей, золотых и серебряных дел 

мастеров, изготовителей полотна и др., в том числе с целью 

отслеживания связи качества продукции с престижем фирменных 

знаков (например, ножницы у цирюльников, наковальня у кузнеца, 

крендель у булочника, обувь у сапожника). На церковных ежегодных 

праздниках примечательным штрихом одежды состоятельных 

мастеровых были клейноды – эмблемы цеха, вышитые на камзолах или 

плащах [Николаева М.А. 2012]. По торговым маркам начали отслеживать 

нарушителей монопольных прав ремесленных цехов и торговых гильдий 

на производство той или иной продукции. 

В литературе отмечается возникновение на Руси первых купеческих 

гильдий в XII в., а организация ремесленнических объединений в XIV в. 

«В Новгороде купеческая гильдия оформила свой устав уже в 1135 – 

1136 гг. Она имела центром церковь Ивана, что на Опоках, своих 

старост, свою казну, была неподсудна городской администрации, 

распоряжалась торговыми делами Новгорода, устраивала трехдневный 

праздник. Второе купеческое братство группировалось вокруг церкви 

Параскевы – Пятницы на Торгу. Оно объединило купцов, торговавших с 

заграницей» [Рыбаков Б.А. 1948]. 

В имперский период в России «клеймо» постепенно превратилось из 

товарного бренда в  таможеный знак для различения отечественных и 
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иностранных товаров, а также выполняло функцию подтверждения 

уплаты таможенной пошлины. 

Но исторически в России первое упоминание о товарном знаке 

датируется 22 апреля 1667 г., в царствование Алексея Михайловича. В 

это время вышел «Новоторговый устав», включавший специальные 

нормы о правовом регулировании внутренней и внешней торговли. 

Клеймо в то время выполняло лишь «функцию таможенного знака, для 

различения русских и иностранных товаров и для подтверждения факта 

оплаты таможенной пошлины» [Неболсин А.Г. 1886]. Немного позднее 

был издан правительственный указ, в соответствии с которым все 

русские товары в обязательном порядке должны были иметь 

фабричные или заводские знаки. 

Началом проставления «клейма» на изделиях из драгоценных 

металлов в России считается 1700 г., когда в период образования 

национального рынка после проведения монетной реформы Петра 

Великого был издан его указ о клеймении монет. К этому же времени 

относится первое упоминание о личных клеймах мастеров, т.н. 

«именники», которые состояли из букв латинского алфавита, монограмм 

или фамилии мастера, изготовившего изделие, пробирного мастера. 

Дополнительно могли поставить альдерман по качеству, если изделие 

было высокохудожественным. 

При Екатерине II получили свое санкционированное утверждение 

опознавательные знаки цехов и гильдий. По указу Анны Иоановны 

1731 г. первоначально для фабрикантов  парусных полотен было 

установлено обязательное заводское клеймение на каждом куске, а 

«если явится без пятна, такие отбирать безденежно»  [Ефименко П. 

1874]. В 1742 г. была введена должность придворного фактора, который 

определял качество товаров. В 1744 г. уже на всех фабричных 

изделиях должны были российскими литерами проставляться 

записи, в каком городе и на какой фабрике они сделаны. По указу 

Елизаветы Петровны 1754 г. предписывалось обязательное клеймение 

всех русских товаров особыми фабричными знаками, «со всеми благами 

и повинностями, а также предусматривалось уголовное наказание за 

фальшивые клейма. При Екатерине II в 1783 г. было предписано 
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«хозяевам и содержателям фабрик и мануфактур иметь каждому свой 

собственный штемпель», копия которого доставлялась в Коммерц-

коллегию. 

Таким образом, в рассматриваемый период товарный знак 

выполнял фискальную функцию и продолжал традиции таможенной 

регистрации товаров. Однако с ростом количества товаропро-

изводителей необходимо было разработать более эффективную 

систему правового регулирования использования товарных знаков. 

В ХIХ в., когда западнеевропейские страны в результате 

промышленной революции уже не могли обходиться без средств 

обозначения из-за высокой и недобросовестной конкуренции, появился 

«товарный знак» в современном понимании этой категории. 

Индивидуальные торговые марки для каждого сорта товара впервые 

стала применять компания «Procter & Gamble» в 30–40-е гг. XIX в. А в 

1857 г. во Франции был принят первый в мировой практике закон о 

товарном знаке. 

Российское государство также постепенно трансформировалось из 

надсмотрщика за правильностью налоговых отчислений в казну из 

прибылей монополистов товаров, в новый статус «третейского судьи», 

разрешающего экономические конфликты из-за недобросовестной 

конкуренции и доминирования в условиях свободной торговли [Старых 

Н.В. 2004]. Высшей наградой для поставщиков товаров с 1824 г. стало 

право использования изображения государственного герба России с 

надписью: «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Этот 

особый знак ставился на этикетках и упаковках, после того, как 

предприятие в течение восьми лет участвовало в губернских выставках и 

получало «похвальные грамоты», ни разу не получив рекламации от 

недовольных потребителей. 

Постепенно улучшалось законодательное регулирование в сфере 

защиты торговых марок и товарных знаков. Первым таким российским 

нормативным актом было «Положение о клеймении», принятое Сенатом 

25 февраля 1830 г. Акт содержал чёткое правило, согласно которому 

владельцы бумажных, шляпных и других фабрик должны были в 

обязательном порядке иметь прочные клейма. Но при этом отменялось 
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прежнее императивное правило о постановке повсюду торговых клейм. 

В случае подделки чужого клейма, если оно было зарегистрировано в 

Департаменте торговли и мануфактуры,  наступала уголовная 

ответственность. Торговые клейма должны были содержать 

обозначение имени и фамилии фабриканта и места происхождения 

товара. Это традиционное требование берет свое начало еще в 

российском средневековье, когда вошли в оборот владельческие 

«пятна» и таможенные печати. 

Регистрация товарных знаков иностранных фирм, работающих на 

рынках России, началась с 1857 года [Матевосов Л.М., Дайксель А., 

Брандмейер К., Глинтерник Э. 2002]. 

В пореформенной России второй половины XIX в. торговый знак 

становился особым символом товарной собственности и своего рода 

средством рекламы. Он рассматривался отечественными юристами как 

нематериальная интеллектуальная собственность, причём не 

обязательно изготовителя товара [Василеьва Н.О., Нечушкина Е.А. 2005]. 

Этот период ознаменован появлением таких крупных российских 

брендов, как алкогольная продукция «Смирновъ» и конфетная фабрика 

«Эйнемъ» (ныне – «Красный Октябрь»). Значительная часть российских 

фабричных марок восходит к фамилиям владельцев или основателей 

производства, так как для консервативных покупателей намного 

важнее доброе имя торговца, чем наименование товара: Г. Брокар 

(парфюмерия), А. Абрикосов (кондитерские изделия), A.M. Жуков 

(мыло), Н.А. Шустов (коньяк), К.Г. Фаберже (ювелирные изделия) 

[Романвоа Т.П. 2007]. 

В 1879 г. в «Устав о промышленности: фабричной и заводской» было 

внесено новое строго предписание о преследовании подделки клейм 

по правилам «Уложения о наказаниях», в частности, по статье 1354: «Кто 

подделает чужие клейма или знаки, прикладываемые с дозволения 

правительства к изделиям или произведениям мануфактур, фабрик или 

заводов, то, сверх вознаграждения за причиненные сим убытки, 

подвергается: лишению всех особенных прав и преимуществ, лично и по 

состоянию присвоенных, и ссылке на житье в одну из отдаленных 
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губерний, кроме Сибирских, или отдаче в рабочий дом по третьей 

степени 33 статьи сего Уложения». 

В 1880 г. Министерство финансов приступило к разработке важного 

законопроекта, который через шесть лет превратился в первый 

Российский Закон о товарном знаке (фабричных, торговых марках и 

клеймах). Он воспроизводил т.н. французскую модель, которая 

предполагала передачу исключительных прав на коммерческое 

название после включения его в государственный регистр. 

Новый законодательный акт получил название «Правила о товарных 

знаках» и был утвержден указом Государственного Совета от 26 

февраля 1896 г. и продолжал действовать до Октябрьской революции. 

Он состоял из четырех разделов, но самостоятельно применялся лишь 

четвертый раздел, который содержал временные (переходные) 

положения. Каждый их трех первых разделов этих Правил подлежал 

включению в определенный кодификационный акт. 

Первый раздел (цивилистический) подлежал внесению в «Устав о 

промышленности: фабричной и заводской», второй раздел 

(фискальный) включался в «Устав о пошлинах», третий раздел 

(уголовно-правовой) был внесен в «Уложение о наказаниях». Так, в 

«Устав о промышленности: фабричной и заводской» последние 

изменения были внесены в 1906 г., но они не затронули его главу III «О 

клеймении изделий российских мануфактур, фабрик и заводов», 

которая без существенных изменений содержала в себе Указ «О 

клеймении изделий российских мануфактур, фабрик и заводов» от 5 

февраля 1903 г. Другие законы также могли содержать положения о 

маркировке определенных товаров, но лишь в форме бланкетно-

отсылочных норм (с отсылкой к Правилам 1896 г.). 

В Российской империи «товарными знаками», согласно Правилам 

1896 г., признавались всякого рода «знаки, выставляемыми 

промышленниками и торговцами на товарах или на упаковке и посуде, в 

коих они хранятся, для отличия оных от товаров других 

промышленников и торговцев, как, например, клейма, тавры, печати, 

пломбы, капсюли, метки (вытканные и вышитые), этикетки, виньетки, 

девизы, ярлыки, обложки, рисунки оригинальных видов упаковки» (ст. 
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1). Но запрещалось выставление товарных знаков «с надписями и 

изображениями, противными общественному порядку, нравственности 

или благопристойности; заведомо ложными или имеющими целью 

ввести покупателей в заблуждение; с изображениями дарованных 

промышленнику или торговцу знаков отличия, предназначенных для 

ношения, а также с изображениями наград и почетных отличий, без 

обозначения года их получения». 

Для закрепления за собой исключительного права использования 

товарного знака, промышленник или торговец должен был заявить об 

этом прошение в Департамент торговли и мануфактур, с приложением 

описания знака и для каких видов товаров он предназначен, и получить 

после уплаты пошлины своё свидетельство (ст. 4 и 10). Не могли быть 

предметом исключительного использования и не принимались к заявке 

товарные знаки, не соответствующие требованиям ст. 3 и 6; 

недостаточно отличающиеся от других товарных знаков; вошедшие во 

всеобщее употребление для отличия товаров известного рода; 

состоящие из отдельных цифр, букв или слов, которые по своему виду, 

расположению или сочетанию не представляют отличительного знака. 

Департамент выдавал свидетельство на товарный знак на срок от 1 

до 10 лет, с возможностью его пролонгации. О выдаче или прекращении 

свидетельства делалась публикация в «Вестнике финансов, 

промышленности и торговли», с подробным описанием самого 

товарного знака. При отчуждении или сдаче в аренду промышленного 

или торгового предприятия исключительное право использования 

товарного знака могло передаваться новому владельцу не иначе как при 

условии сохранения за предприятием прежнего наименования и по 

предоставлении Департаменту торговли и мануфактур удостоверения о 

согласии прежнего владельца (ст. 7 и 10). 

Действие свидетельства прекращалось по просьбе владельца 

предприятия или в связи с ликвидацией самого предприятия; в случае 

невозобновления свидетельства в установленный срок (ст. 12); 

недоведения до Департамента в течение 6 месяцев со дня отчуждения 

или сдачи в аренду сообщения о передаче товарного знака другому 

владельцу (ст. 16); если судом будет признано, что получивший 
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свидетельство не имеет исключительного права использования 

товарного знака (ст. 15). 

Нарушение исключительного права использования товарного знака 

влекло за собой двоякую ответственность: обязанность вознаградить 

потерпевшего за вред и убытки, и ответственность в виде санкций по 

«Законам уголовным» и нормам международных трактатов и 

деклараций, заключенных с иностранными государствами. Так, 

«Правилами о товарных знаках» были предусмотрены 

административные штрафы и уголовные санкции в виде тюремного 

заключения на срок от четырех до восьми месяцев за нарушения 

исключительных прав на товарный знак. 

В заключение упомянем еще один сводный акт – «Устав о 

промышленности» 1906 г. [Громан В.В. 1915]. Согласно его 

положениям, на «товарный знак» предприниматель должен был 

подавать особую заявку в Министерство промышленности и торговли, 

получить оттуда свидетельство, занести запись в особый реестр и 

альбом товарных знаков, рассылавшиеся в биржевые комитеты и 

купеческие управы. Такой знак должен был «отличаться новизной» и 

содержать на русском языке имя и фамилию владельца, название и 

местонахождение компании. Право на товарный знак прекращалось при 

закрытии компании, использовавшей этот товарный знак, или 

непродлении свидетельства, или несообщения в Министерство о 

передаче прав другому лицу, или же вынесении судебного решения об 

аннулировании права на владение свидетельством на товарный знак. 

По решению Сената лица, которые «прежде других» стали 

использовать определенный товарный знак, не могли быть лишены 

этого права, даже если не успели зарегистрировать в Министерстве 

промышленности и торговли ранее другого предпринимателя, уже 

получившего «свидетельство на право исключительного пользования 

тем же торговым знаком». При этом виновному в использовании чужого 

товарного знака или продавцу товара с поддельным товарным знаком 

грозило тюремное заключение на срок от 4 до 8 месяцев и возмещение 

причиненных убытков, при условии наличия доказательств того, что 

торговец знал о фальшивке. У правообладателей товарных знаков было 
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цивилистическое право требовать прекращения пользования 

контрафактором (т.е. фальсификатором) сходного товарного знака и 

возмещения убытков. Но такая возможность была довольно слабой, без 

учёта наличия в законодательстве России положений уголовно-

правового характера по противодействию контрафакции в сфере 

оборота товарных знаков. 

Правовое регулирование института товарного знака в советской 

России (1917 – 1992 гг.). Вопрос о юридическом регулировании оборота 

товарных знаков в советской России мало изучен в науке. В связи с этим 

анализ нормативно-правовых источников по регламентации «метки 

собственности на товар» помогает увидеть особенности этого института 

в советскую эпоху. Именно на этом фундаменте была сформирована 

современная традиция правового регулирования оборота средств 

индивидуализации товаров, работ и услуг в Российской Федерации (ст. 

1477 Части IV Гражданского кодекса РФ). 

Институт товарного знака формировался на протяжении всего 

прошлого века – от эпохи промышленного переворота и 

индустриальной революции, которая была прервана Первой мировой 

войной и Октябрьским переворотом, и вплоть до окончания Советского 

периода, когда предпринимались попытки построения 

социалистического режима законности в сфере товарных знаков.  

В первый же год установления новой советской власти, 

провозгласившей отказ от всего частного, многие предприятия были 

национализированы, утратили свои названия, которые были заменены 

на порядковые номера. Например, «Дукат» стал Первой 

государственной табачной фабрикой. Но так как всё равно требовалось 

обозначение продукции предприятий своим собственным 

индивидуальным знаком, правовое регулирование использования 

товарных знаков стало постепенно восстанавливаться [Дайксель А., 

Брандмейер К., Глинтерник Э.М. 2002].  

15 августа 1918 г. был подписан В.И. Лениным Декрет Совета 

Народных Комиссаров «О пошлине на товарные знаки». Цель документа 

состояла в обязании всех, как русских, так и иностранных предприятий 

перерегистрировать товарные знаки царского периода, поэтому все 
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свидетельства на право исключительного пользования, ранее выданные 

бывшим Министерством торговли и промышленности, объявлялись 

недействительными. Советские свидетельства нового образца 

выдавались сроком не менее чем на 5 лет, и за каждое возобновляемое 

свидетельство на товарный знак взималась пошлина в пользу 

государственного Казначейства РСФСР. В Постановлении ВСНХ «О 

товарных знаках государственных предприятий» от 17 июля 1919 г. 

изменился сам подход к определению «товарный знак», под которым 

стало пониматься «не столько средство индивидуализации продукции, 

сколько способ идентификации предприятия-производителя и 

ведомства, которому предприятие подчинено» [Закурдаева О.Ю. 2006]. 

На смену этому документу в эпоху экономического оживления и 

новой экономической политики пришёл Декрет СНК РСФСР «О товарных 

знаках» от 10 ноября 1922 г., который включил детальное определение 

«товарного знака» (ст. 2-5), предоставил всем субъектам, как 

государственным, так и частным промышленным и торговым 

предприятиям, право использования товарного знака и юридические 

способы их защиты (ст. 6-8), в том числе предусмотрел уголовную 

ответственность за нарушение правил, а также закрепил более 

детальные правила регистрации. И хотя в скором времени последовало 

большое количество заявок на регистрацию товарных знаков, 

фактически была зарегистрирована лишь их пятая часть. С 1924 г. вся 

информация, относящаяся к товарным знакам, стала публиковаться в 

«Вестнике комитета по делам изобретений» [Иванова Е.Г. 2014]. 

После образования Советского Союза и выделения федерального 

уровня нормативного регулирования оборота товарных знаков, был 

принят новый документ, отразивший важные перемены в 

регулировании данного института. Это было Постановление ЦИК СНК 

СССР «О товарном знаке» от 12 февраля 1926 г. В него не было внесено 

принципиальных нововведений по сравнению с прежним 

республиканским декретом. Стоит лишь отметить, что в тот период 

старые дореволюционные знаки были легализованы, стали широко 

использоваться во внешней и внутренней торговле (например, 

известные папиросы марки «Ява»). Функции регистрации товарных 
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знаков были возложены на специальный Отдел товарных знаков и 

промышленных образцов Комитета по делам изобретений при ВСНХ 

СССР в г. Ленинграде.  

К концу 1920-х гг. в условиях сворачивания политики НЭПа 

постепенно снижалось значение товарных знаков, хотя в сфере внешней 

торговли институт был по-прежнему востребованным по мере развития 

советского промэкспорта. В реальности многие советские предприятия 

столкнулись с большими сложностями при регистрации товарных знаков 

за границей, так как к тому времени молодой Советский Союз еще не 

присоединился ни к одной международной конвенции по 

промышленной собственности. Выход был найден в практике 

заключения двусторонних соглашений о регистрации товарных знаков (с 

Германией, Данией, Швецией, Австрией, Италией и Норвегией). 

Затем почти на четверть века свой приоритет товарные знаки для 

внутреннего торгового оборота уступили «производственным маркам». 

Было принято Постановление ЦИК и СНК СССР «О производственных 

марках и товарных знаках» от 7 марта 1936 г., в котором были 

регламентированы основные правила использования этих средств 

индивидуализации товаров. Закреплялось императивное правило о 

нанесении особой марки на товар, которая должна была содержать 

информацию о сорте товара, номере ГОСТа, наименовании 

производителя и местонахождении предприятия. Таким образом, 

повышалась ответственность советских предприятий за качество 

производимого ими товара. Наряду с обязательным помещением 

производственной марки предприятию предоставлялось право 

снабжать свои изделия постоянными отличительными «товарными 

знаками» (ст. 4). Например, предприятия, реализующие изготовленные 

по специальному заказу изделия, вправе размещать наряду с маркой 

производственного предприятия свой товарный знак; тресты и 

объединения могли иметь товарный знак, общий для всех входящих в их 

состав предприятий. 

Постепенно товарный знак возвращался на приоритетные позиции в 

системе средств индивидуализации советских товаров и услуг. И 

связано это было с принятием Постановления Совета Министров СССР 
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«О товарных знаках» от 15 мая 1962 г., которое впервые предоставило 

организациям, оказывающим различные услуги, право пользоваться 

«знаками обслуживания». Эти новые индивидуализирующие средства 

были приравнены к «товарным знакам» с соответствующей процедурой 

их регистрации. Регистрация товарных знаков и продление срока их 

действия могло производиться не более чем на 10 лет. Право 

пользования товарным знаком можно было передавать по лицензии. 

Товарные знаки иностранных субъектов также могли быть 

зарегистрированы в СССР при условии, что советским предприятиям и 

организациям предоставлялось на началах взаимности право 

регистрации товарных знаков в стране заявителя. 

В связи с необходимостью имплементации международно-правовых 

обязательств в сфере охраны промышленной собственности, СССР 

присоединился в 1965 – 1967 гг. к Всемирной организации 

интеллектуальной собственности и ратифицировал «Мадридскую 

конвенцию о международной регистрации товарных знаков», 

подтвердив тем самым решимость межгосударственного 

сотрудничества в целях установления ответственности стран-

экспортеров. 

Важным этапом в истории правового регулирования регистрации, 

защиты и использования товарных знаков стало «Положения о товарных 

знаках» от 8 января 1974 г., принятое Государственным комитетом по 

делам изобретений и открытий Совета Министров СССР. Данный акт 

усовершенствовал правовую основу использования товарных знаков; в 

нём впервые было четко сформулировано понятие «товарного знака» 

как зарегистрированного в установленном порядке обозначения, 

служащего для отличия товаров одних предприятий от однородных 

товаров других (ст. 13). Эта дефиниция впоследствии была положена 

почти дословно в основу современного определения, различие осталось 

только в субъектах. Кроме того, в указанном Положении были описаны 

функции Государственного комитета СССР по делам изобретений и 

открытий как «регистрирующего органа», процедура регистрации, 

порядок, содержание и условия использования товарных знаков, защита 

прав их владельцев. Был введен промежуточный обязательный этап 
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экспертного заключения по заявке на товарный знак и свидетельство на 

него во Всесоюзном НИИ государственной патентной экспертизы. 

Причём если исключительное право на использование товарного знака 

было зарегистрировано на имя гражданина, занимающегося 

индивидуальной трудовой деятельностью, то оно прекращалось в тот 

момент, когда истекал срок действия или было аннулировано его 

удостоверение на занятие индивидуальной трудовой деятельностью (ст. 

44). Иностранные граждане и юридические лица, находящиеся за 

границей, но ведущие в Советском Союзе дела по регистрации товарных 

знаков, должны были осуществлять её через Торгово-промышленную 

палату СССР. 

В связи с кардинальным переустройством российского государства в 

начале 1990-х гг. начался переходный период и в истории 

регламентации прав на товарные знаки. Одним из новых нормативно-

правовых актов стал Закон «О товарных знаках и знаках обслуживания» 

от 3 июля 1991 г., который должен был вступить в силу 1 января 1992 г. 

Этот закон учитывал новые «правила игры» рыночной экономики и 

требования международно-правовых актов в сфере промышленной 

собственности [Сафонов И.В. 2008]. Так и оставшись «мёртво 

рожденным законом», он тем не менее послужил основой для будущего 

Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров», принятого Верховным Советом 23 

сентября 1992 г. Этот закон впервые обозначил, что должны охраняться 

и такие средства индивидуализации товаров и услуг, как «наименования 

мест происхождения товаров». Здесь были перечислены виды товарных 

знаков, способы правовой охраны данного средства индивидуализации 

и основания прекращения правовой охраны, процедура регистрации 

обозначения в качестве товарного знака, порядок распоряжения правом 

на товарный знак. Этот закон был признан утратившим силу лишь с 1 

января 2008 г., в связи с введением в действие Части IV Гражданского 

кодекса РФ.  

Таким образом, несмотря на определенную изоляцию СССР в 

системе мировой торговли, в истории правовой охраны товарных знаков 

в нашей стране смогли сформироваться несколько важных функций этих 
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средств индивидуализации: 1) отличительная функция, чтобы 

покупатель смог отождествлять маркированный товар с конкретным 

производителем, сформировать определенное представление о 

качестве продукции [Егоров В.В., Егорова Е.В. 2008]; 2) 

индивидуализирующая функция, чтобы выделить товаропроизводителя 

и его продукцию среди других; 3) гарантирующая функция, чтобы 

обеспечить потребителю определенный набор полезных свойств товара 

и услуг, их качество и репутацию на рынке; 4) защитная функция, чтобы 

охранять предпринимательскую деятельность правообладателя от 

недобросовестной конкуренции [Шульга А.К. 2010]. 
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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-
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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 



 Michał HAŁASA                                                                                                               ASO.A.8(2)/2016/395-407 

397 

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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WSTĘP 

Praca porusza zagadnienia tworzenia firmy oddziału osoby prawnejw świetle 

art. 436ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Ustawa z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (t.jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.)](dalej jako k.c.), 

formułując wnioski de lege lata i de lege ferenda. Podejmuje ona m.in. próbę 

odpowiedzi na pytanie, czy obowiązujące regulacje dotyczące tworzenia firmy 

oddziału osoby prawnej nie stanowią wyłomu w zasadzie jedności firmy [por. m.in. 

Skubisz 1993, 11 i n.; Szwaja, Mika 2009, 778 i n.]. W zakresie wniosków de lege lata 

stanowi ona próbę przedstawienia propozycji jednolitej wykładni obowiązujących 

od blisko 13 lat przepisów [przepisy kodeksu cywilnego regulujące m.in. instytucję 

firmy oddziału osoby prawnej zostały zawarte w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o 

zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 

49, poz. 408), która to ustawa weszła w życie w dniu 25 września 2003 r.] 

dotyczących tworzenia firmy oddziału osoby prawnej, która to propozycja 

mogłaby stanowić zaczyn dla potrzeb dalszej dyskusjiw tym przedmiocie. Praca 

formułuje również postulatyde lege ferendawskazując propozycje zmian 

przepisów, które to zmiany mogłyby wyjść naprzeciw potrzebom zmieniającego 

się otoczenia, w jakim funkcjonują przedsiębiorcy. 

Poza zakresem pracy pozostają zagadnienia oddziałów zagranicznych osób 

prawnych oraz innych niż firma oznaczeń (nazw) mogących identyfikować  

i indywidualizować podmioty lub przedmioty obrotu.  

INSTYTUCJA FIRMY ODDZIAŁU OSOBY PRAWNEJ 

Pojęciem „firmy oddziału osoby prawnej” ustawodawca posłużył się w art. 436 

k.c. Przepis ten stanowi, że firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę 

tej osoby oraz określenie „oddział" ze wskazaniem miejscowości, w której 

oddział ma siedzibę. 

Wprowadzenie przepisu art. 436 k.c. do systemu prawa skutkowało 

jednoczesnym uchyleniem przepisów kodeksu handlowego [Rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczypospilitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz.U. z 

1934 r., Nr 57, poz. 502)]  (dalej jako k.h.) regulujących tę materię.  

Omawiając instytucję firmy oddziału osoby prawnej, nie sposób pominąć 

kwestii definicji oddziału w rozumieniu art. 436 k.c. Przepisy k.c. nie definują 

pojęcia „oddziału”. Wobec braku definicji ustawowej w k.c. postuluje się 

stosowanie defincji zawartej w art. 5 pkt 4) ustawy o swobodzie działalności 



 Marcin JAKUBASZEK                                                                                                      ASO.A.8(2)/2016/408-418 

 409 

gospodarczej (dalej jako u.s.d.g.)[Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. roku o swobodzie 

działalności gospodarczej(t.jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 584 ze zm.] [tak m.in. Szwa-

ja, Mika,2009, 824], pomimo publicznoprawnego charakteru tej regulacji. Wydaje 

się jednak, na co wskazuje również doktryna, że wobec tego, iż przepisy u.s.d.g. 

znajdują zastosowanie do przedsiębiorców, a korzystanie z firmy stanowi wyłaczną 

domenę przedsiębiorców, tożsamość podmiotowa (odnosząca się w obu 

przypadkach do przedsiębiorców) regulacji uzasadnia stosownie przedmiotowej 

definicji na potrzeby art. 436 k.c.  

Zgodnie z art. 5 pkt 4) u.s.d.g oddział definiowany jest jako wyodrębniona 

i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana 

przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem 

wykonywania działalności. Z powyższej definicji wynika, że wyodrębnienie 

ma charakter przedmiotowo-funkcjonalny (przedmiotowy ze względu na 

wyodrębnienie organizacyjne, natomiast funkcjonalny gdyż wyodrębnienie 

ma dotyczyć wykonywanej działalności gospodarczej a zatem określonej 

aktywności przedsiębiorcy). Do wyodrębnienia przedmiotowo-

funkcjonalnego dochodzi ponadto wyodrębnienie przestrzenne, a zatem 

istnienie działalności poza siedzibą zakładu głównego przedsiębiorcy, co nie 

wyklucza jednak istnienia tej wyodrębnionej działalności w tej samej miej-

scowości co zakład główny [odmiennie na gruncie k.h. Allerhand 1995, 27]. Od-

dział ma zatem znaczenie z punktu widzenia organizacji działalności gospo-

darczej przedsiębiorcy, funkcjonalnego wyodrębnienia określonych jej faz lub 

zakresów. Praktyczna potrzeba posiadania firmy przez oddział wynika z ko-

nieczności funkcjonalnej, przedmiotowejlub przestrzennej identyfikacji okre-

ślonej działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Na gruncie prawa pra-

cy firma ta nabiera dodatkowego znaczenia jako identyfikująca pracodawcę 

[por. art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.jedn. Dz.U. z 2014 r., 

poz 1502 ze zm.]. 

Pomimo że to macierzysta osoba prawna jest podmiotem czynności 

prawnych dokonywanych w obrocie gospodarczym, to jednak oddział ze 

względu na możliwość jego oddziaływania pozostaje w obszarze zaintreso-

wania instytucji prawa prywatnego [por. Jacyszyn, Rudowicz, 1999, 174-175]. 

Zainteresowanie oddziałem widoczne jest również na gruncie prawa firmo-

wego. Stąd regulacja art. 436 k.c. dotycząca firmy oddziału osoby prawnej. 
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Na kanwie art. 436 k.c. należy wskazać, że kontrowersje w doktrynie wywołuje 

już samo posłużenie się przez ustawodawcę zwrotem „firma oddziału osoby 

prawnej”. W doktrynie istnieją w tym zakresie zasadnicze rozbieżności. Z jednej 

strony można wyróżnić stanowiska, że użyte sformułowanie jest co najmniej 

nieścisłe [tak m.in. Gniewek 2014, 106)]. Przedstawiciele reprezentujący ten pogląd 

wskazują, że oddział osoby prawnej nie posiada podmiotowości prawnej i nie jest 

odrębnym przedsiębiorcą, wobec czego nie może posiadać własnej firmy  

i postulują posługiwanie się raczej terminem „oznaczenie oddziału”. Z drugiej 

strony wyróźnić można poglądy wskazujące, że istnienie instytucji firmy oddziału 

osoby prawnej bynajmniej nie stanowi wyłomu w zasadzie jedności firmy, lecz 

przeciwnie stanowi jej wyraz [tak m.in. Klapczyńska 2004, 187]. 

Odniesienie się do powyższych rozbieżności nie jest możliwe bez uprzedniego 

sięgnięcia do definicji zasady jedności firmy. 

Stosownie do tej zasady przedsiębiorca może posiadać i posługiwać się dla 

swej identyfikacji i indywidualizacji w obrocie wyłącznie jedną firmą [tak m.in. 

Szwaja, Mika 2009, 799]. Zasada ta wywodzona jest obecnie z art. 432 k.c., który 

stanowi, że przedsiębiorca działa pod firmą oznaczoną w liczbie pojedyńczej. Sama 

treść art. 432 k.c. wskazuje jednak na podmiotowo-funkcjonalny charakter 

oznaczenia, jakim jest firma, skoro ustawodawca wskazuje, że „przedsiębiorca” 

„działa” pod firmą, a zatem nie samo istnienie przedsiębiorcy wydaje się 

definiować jako firmę jego oznaczenie, lecz aktywność przejawiana w obrocie 

przez przedsiębiorcę pod tym oznaczeniem. Taka konkluzja nabiera 

istotnego znaczenia z punktu widzenia dalszych rozważań. 

W świetle powyższego konieczne jest rozstrzygnięcie czy regulacja art. 436 k.c. 

stanowi w istocie wyłom w zasadzie jedności firmy osoby prawnej. Odpowiedź na 

to pytanie nie jest możliwa bez bliższej analizy sposobu tworzenia (treści) firmy 

oddziału osoby prawnej w świetle art. 436 k.c. 

TWORZENIE FIRMY ODDZIAŁU OSOBY PRAWNEJ 

Zgodnie z art. 436 k.c. firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę 

tej osoby oraz określenie „oddział" ze wskazaniem miejscowości, w której 

oddział ma siedzibę. 

Na gruncie tej regulacji wyróżnia się trzy podstawowe elementy firmy od-

działu osoby prawnej, a mianowicie - pełną nazwę osoby prawnej oraz dwa 
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obligatoryjne dodatki w postaci zwrotu „oddział” i wskazania miejscowości, 

w której ma on siedzibę. 

Już samo wskazanie pełnej nazwy osoby prawnej rodzi wiele kontrower-

sji. Z jednej strony wydaje się naturalną konsekwencją stosowania zasady 

jedności firmy w przypadku przyjęcia, iż firma oddziału to oznaczenie wyod-

rębnionej organizacyjnie części działalności przedsiębiorcy. Przedsiębiorca 

powtarza zatem swoją firmę, uzupełniając ją o słowo „oddział” i nazwę miej-

sowości dla oznaczenia tej wyodrębnionej działalności. 

Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazują jednak, iż sformułowanie 

odwołujące się do „nazwy”, a nie „firmy” przedsiębiorcy wyklucza zamiesz-

czenie w firmie oddziału dodatku wskazującego na formę prawną przedsię-

biorcy [tak m. in. Zaporowski 2004, 37 i n.]. W doktrynie wskazuje się nadto, że 

nazwa osoby prawnej zamieszczona w firmie oddziału tej osoby nie może 

podlegać żadnym skróceniom skoro ustawodawca posłużył się terminem 

„pełna”. Według odmiennych poglądów rdzeń firmy oddziału osoby prawnej 

winna stanowić cała firma tej osoby, a zatem wraz z dodatkiem wskazującym 

formę prawną i ewentualnymi dodatkami fantazyjnymi [tak wydaje sięm.in. 

Szwaja, Mika 2009, 825]. Na marginesie należy wskazać, że skracanie firmy do-

puszcza obecnie wyraźnie art. 435 §§ 2 i 4 k.c., a w zakresie dodatków wska-

zujących na formę prawną – m.in. przepisy k.s.h., jakkolwiek słusznie w dok-

trynie podnosi się, że wprowadzenie tych przepisów nie oznacza pełnej do-

wolności przysługującej przedsiębiorcy w tym zakresie [takm.in. Szwaja, Mika, 

2009, 814]. Przedsiębiorca winien, skracając firmę, przestrzegać zasad prawa 

firmowego, co nie wyklucza w szczególności posługiwania się w obrocie skrótami 

firm powszechnie zrozumiałymi (np. PZU, PKO BP czy Przedsiębiorstwo Przemysł.-

Handlow.-Usług.).  

Spór rodzi również dodatek obligatoryjny w postaci słowa „oddział”. 

Większość przedstawicieli doktryny przychyla się do stanowiska, że w świetle 

obowiązujących przepisów możliwe jest wyłącznie posłużenie się tym zwro-

tem [tak m.in. Gniewek 2014, 106]. 

Rozbieżności poglądów rysują się także na gruncie dopuszczalności za-

warcia w firmie oddziału osoby prawnej dodatków fakultatywnych, niewska-

zanych wprost w treści art. 436 k.c. Stosownie do stanowisk najbardziej rygo-

rystycznych umieszczanie jakichkolwiek dodatków niewymienionych w art. 
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436 k.c. jest niedopuszczalne [tak m. in. Zaporowski 2004, 37 i n.]. Poglądy pre-

zentujące pośrednie stanowisko przyjmują, że umieszczanie tych dodatków 

jest dopuszczalne w sytuacji określonej uprzednio w art. 36 §2 k.h. [tak m. in. 

Klapczyńska 2004, 188]. Wreszcie formułowane są poglądy najbardziej liberalne, 

w świetle których art. 436 k.c. określa jedynie konieczny zakres składników 

firmy oddziału osoby prawnej, nie wykluczając jednak zamieszczania w niej 

dalszych składników w postaci dodatków fakultatywnych, o ile pozostają one 

w zgodzie z zasadami prawa firmowego oraz przepisami prawa te zasady 

formułującymi [tak m.in. Szwaja, Mika 2009, 824 i n.]. 

Rozbieżności poglądów w powyższym zakresie mogą wynikać z akcentowania 

przez poszczególnych autorów tych poglądów różnych spośród zasad prawa 

firmowego. Autorzy – jak się wydaje – akceptujący zasadę swobodu wyboru firmy 

wskazują, że w razie wątpliwości co do poprawności sformułowanej firmy  

i konieczności rozstrzygnięcia wątpliwości w tym zakresie należy wyjść z założenia 

opartego na zasadzie swobody wyboru firmy [tak m.in. Szwaja, Mika 2009, 785].  

Z kolei autorzy poglądów bardziej akcentujących zasadę jedności firmy oraz 

kwestionujący instytucję firmy oddziału jako odrębnej od instytucji firmy 

przedsiębiorcy reprezentują zazwyczaj bardziej formalistyczne podejście  

w zakresie kształtowania firmy oddziału osoby prawnej.To bardziej formalistyczne 

podejście można określić podejściem opartym na założeniu, że już samo 

wprowadzenie przepisu art. 436 k.c. stanowi wyłom w zasadzie jedności firmy, a co 

za tym idzie można tutaj odwołać się do formuły exceptiones non sunt extendae, 

która nakazuje wąską interpretację dopuszczanych przez prawo wyjątków od 

zasad wywodzonych z przepisów prawa. 

Poglądy autora pracy w powyższym zakresie zostają zaprezentowane  

w zawartych poniżej wnioskach co do obowiazującej regulacji art. 436 k.c. 

WNIOSKI DE LEGE LATA 

W mojej ocenie na gruncie obowiązującej regulacji literalna wykładnia art. 436 

k.c. prowadzi do bardzo formalistycznego stanowiska w porównaniu z uprzednio 

obowiązującym art. 36 k.h. Taka interpretacja nie odpowiada potrzebom obrotu 

gospodarczego w ciągle zmieniającym się otoczeniu gospodarczym wymuszjącym 

znacznie większy zakres swobody. Wobec powyższego za konieczne uważam 

sięgnięcie do wykładni systemowej i funkcjonalnej, które - przy poszanowaniu 



 Marcin JAKUBASZEK                                                                                                      ASO.A.8(2)/2016/408-418 

 413 

zasad prawa firmowego – udzielają odpowiedzi znacznie bardziej odpowiadającęj 

potrzebom obrotu.    

Niekwestionowana w doktrynie zasada, że firma może stanowić wyłącznie 

oznaczenie przedsiębiorcy, pod którym prowadzi on działalność (art. 432 k.c wraz  

z art. 434 i 435 k.c.) oraz zasada jedności firmy prowadzą do wniosku, że oddział nie 

będący przedsiębiorcą nie może mieć własnej firmy. To z kolei prowadzi do 

wniosku, że sformułowanie zawarte w art. 436 k.c. w istocie stanowi pewne 

uproszczenie terminologiczne, jakim posłużył się ustawodawca. Skoro – jak zostało 

to wcześniej przyjęte – regulacja firmy jako oznaczenie przedsiębiorcy w ramach 

prowadzonej przez niego działalności ma charakter podmiotowo-funkcjonalny,  

a wyodrębnienie oddziału w ramach działaności przedsiębiorcy ma charakter 

przedmiotowo-funkcjonalny zatem art. 436 k.c. dopuszcza aby przedsiębiorca  

w ramach prowadzonej przez siebie dzialalności posługiwał się firmą wraz  

z dodatkiem pewnych zwrotów dla doprecyzowania funkcjonalnie wyodrębnionej 

działalności poza zakładem głównym. Taka możliwość przy poszanowaniu zasad 

prawa firmowego oraz przepisów prawa nie będzie prowadzić do zagrożenia 

możliwością wprowadzenia w błąd, a wręcz przeciwnie może, w określonych 

sytuacjahc, prowadzić do lepszej identyfikacji wyodrębnionej działalności 

przedsiębiorcy. 

Przyjmując powyższą tezę, uważam, że firma oddziału osoby prawnej winna 

jako rdzeń obejmować całość firmy przedsiębiorcy [tak też wydaje się Szwaja, Mika, 

2009, 771 i n. oraz 818] z obligatoryjnymi dodatkami w postaci słowa „oddział” oraz 

ze wskazniem miejscowości siedziby oddziału. W tym zakresie przychylam się do 

poglądów o konieczności łącznej interpretacji treści art. 435 §§1 i 2 k.c., a co za tym 

idzie przyjmujących, że w przypadku przedsiębiorcy jego firma odpowiada jego 

nazwie [tak m.in. Szwaja, Mika 2009, 824]. 

Na tym gruncie uważam jednak, że zawarty w art. 436 k.c. zwrot „pełna nazwa” 

nie oznacza, że nie jest dopuszczalne zamieszczenie w firmie oddziału firmy 

przedsiębiorcy obejmującej skróty. Należy przyjąć, że co najmniej dopuszczalne 

jest zamieszczenie w firmie oddziału skrótu dodatku wskazującego na formę 

przedsiębiorcy jeżeli jego treść jest ukształtowana przepisami prawa (np. S.A., Sp. z 

o.o., Sp.k.). W tym zakresie działa bowiem zasada ignorantia iuris nocet i trudno 

powoływać się na nieznajomość przyjętych przez ustawodawcę skrótów. Za 

powyższym przemawia również jawność Krajowego Rejestru Sądowego. Nadto 
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taki pogląd znajduje oparcie w zasadzie jedności firmy. Skoro przedsiębiorca  

w firmie może posługiwać określonymi skrótami, zatem nie znajduje oparcia 

przeciwne twierdzenie na gruncie firmy oddziału jako oznaczenia o charakter 

funkcjonalnym dla oznaczenia pewnej wyodrębnionej działalności przedsiębiorcy. 

Należy przyjąć tezę, że sposobu tworzenia firmy oddziału osoby prawnej powinny 

dotyczyć te same ograniczenia, które dotyczą tworzenia firmy tego przedsiębiorcy. 

Przeciwne twierdzenie podważałoby zasadę jedności firmy, skoro dla firmy 

przedsiębiorcy obowiązywałby inny reżim swobody jej kształtowania niż dla firmy 

jego oddziału. W procesie tworzenia firmy oddziału znajdą zatem także 

zastosowanie takie same skróty powszechnie zrozumiałe, jakie znajdują 

zastosowanie w procesie tworzenia firmy przedsiębiorcy. 

Wobec wskazanych powyżej propozycji interpretacji art. 436 k.c. 

dopuszczającej zamieszczenie w firmie oddziału pełnej firmy przedsiębiorcy 

wydaje się, że tożsamość tych oznaczeń będzie pokrywać się w tak zasadniczym 

zakresie, że nie można traktować firmy oddziału jako wyłomu od zasady jedności 

firmy. Konieczność zamieszczenia pełnej nazwy przedsiębiorcy winna być zatem 

odczytywana jako obowiązek zamieszczenia wszystkich jej elementów w firmie 

oddziału, ale nie oznacza to wyłączenia dopuszczalności stosowania skrótów 

niektórych elementów tej firmy, jeżeli taka możliwość wyraźnie wynika  

z przepisów prawa lub pozostaje w zgodzie z zasadami prawa firmowego. 

Na gruncie art. 436 k.c. użycie zwrotu „oddział” jest obligatoryjne i nie jest 

dopuszczalne posłużenie się innym zwrotem równoznacznym czy różnoważnym 

(jak filia, zakład filialny, itp.). Wskazuje na to choćby posłużenie się przez 

ustawodawcę tym zwrotem w cudzysłowie, co zdaje się przesądzać intencję  

w zakresie ograniczenia możliwości wyboru do słowa „oddział”. Stanowi to istotne 

ograniczenie w stosunku do uprzednio obowiazującej regulacji art. 36 k.h. i jest 

przedmiotem krytycznych stanowisk przedstawicieli doktryny [por. Zaporowski 

2004, 37-38], ale odmienne stanowisko de lege latauznać należy za 

niedopuszczalne. 

W odniesieniu do dodatków fakultatywnych przychylam się do możliwości 

zawarcia w firmie oddziału dodatkowych zwrotów ponad wyraźnie wymienione  

w art. 436 k.c., o ile ich zamieszczenie będzie pozostawało w zgodzie z zasadami 

prawa firmowego. Przemawia za tym kilka argumentów. Po pierwsze, jest to 

podyktowane praktyką i potrzebami obrotu (w przypadku jeżeli ten sam 
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przedsiębiorca posiada w danej miejscowości kilka oddziałów, wówczas brak 

możliwości ich zróżnicowanego oznaczenia mógłby stanowić okoliczność 

wprowadzającą w błąd). Po wtóre, przychylić należy się do poglądu, iż 

uregulowanie art. 436 k.c. ma  charakter regulacji obejmującej elementy 

konieczne, ale nie wyłączne firmy oddziału [tak też wydaje się Szwaja, Mika, 2009, 

824]. Po trzecie, nie można pominąć również poglądów, że dodatki fakultatywne 

mogą być wymuszone zasadą wyłączności (w okolicznościach dawniej 

regulowanych przez art. 36 § 2 k.h.) [tak m. in. Klapczyńska 2004, 188]. 

WNIOSKI DE LEGE FERENDA 

Przedstawiając wnioski de lege ferenda, należy wskazać, że art. 73 projektu 

k.c. nie wprowadza żadnej zmiany w stosunku do obowiązującej regulacji 

[https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-

cywilnego/ - projekt księgi pierwszej kodeksu cywilnego [data dostępu 30.04.2016 r.]. 

W świetle istniejących w doktrynie rozbieżności takie rozwiązanie nie zasługuje 

na aprobatę. 

Abstrahując od potrzeby reformy prawa firmowego zgodnie z tendencjami 

europejskimi [por. Henclewski, Matczak 2010, 47-51.], również przepis art. 436 k.c. 

zasługuje na zmianę po 13 latach jego obowiązywania. 

Za celowe należy uznać przesądzenie, że firma oddziału osoby prawnej winna 

obejmować wszystkie elementy firmy przedsiębiorcy, z zachowaniem jednak 

prawa do stosowania skrótów przewidzianych odrębnymi przepisami prawa lub 

skrótów powszechnie zrozumiałych. 

Wskazany wydaje się również powrót do regulacji art. 36 k.h., w zakresie,  

w jakim dopuszczała ona posługiwanie się innym niż „oddział” zwrotem jako 

dodatkiem oblligatoryjnym w firmie oddziału, o ile zwrot taki wynika z odrębnych 

przepisów prawa lub jest powszechnie zrozumiały. Na wady obecnej regulacji  

w tym zakresie trafnie zwraca uwagę P. Zaporowski [2004, 37-38]. 

Podobnie wskazane wydaje się wyraźne dopuszczenie stosowania dodatków 

fakultatywnych, o ile ich zastosowanie nie będzie sprzeciwiać się zasadom prawa 

firmowego. Stanowiłoby to usankcjonowanie i tak powszechnej praktyki obrotu 

gospodarczego.  

Powyższe zmiany winny przyczynić się do usunięcia wielu występujących dziś 

rozbieżności, a tym samym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców 

https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-cywilnego/
https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-cywilnego/
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i ułatawiając obrót, przyczyniłyby się także do poglębienia zasady pewności obrotu 

w zakresie prawa firmowego.  
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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. 
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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 
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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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WPROWADZENIE  

Dynamiczny rozwój rynku finansowego oraz jego specyfika powodują, że  

bardzo często w tym środowisku kształtują się procesy oraz zasady niejedno-

krotnie różniące się od tych, jakie mają zastosowanie w odniesieniu do 

przedsiębiorców na tym rynku nie działających. Prawo rynku finansowego 

naznaczone jest bowiem przenikaniem się ekonomii, norm prawa prywatne-

go i publicznego oraz znacząca rolą tzw. miękkich regulacji prawnych (sofl 

law). Normy te, w postaci licznych rekomendacji czy kodeksów dobrych prak-

tyk, nie mając charakteru wiążącego, paradoksalnie w największym stopniu 

wpływają na sposób funkcjonowania podmiotów na rynku finansowym [Jur-

kowska-Zeidler, 2011, 537]. Tak też podmioty (przedsiębiorcy) działające  

w tym specyficznym środowisku poza podstawowymi wymogami określony-

mi przepisami kodeksu cywilnego czy kodeksu spółek handlowych oznaczani 

są w dodatkowy (subsydiarny) sposób. Oznaczenie to, charakterystyczne dla 

rynku finansowego, przybiera dwie zasadnicze formy - list ostrożnościowych 

(tzw. czarnych list) KNF oraz Ratingu. Celem niniejszego opracowania będzie 

zatem próba kwalifikacji prawnej tak czarnych list KNF jak ratingów kredyto-

wych przedsiębiorców działających na rynku finansowym. Owe subsydiarne 

(posiłkowe) oznaczenie przedsiębiorców ma bowiem niejednokrotnie o wiele 

ważniejsze znaczenie dla pozostałych uczestników rynku niż tradycyjne for-

my oznaczania przedsiębiorców i informacje z tego faktu płynące. 

Zasada subsydiarności w oznaczeniu przedsiębiorców na rynku finanso-

wych wynika zatem z charakteru współdziałania oraz uzupełniania się norm 

prawa prywatnego i prawa publicznego. Zasadę tą można określić jako ozna-

czenie pomocnicze i dodatkowe, pozwalające na identyfikację podmiotu nie 

tylko przez pryzmat formy prawnej czy nazwy ale również przez pryzmat 

bezpieczeństwa transakcji z nim zawieranych oraz wiarygodności kredyto-

wej. Wyżej wymienione oznaczenie podmiotów działających na rynku finan-

sowych znacznie bardziej indywidualizuje je w obrocie prawnym na tym spe-

cyficznym rynku. Podkreślenia wymaga, że opisywana w ramach niniejszej 

pracy specyfika rynku finansowego w żaden sposób nie umniejsza zastoso-

wania przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny [Dz. U.  

z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.] określających pojęcie firmy bądź przed-

siębiorcy, którym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organiza-
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cyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 

prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.  

W żaden sposób nie są również wyłączone przepisy ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz. U z 2010 r., Nr 220, poz. 

1447 z późn. zm.] definiującej pojęcie działalności gospodarczej. W myśl prze-

pisów tej ustawy działalnością gospodarczą jest bowiem zarobkowa działal-

ność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpo-

znawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wy-

konywana w sposób zorganizowany i ciągły. Do przedsiębiorców funkcjonu-

jących na rynku finansowym stosuje się również wymogi ustawy z dnia 15 

września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 

1037 z późn. zm.], gdzie znajdujemy szczegółowe regulacje co do oznaczenia 

poszczególnych typów spółek. Regulacje zawarte w przywoływanych wyżej 

aktach prawnych są zatem niejako uzupełniane na rynku finansowym tak 

przez listy ostrożnościowe KNF jak i przez ocenę wiarygodności kredytowej 

dokonywaną przez agencje ratingowe. Autor w ramach niniejszej pracy skon-

centruje się zatem nie tylko na opisie ww. sposobów identyfikacji przedsię-

biorców ale podda również pod refleksję ich charakter prawny, niejedno-

krotnie wynikający ze specyfiki prawa rynku finansowego jako odrębnej  

i nowej gałęzi prawa [Fojcik-Mastalska 2016, 19 i n.]. 

CHARAKTER PRAWNY RATINGU NA RYNKU FINANSOWYM 

Rating na rynku finansowym poza aspektem informacyjnym i ochronnym 

dla potencjalnego konsumenta pełni przede wszystkim rolę prewencyjną, 

polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa całego systemu finansowego. 

Jest on również bardzo często postrzegany jako zobiektywizowane narzędzie 

służące do pomiaru i kontroli ryzyka [Żabińska, 2013, 28 i n.], które to bardzo 

często jest właściwym przedmiotem transakcji finansowych. Ponadto posia-

danie przez prywatny lub publiczny podmiot (samorząd, spółka, instrument 

finansowy) oceny wiarygodności nadanej przez agencję ratingową stanowi 

nie tylko o jego pozycji względem potencjalnych klientów, ale de facto przy-

biera formę najważniejszej identyfikacji danego podmiotu na rynku finanso-

wym [Czempas, Kobiński, Marcinek, 2014, s. 110 i n.]. 

Ocena dokonywana przez agencje ratingowe stanowi zatem na rynku fi-

nansowym o klasyfikacji przedsiębiorcy ze względu na poziom jego wypłacal-
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ności i wiarygodności kredytowej niejednokrotnie poprzez ocenę dłużnych 

instrumentów finansowych jakie podmiot ten emituje. Ocena ta przybiera 

postać prostego czterostopniowego kodu literowego od A do D [Dziawgo, 

1998, s. 112 i n.]. Podmioty klasyfikowane literami A lub B uznawane są jako 

bezpieczne inwestycyjnie, podczas gdy litery C i D w większości przypadków 

określają spekulacyjny i nad wyraz ryzykowny charakter danego podmiotu. 

Powyższy podział ma jednak jedynie porządkujący charakter, gdyż w niektó-

rych agencjach ratingowych już oceny na poziomie B uznawane są za speku-

lacyjne. Rating pełni zatem na rynku finansowym rolę swoistej etykiety in-

formacyjnej danego produktu (instrumentu finansowego) lub producenta, 

który w bardzo prosty sposób przekazuje informację o stosunku między po-

ziomem bezpieczeństwa a ryzykiem z tym produktem lub z tym podmiotem 

związanym. 

Charakter prawny oceny ratingowej wpisuje się w opisywany we wstępie 

do niniejszej pracy, charakter regulacji na rynku finansowym przyjmujący 

bardzo często formę tzw. miękkiego prawa (soft law). Dodatkowo posiada on 

bardzo duży wpływ na funkcjonowanie całego rynku, gdyż w oparciu  

o wspomnianą czterostopniową klasyfikację literową funkcjonują nie tylko 

uczestnicy rynku, ale również i organy nadzoru nad tym rynkiem. Interesują-

cym jest również fakt, że obecnie trzy największe agencje ratingowe - Mo-

ody’s, Standard&Poor’s i Fitch wraz ze swoimi filiami - stanowią o ocenie 

wiarygodności kredytowej w niemal 95 % przypadków [Żabińska, 2013, 30]. 

Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że niejednokrotnie ustawodawca na pozio-

mie europejskim lub krajowym wprowadza do klasycznych aktów rangi 

ustawowej odwołania do wspomnianego ratingu. Powyższy proces, niejako 

legitymizujący ocenę ratingową jako powszechnie obowiązującą regulację, 

odnosi się w szczególności do obowiązku inwestowania przez określone 

podmioty tylko w instrumenty finansowe posiadające pewien minimalny 

poziom wiarygodności kredytowej. Powyższe dotyczy w szczególności zobo-

wiązania funduszy emerytalnych, banków oraz towarzystw ubezpieczenio-

wych do inwestowania przynajmniej określonej części swojego kapitału  

w instrumenty określane w ratingach jako bezpieczne – tzn. oznaczone lite-

rami A lub B. 
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Wyżej opisane zjawisko legitymizacji ratingu zostało wprowadzone na po-

ziomie Unii Europejskiej w ramach regulacji określanych mianem Bazylei lub 

Porozumienia Bazylejskiego odnoszących się do wymogów kapitałowych  

i zarządzania ryzykiem w transgranicznych instytucjach finansowych. Obecna 

podstawa tych regulacji określana mianem Bazylei III ma zostać w pełni im-

plementowana w styczniu 2019 roku.  Odwołuje się ona do zapewnienia 

lepszej jakości i wielkości funduszy własnych, zwiększa znaczenie zarządzania 

płynnością tak w perspektywie krótkoterminowej jak i długoterminowej oraz 

przewiduje wzrost poziomu bezpieczeństwa banków poprzez podwyższenie 

wielkości kapitałów względem poziomu aktywów tych instytucji. Bazylea III 

wprowadziła również instytucję dodatkowego buforu kapitałowego (capital 

conservation buffer), którego rolą będzie absorpcja strat przez banki w okre-

sie kryzysów i napięć ekonomicznych oraz buforu antycyklicznego tzw. coun-

tercyclical capital buffer [Gradoń 2011, 35]. Podkreślenia wymaga, iż po 

ostatnim kryzysie finansowym standardy z Bazylei posłużyły do stworzenia 

tzw. pakietu CRD IV zawierającego Dyrektywę CRD IV Parlamentu Europej-

skiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków 

dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożno-

ściowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmienia-

jąca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 

2006/49/WE [Dz.Urz.UE L, nr 176, s. 338 ze zm.]. Wyżej opisany pakiet regu-

lacyjny dodatkowo wzmocniono i uszczegółowiono  rozporządzeniem CRR 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 [Dz.Urz.UE 

L, nr 176, s. 1 ze zm.]. Omawiane wyżej akty prawne w sposób znaczny zmie-

niły i zwiększyły wiele wymogów ostrożnościowych wobec banków [Żurek, 

2014, 39-40.]. W szczególności dyrektywa CRD IV zaostrzyła normy płynno-

ściowe na rynku finansowym (LCR i NSFR) oraz zmierzała do zwiększenia 

jakości posiadanego kapitału, odwołując się właśnie do ratingów jako zobiek-

tywizowanego źródła oceny. Ponadto przywoływany akt prawny ograniczał 

swobodę funkcjonowania władz nadzorczych oraz modyfikował system gwa-

rancji depozytów [Koleśnik, 2014, 52]. 
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Wzrost znaczenia oraz pośrednia legitymizacja ratingów, dokonywanych 

de facto przez podmioty prawa prywatnego, jakimi są agencje ratingowe, nie 

może uzasadniać tezy o nieomylności tych ocen oraz o braku odpowiedzial-

ności związanej z błędną i nierzetelną ewaluacją. Konsekwencje oznaczenia 

przedsiębiorcy działającego na rynku finansowym niską bądź też wysoką 

oceną są nad wyraz duże, a niejednokrotnie mogą stanowić zagrożenie dla 

dalszej egzystencji takiego podmiotu. Zbyt późna reakcja na zagrożenie może 

przyczynić się do większego i szybszego rozprzestrzeniania się kryzysu na 

będącym systemem naczyń połączonych rynku finansowym. Ostatni kryzys 

finansowy przyczynił się do refleksji w omawianym aspekcie, gdyż pod koniec 

2009 roku UE przyjęła nowe regulacje dotyczące rejestracji i kontroli agencji 

ratingowych. Zmiany te wprowadziły m.in. obowiązek podania do publicznej 

wiadomości przez agencje ratingowe procedur i modeli służących ocenie 

wiarygodności emitentów instrumentów na rynku finansowym. Określono 

również docelowy organ nadzoru nad tym segmentem rynku – którym stał 

się Europejski Organ Nadzoru Rynku  i Instrumentów Finansowych (ESMA) 

oraz wprowadzono zakaz jednoczesnego oferowania usług w zakresie oceny i 

doradzania. Powstanie ESMA w 2011 roku związane było z opublikowaniem 

już w 2001 roku tzw. raportu Lamfalussy’ego (Report of The Committee of 

Wise Men on The Regulation of European Securities Markets), który był kon-

sekwencją wprowadzenia wspólnej waluty oraz wzrostu liczby transgranicz-

nych transakcji na instrumentach finansowych. Rekomendacje w omawia-

nym raporcie zawarte, uświadomiły nie tylko wagę ponadnarodowych regu-

lacji odnoszących się do rynków finansowych, ale zawierały również bardzo 

wiele wskazówek, w zakresie oceny wiarygodności kredytowej podmiotów 

na tym rynku działających.  

Innym aspektem problemu odpowiedzialności agencji ratingowych oraz 

statusu ratingu jako dokumentu prywatnego wywierającego skutki w ramach 

publicznoprawnych regulacji jest transparentność tej oceny, zwłaszcza  

w odniesieniu do bardzo skomplikowanych form instrumentów finansowych. 

Problem ten został dostrzeżony i poruszony na posiedzeniu grupy G20  

w Waszyngtonie już w roku 2008. Poziom skomplikowania instrumentów 

pochodnych połączony z brakiem odpowiedzialności podmiotów oceniają-

cych te aktywa stanowić mógł podstawę dla rychłego nadejścia kolejnego 
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okresu niestabilności finansowej. Mając powyższe na względzie powołano 

grupę badaczy i ekonomistów określaną od nazwiska jej kierownika grupą 

Larosiere’a. Efektem prac zespołu Lamfalussy’ego [szerzej Mariański, 2014, 

217 i n] oraz Larosiere’a były liczne działania zmierzające do zwiększenia 

efektywności oddziaływania norm prawa europejskiego na prawo krajowe,  

w czym miały pomóc dwa nowe podmioty - Europejski Komitet Papierów 

Wartościowych (ESC - European Securities Committee) oraz CESR (Committee 

of European Securities Regulators) - funkcjonujące obecnie jako skonsolidowany 

organ Europejskiego Organ Nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych 

(ESMA - European Securuities and Markets Authority). 

Reasumując, rating stanowi nieodłączny element oraz narzędzie dla ozna-

czania przedsiębiorców na rynku finansowym, gdyż stanowi z założenia 

obiektywną ocenę ryzyka związanego z inwestycjami na tym rynku [Bloch, 

2014, 19 i n.]. Odznacza się on jednak bardzo ograniczoną odpowiedzialno-

ścią wyspecjalizowanych podmiotów takiej oceny dokonujących. Dlatego też 

wprowadzenie jednolitego i jasnego systemu nadzoru nad tymi podmiotami 

na poziomie UE przyczyni się niewątpliwie do zwiększenia zaufania to tego 

segmentu rynku [Brylak, 2011, 311 i n.]. Powyższe nie zmiana jednak faktu, 

że dalej nie jest uregulowany status prawny opinii/decyzji rating wyznaczają-

cych. Są to bowiem akty prawa prywatnego, które wykorzystywane są przez 

instytucje publiczne oraz na które niejednokrotnie powołuje się ustawodaw-

ca tak na poziomie krajowym, jak i ponadnarodowym. Powyższe świadczy nie 

tylko o specyfice prawa rynku finansowego jako miejsca, gdzie szczególną 

role odgrywają tzw. normy soft law, ale również o trudnej z punktu widzenia 

ustawodawcy koegzystencji i wzajemnym przenikaniu się regulacji prywat-

noprawnych z regulacjami publicznoprawnymi. 

SPECYFIKA LIST OSTROŻNOŚCIOWYCH ORGANU NADZORU 

Wraz z momentem wyodrębnienia skonsolidowanego nadzoru nad ryn-

kiem finansowym w Polsce następowało sukcesywne poszerzanie kompe-

tencji oraz prerogatyw podmiotu za ten nadzór odpowiedzialnego. Proces 

ten rozpoczął się już w 2006 roku, na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006  

o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119], kiedy 

to Komisja Nadzoru Finansowego zastąpiła: Komisję Papierów Wartościo-

wych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych,  
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a z dniem 1 stycznia 2008 również Komisję Nadzoru Bankowego. Dopełnie-

niem wyżej opisanego procesu było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego  

z dnia 15 czerwca 2011 r. (sygn. K 2/09), w którym stwierdzono niemożność 

uznania KNF za organ administracji rządowej, potwierdzając jego status jako 

niezależnego organu administracji publicznej [Nieborak 2012, 573-582]. 

Wraz z ugruntowaniem swojego statusu KNF coraz śmielej zaczął oddziały-

wać na rynek finansowy tworząc wiele regulacji w ramach tzw. soft-law, 

przybierającego postać rekomendacji, zaleceń czy też kodeksów dobrych 

praktyk. Jednym z narzędzi oddziaływania KNF na rynek finansowy w Polsce, 

mającym za zadanie lepsze identyfikowanie podmiotów na tym rynku działa-

jących, są listy ostrzeżeń publicznych zwane potocznie czarnymi listami. 

Listy ostrzeżeń publicznych organu nadzoru stanowią bowiem specyficzną 

formę subsydiarnego oznaczania przedsiębiorców działających w złożonym 

środowisku, jakim jest rynek finansowy. Stanowią one subsydiarny względem 

rejestru dłużników niewypłacalnych KRS rejestr, którego funkcje nie są wy-

łącznie skoncentrowane na poformowaniu uczestników rynku o niewypła-

calności danego podmiotu, lecz pełnią przede wszystkim funkcje pro aktyw-

ne i prewencyjne. Zadaniem tychże list jest zapobieżenie zachwianiu bezpie-

czeństwa całego systemu finansowego poprzez wyprzedzające zmniejszanie 

roli podmiotów, które działają wbrew ustawom oraz praktykom rynek finan-

sowy charakteryzującym. Podstawą prawną funkcjonowania tych list jest art. 

6b ust. 1-6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finan-

sowym [Dz. U. z 2012 r. poz. 1149 ze zm.], który przyznaje KNF kompetencje 

do podania do publicznej wiadomości informacji o złożonych przez siebie 

zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa związanych z szerokorozumia-

nym bezpieczeństwem finansowym. Bezpieczeństwo to chronione jest  

w szczególności na podstawie art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 

1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 

1-3 ustawy - Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpiecze-

niowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 - art. 225 ustawy o działalno-

ści ubezpieczeniowej), art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o po-

średnictwie ubezpieczeniowym, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 
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kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidual-

nych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290-296 ustawy  

o funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obro-

cie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finanso-

wych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub 

art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

Ochrona ta odnosi się także do postępowań karnych prowadzonych z urzędu 

lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż KNF, co uwa-

runkowane jest jednak skorzystaniem przez przewodniczącego KNF z upraw-

nienia statusu pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Ponadto, w ra-

mach wyżej opisanych list KNF, poza danymi identyfikującymi dany podmiot 

jak nazwa, czy numer KRS czy NIP, podaje również wzmiankę o prawomocnej 

odmowie wszczęcia albo umorzeniu postępowania przygotowawczego,  

a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu. 

Problematyka charakteru prawnego list ostrożnościowych organu nadzo-

ru jest o tyle istotna, że podmioty raz na tę listę wpisane widnieją na niej bez 

względu na sposób zakończenia sprawy z nimi związanej. Innymi słowy, na-

wet podmioty, które w toku postępowania zostały oczyszczone z zarzutów, 

będą na liście nadal widniały, jedynie ze wzmianką o sygnaturze wyroku koń-

czącego sprawę. Celem niniejszej regulacji list ostrzeżeń publicznych, po-

wstałej jako pokłosie afery Amber Gold, jest wiarygodne i oficjalne poinfor-

mowanie wszystkich uczestników rynku o podmiotach, których działalność 

budzi nie tylko wątpliwości prawne, ale które stanowić mogą zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i stabilności całego rynku. 

W przeciwieństwie do rejestru dłużników niewypłacalnych KRS do wpisu 

na listę ostrzeżeń KNF wystarczy jedynie zawiadomienie o podejrzeniu po-

pełnienia przestępstwa. Ponadto KNF w piśmie z 14 sierpnia 2014 uznał, że 

wpis na tzw. czarną listę ma co do zasady charakter bezterminowy nadmie-

niając jedynie, że nie podlega on stosownemu usunięciu, lecz jedynie uzu-

pełnieniu o kolejne fakty procesowe [Stempniak 2015, 102]. Z uwagi na po-

wyższe, zasadnym jest pytanie o charakter prawny tej listy, zwłaszcza, że 

ustawodawca nie doprecyzował wprost trybu umieszczania podmiotów na 

tej liście [zob. Wajda, 2013, 78 i n.]. Wiele argumentów w omawianej materii 
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dostarcza jednak orzecznictwo, a w szczególności sądownictwo administra-

cyjne. Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 30 

sierpnia 2011 (II GSK 1561/11), w związku z postanowieniem WSA z dnia 24 

marca 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 339/11 rozpatrzył charakter list ostrożno-

ściowych biorąc pod uwagę podstawowy cele KNF, jakim jest ochrona intere-

su publicznego. Tym samym sąd nie przychylił się do argumentów oceniają-

cych listy ostrzeżeń KNF w kategoriach działań wykraczających poza ustawo-

we kompetencje oraz naruszających tym samym zasadę praworządności oraz 

w konsekwencji dobra osobiste podmiotów na listę wpisanych. Powyższe 

stanowisko wynika z założenia, że czynność wpisania danego podmiotu na 

listę ostrzeżeń publicznych nie podlega kognicji sądu administracyjnego, gdyż 

nie stanowi ona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącej 

uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 § 2 pkt 4 

p.p.s.a). W dyspozycji przytoczonego przepisu, w opinii NSA, nie mieści się 

bowiem czynność KNF polegająca na wpisaniu podmiotu na listę ostrzeżeń 

publicznych, gdyż stanowi ona jedynie czynność faktyczną, pozbawioną bez-

pośrednich oraz pośrednich skutków prawnych. Powyższe sformułowanie 

organu można uznać jednak za dosyć dyskusyjne, gdyż wpisanie podmiotu na 

czarna listę, wywiera znaczące skutki nie tylko dla tego podmiotu, ale rów-

nież dla jego potencjalnych kontrahentów. Rejestr, zwany listą ostrzeń pu-

blicznych, pełni dla uczestników rynku finansowego narzędzie weryfikacji 

wiarygodności partnera gospodarczego stanowiące emanację ustawowego 

obowiązku udostępniania informacji publicznej przez organ nadzoru. 

Komisja Nadzoru Finansowego w swoich opiniach niejednokrotnie pod-

kreślała, że umieszczenie na liście ostrzeżeń publicznych jest wynikiem do-

konania szeregu czynności faktycznych o niesformalizowanym charakterze,  

w wyniku czego sam wpis nie przybiera formy decyzji administracyjnej, lecz 

formę czynności materialno-technicznej [Wajda 2013, 78; Stempniak 2015, 

108]. Ponadto, pomimo zbliżonego charakteru, wpis na listę ostrzeżeń pu-

blicznych nie może być utożsamiany ze środkiem egzekucyjnym polegającym 

na przymuszeniu do zaprzestania, ograniczenia lub uniemożliwienia wyko-

nywania działalności gospodarczej. W opinii KNF oraz sądów administracyj-

nych, umieszczenie danego podmiotu na „czarnej liście’ nie generuje dla 

tego podmiotu żadnych skutków prawnych w postaci pozbawienia go jakich-
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kolwiek praw lub przysporzenia dodatkowych obowiązków, lecz stanowi 

jedynie wyraz wypełnienia obowiązku informacyjnego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym. Ponadto informacja zawarta w specyficznym rejestrze 

ostrzeżeń publicznych KNF nie może być postrzegana jako źródło zakazu 

prowadzenia takiej działalności i co do zasady nie narusza dóbr osobistych 

wpisanego podmiotu. Takie stanowisko przyjął też Sąd Okręgowy w Warsza-

wie w wyroku z 20 listopada 2012, sygn. akt I C 644/12 oraz I C 648/12. Ma-

jąc na uwadze wyżej wymienione argumenty, uprawnionym wydaje się 

twierdzenie, że w świetle orzecznictwa wpis na listę ostrzeżeń KNF stanowi 

sformalizowaną czynność faktyczną, która nie dotyczy uprawnień lub obo-

wiązków wynikających z przepisów prawa w tym sensie, że w żaden sposób, 

nawet pośrednio, nie kreuje takich uprawnień lub obowiązków, będąc jedy-

nie kierowanym do osób trzecich przekazem informacji 

Reasumując, lista ostrzeżeń KNF stanowi subsydiarny względem rejestru 

dłużników niewypłacalnych, quazi-rejestr o nieuregulowanej przepisami 

prawa formie i zasadach prowadzenia. Sam wpis ma bowiem formę hybry-

dowej konstrukcji, nie będącej decyzją administracyjną, lecz formą reko-

mendacji oraz informacji przekazywanej innym podmiotom działającym  

w specyficznym środowisku jakim jest rynek finansowy [Czech, 2009, 74–

75.]. Nie ulega jednak wątpliwości, że lista ostrzeżeń publicznych KNF w spo-

sób istotny kształtuje zachowania podmiotów na rynku finansowym, wpisu-

jąc się w ogólną zasadę prymatu tzw. miękkich norm prawnych na rynku 

finansowym [Ofiarski 2016, 137-161]. 

PODSUMOWANIE 

Działalność na rynku finansowym, związana z obrotem instrumentami fi-

nansowymi, często o bardzo skomplikowanym i ryzykownym charakterze, 

niejako wymusza na jego uczestnikach pewną dodatkową i subsydiarną iden-

tyfikację biorącą pod uwagę bezpieczeństwo obrotu na tym rynku. Ostatni 

kryzys finansowy, ukazujący siłę i dynamikę takich procesów dla tego rynku 

charakterystycznych jak efekt zarażenia i rozlania, określanych w literaturze 

anglojęzycznej jako contagiom effect oraz spill-over effect, jedynie podkreślił 

wagę właściwej identyfikacji podmiotów na rynku finansowym działających. 

Bezpieczeństwo rynków finansowych, uznane może być za najważniejszy 

element szerszego pojęcia bezpieczeństwa prawnego [Brodecki, Jurkowska-
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Zeidler, 2009, 281], na którym to opierają się miękkie normy (soft law) prawa 

rynków finansowych [Brodecki 2010, 46 i n.]. 

Listy ostrożnościowe KNF oraz ratingowa ocena wiarygodności kredyto-

wej, pomimo swojego hybrydowego charakteru, niewątpliwie pozwalają 

uczestnikom rynku finansowego na lepszą identyfikację swoich kontrahen-

tów. Powyższej identyfikacji nie umniejsza fakt, że wyżej wymienione in-

strumenty nie mają do końca jasnego i sprecyzowanego charakteru prawne-

go, gdyż nie są uznawane za klasyczne decyzje administracyjne. Ich rozwój  

i dalsza popularyzacja stanowić może w przyszłości, w opinii autora, czynnik 

mogący skutecznie przeciwdziałać oraz łagodzić skutki okresów załamań  

i niestabilności na rynkach firanowych, jakich cyklicznie doświadczamy  

w ramach globalnej i wzajemnie powiązanej gospodarki. 
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Streszczenie: Kształtowanie nazwy spółki jest 

jednym z elementów, które podmiot rozpoczy-

nający działalność gospodarczą w formie spółki 

prawa handlowego musi określić w akcie zało-

życielskim. Obowiązujące przepisy prawa pol-

skiego oraz Wielkiej Brytanii w odmienny spo-

sób kształtują zakres swobody wyboru nazwy 

spółki. Celem artykułu jest wykazanie, czy polski 

ustawodawca daje podmiotom rozpoczynają-

cym działalność gospodarczą w formie spółek 

prawa handlowego prawo do swobodnego 

wyboru nazwy spółki, a jeśli tak, to w jakim 

zakresie w porównaniu z ustawodawcą angiel-

skim oraz czy takie rozwiązanie jest słuszne w 

świetle praktyki obrotu. W niniejszej pracy 

posłużono się metodą formalno – dogma-

tyczną oraz metodą prawnoporównawczą, 

w wyniku czego analizie poddane zostały 

przepisy prawa polskiego i angielskiego w 

zakresie kształtowania swobody tworzenia 

nazw spółek. Autorka przyjęła za hipotezę 

Abstract. Shaping the company's name is 
one of the elements that entity starting a 
business in the form of commercial law 
must specify in the basic act. The existing 
provisions of the Polish law and the law of 
the United Kingdom shape of freedom of 
choice of the company name in a different 
way. The aim of this article is to show if the 
Polish legislator gives the parties starting 
their business in the form of commercial 
companies the right to freely choose the 
name of the company, and if so, to what 
extent, in comparison with the English 
legislator and whether such a solution is 
appropriate in light of trading practices. In 
this paper the formal - dogmatic and com-
parative legal methods were used, resulting 
in the analysis of subjected provisions of 
Polish and English law in shaping freedom 
of naming the companies. The author has 
adopted the research hypothesis that the 
Polish legislator treated the freedom to 
create the names of commercial companies 
in a wider way than the legislator wider in 
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badawczą założenie, że polski ustawodawca 

swobodę w tworzeniu nazw spółek prawa 

handlowego uregulował szerzej niż usta-

wodawca Wielkiej Brytanii w Ustawie o 

spółkach z 2006 r. [Companies Act 2006, 

dalej jako Ustawa o spółkach]. 

 
Słowa kluczowe: firma, nazwa, spółka, ogra-
niczenia, swoboda 
 

the UK in the Companies Act of 2006. 
[Companies Act 2006, referred to as the 
Companies Act]. 
 
 
 
 
 
 
Key words: firm, company name, company 
restrictions, freedom. 
 

Received: 07.2016 Accepted 09.2016 

 

Zawiązując spółkę prawa handlowego, na samym początku należy  

w umowie spółki określić firmę spółki, którą jest jej nazwa. Swoboda kształ-

towania nazwy spółki jest istotnym zagadnieniem nie tylko na etapie tworze-

nia spółki, ale również późniejszego jej funkcjonowania w obrocie gospodar-

czym. Wybór firmy spółki jest decyzją biznesową ze względu na budowę 

marki, relacji z otoczeniem oraz nieustanne posługiwanie się nazwą spółki w 

kontaktach handlowych.   

Rozpoczęcie działalności w formie spółki wymaga zawarcia umowy spółki 

lub statutu w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzenia dzia-

łalności. Umowa spółki zwierana jest dla rozpoczęcia działalności w formie 

spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością, natomiast zwarcie statutu wymagane jest dla spółki akcyjnej i 

komandytowo-akcyjnej.  

Ustawa o spółkach w Wielkiej Brytanii wyróżnia jeden rodzaj dokumentu 

założycielskiego spółki - statut spółki - czyli umowę założycielską (ang. Me-

morandum of Association).  

Dokument założycielski spółki (umowa spółki, statut) jest jednym z doku-

mentów wymaganych przy rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców, 

zarówno w prawie polskim, jak i Wielkiej Brytanii.  

W Polsce prawo dotyczące tworzenia firmy reguluje ustawa z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [T.j. Dz.U z 2016 r. poz. 4 ze zm., daje jako 

k.c.] oraz  ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [T.j. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 1830 z późn. zm. dalej jako k.s.h.]. Przepisy k.c. określają 
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ogólne zasady prawa firmowego, natomiast przepisy k.s.h. są lex specialis  

w stosunku do k.c.  

PRZEDMIOT SWOBODY KSZTAŁTOWANA NAZWY SPÓŁKI 

Postawą działania spółki jest dokument założycielski spółki. Swoboda 

kształtowania nazwy spółki oparta jest zatem a priori na swobodzie umów, 

tzn. swobodzie zawarcia aktu założycielskiego tworzącego spółkę. 

W Polsce zasada swobody umów ma swoją podstawę w art. 31 ust. 1 i 2 

Konstytucji RP, gwarantującym wolność człowieka i nakazującym władzom 

publicznym jej prawną ochronę. Zasada swobody umów ma również pod-

stawę w art. 20 i art. 22 Konstytucji stanowiących o wolności działalności 

gospodarczej. Wolność zawierania umów mająca swe podstawy w konstytu-

cji ma szerszy zasięg przedmiotowy niż wskazany wyżej art. 353¹ k.c. Skut-

kiem tego jest fakt, że państwo może ingerować w stosunki umowne w spo-

sób proporcjonalny. Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji ograniczenia w za-

kresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane 

tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie 

dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony środo-

wiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. 

Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 

Zgodnie z art.  353¹  k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek 

prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się 

właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społeczne-

go. 

Zasada swobody umów w prawie angielskim została ukształtowana po-

przez orzecznictwo sądowe (common law). Już pod koniec XIX wieku sądow-

nictwo angielskie odnosiło się do zasady „swobody umów” jako powszechnie 

obowiązującej immanentnej cesze porządku publicznego.  

Zakres swobody umów w kształtowaniu nazwy spółki odzwierciedlonej  

w umowie spółki, statucie, dokumencie założycielskim ograniczona jest przez 

ustawy szczegółowe. W Polsce ustawa k.c. oraz k.s.h., w Wielkiej Brytanii zaś 

Ustawa o spółkach w sposób szczegółowy reguluje kwestie swobody umów 

w odniesieniu do kształtowana nazwy spółki. 
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Na swobodę umów składają się cztery elementy: swoboda w zawieraniu 

umowy, wyboru kontrahenta, kształtowania treści umowy, wyboru formy 

zawarcia umowy. Przedmiotem swobody kształtowania nazwy spółki jest 

swoboda wyboru słów w treści firmy. Swoboda kształtowania nazwy spółki 

dotyczy również wyboru formy organizacyjno –prowadzonej działalności.  

SWOBODA KSZTAŁTOWANIA NAZWY SPÓŁKI WEDŁUG PRAWA POLSKIEGO 

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą. Firmą osoby 

prawnej jest jej nazwa (art. 43⁵ § 1 k.c). Przedsiębiorca może co do zasady 

swobodnie kształtować brzmienie firmy, jednakże w granicach tzw. prawa 

firmowego potwierdzonego przez ustawodawcę w odpowiednich przepisach 

ogólnych k.c. [Trzciński, art. 20. [w:] Ustawa o swobodzie działalności gospo-

darczej. Komentarz [online]. ABC, System Informacji Prawnej LEX dostęp  

z dnia 21.06.2016 r.: https://sip.lex.pl/#/komentarz/587231463/28903]. 

Pierwszą grupę ograniczeń swobody wyboru nazwy spółki można określić 

jako dotyczącą formy prawnej działalności gospodarczej.  

W art. 43⁵ § 2 k.c. ustawodawca wskazał, że firma zawiera określenie 

formy prawne osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto 

może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne 

określenia dowolnie obrane. Wskazanie formy prawnej w firmie osoby 

prawnej jest obligatoryjne. Ustawa Kodeks spółek handlowych w sposób 

szczegółowy określa, co powinna zawierać firma poszczególnych spółek pra-

wa handlowego.  

Zgodnie z przepisami k.s.h. w firmie każdej spółki osobowej musi zostać 

zamieszczony element wskazujący na nazwisko, nazwę lub firmę przynajm-

niej jednego wspólnika. Takie odniesienie do substratu osobowego wynika z 

charakteru współpracy pomiędzy wspólnikami. Spółki kapitałowe natomiast 

kształtują swoje firmy w sposób dowolny [Sitko, Zasady tworzenia firmy (w:) 

Firma i jej ochrona [online]. OficynaSystem Informacji Prawnej LEX dostęp z 

dnia 21.06.2016 r.: http://sip.lex.pl/#/monografia/369196861/18].   

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszyst-

kich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspól-

ników oraz dodatkowe oznaczenie ,,spółka jawna"(art. 24 § 1 k.s.h.). Dopusz-

czalne jest używanie w obrocie skrótu ,,sp. j." (art. 24 § 2 k.s.h.). Firma spółki 
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jawnej może zgodnie z zasadami prawa firmowego zawierać dodatkowe 

oznaczenia wskazujące na przedmiot prowadzonej działalności, miejsce jej 

prowadzenia i inne elementy, których użycie nie podlega ogólnym ograni-

czeniom w kształtowaniu firmy przedsiębiorców. Jeżeli spółka jawna oraz  

każda inna spółka osobowa znajduje się w fazie likwidacji, ustawodawca 

wskazuje, że jej firma musi zawierać dodatkowe oznaczenie „w likwidacji" 

(art. 74 § 4 k.s.h.) [Gliniecki 2009, 23-32]. 

Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego 

partnera, dodatkowe oznaczenie ,,i partner" bądź ,,i partnerzy" albo ,,spółka 

partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce (art. 

90 § 1 k.s.h.). Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu ,,sp. p." (art. 90 § 

2 k.s.h.). Firmy z oznaczeniem ,,i partner" bądź ,,i partnerzy" albo ,,spółka 

partnerska" oraz skrótu ,,sp. p." może używać tylko spółka partnerska (art. 

90 § 3 k.s.h.).  

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku 

komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie ,,spółka komandytowa" (art. 

104 § 1 k.s.h.). Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu ,,sp. k." (art. 

104 § 2 k.s.h.). Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki 

komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby 

prawnej z dodatkowym oznaczeniem ,,spółka komandytowa". Nie wyklucza 

to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną (art. 

104 § 3 k.s.h.). Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane  

w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) ko-

mandytariusza w firmie spółki komandytariusz ten odpowiada wobec osób 

trzecich tak jak komplementariusz (art. 104 § 4 k.s.h.).   

Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego 

lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie ,,spółka komandy-

towo-akcyjna" (art. 127 § 1 k.s.h.). Dopuszczalne jest używanie w obrocie 

skrótu ,,S.K.A." (art. 127 § 2 k.s.h.). Jeżeli komplementariuszem jest osoba 

prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne 

brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem 

,,spółka komandytowo-akcyjna". Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska 

komplementariusza, który jest osobą fizyczną (art. 127 § 3 k.s.h.). Nazwisko 

albo firma (nazwa) akcjonariusza nie mogą być zamieszczane w firmie spółki. 



 Paulina SZORC                                                                                                                 ASO.A.8(2)/2016/449-465 

453 

W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza  

w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak 

komplementariusz (art. 127 § 4 k.s.h.). Firma spółki komandytowej i koman-

dytowo-akcyjnej de lege lata może zawierać nazwisko (firmę albo nazwę) 

komandytariusza (akcjonariusza), aczkolwiek - co wynika z konstrukcji praw-

nej tego typu spółek - wspólnicy nie powinni kształtować firmy w taki sposób 

[Gliniecki 2009, 23-32.]. 

Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być obrana dowol-

nie. Niemniej powinna zawierać dodatkowe oznaczenie ,,spółka z ograniczo-

ną odpowiedzialnością" (art. 160 § 1 k.s.h.). Dopuszczalne jest również uży-

wanie w obrocie skrótu ,,spółka z o. o." lub ,,sp. z o. o."(art. 160 § 2 k.s.h.).  

Firma spółki akcyjnej, tak jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

może być obrana dowolnie. Firma taka powinna również zawierać dodatko-

we oznaczenie ,,spółka akcyjna" (art. 305 § 1 k.s.h.). Dopuszczalne jest uży-

wanie w obrocie skrótu ,,S. A." (art. 305 § 2 k.s.h.).  

Kodeks spółek handlowych zobowiązuje spółki do podawania poprzedniej 

firmy tylko w dwóch konkretnych przypadkach. Taka sytuacja ma miejsce 

przy zmianie brzmienia firmy dokonywanej w związku z przekształceniem, 

która nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na 

charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie 

dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu ,,dawniej” przez okres co 

najmniej roku od dnia przekształcenia (art. 554 k.s.h.). W odniesieniu do 

przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, gdy zmiana firmy przed-

siębiorcy przekształcanego w związku z przekształceniem nie polega tylko na 

dodaniu części identyfikującej formę prawną spółki przekształconej, spółka 

przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy, obok 

nowej firmy, z dodaniem wyrazu „dawniej” – przez okres co najmniej roku 

od dnia przekształcenia (584³ k.s.h.). 

Wskazane wyżej zasady budowania firmy odnoszą się do obowiązkowego 

elementu firmy, jakim jest wskazanie formy prowadzonej działalności, co 

zostało uregulowane zarówno w k.c., jak i w k.s.h.  

Kolejną grupę ograniczeń stanowią przepisy k.c. dotyczące swobody kon-

struowania brzmienia firmy, w granicach tzw. prawa firmowego określonego 

w przepisach ogólnych kodeksu cywilnego. Chodzi tu w pierwszej kolejności 
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o zasadę prawdziwości firmy, zasadę ciągłości (kontynuacji) firmy, zasadę 

wyłączności firmy. W doktrynie wyróżnia się zasadę ograniczonej swobody 

wyboru (ustalenia brzmienia) firmy [Szwaja 2004, 10; Kruczalak 2006, 103]. 

Nadzór nad przestrzeganiem wskazanych wyżej zasad prawa firmowego 

sprawuje sąd rejestrowy [https://sip.lex.pl/#/komentarz/587231463/28903]. 

Kodeks cywilny w sposób szeroki wpływa na swobodę w kształtowania 

nazwy spółki poprzez regulację kwestii zawarcia w firmie spółki nazwiska lub 

pseudonimu osoby fizycznej. Zgodnie z art. 43⁵ § 3 k.c firma osoby prawnej 

może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to uka-

zaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. 

Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga 

po pierwsze - istnienia związku z powstaniem lub działalnością danego 

przedsiębiorcy czy też jednostki organizacyjnej a osobą fizyczną ujawnioną za 

pomocą nazwiska lub pseudonimu w firmie, po drugie pisemnej zgody tej 

osoby, a w razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci na wykorzystanie jej 

dobra osobistego w oznaczeniu przedsiębiorcy [Gliniecki, 2009, 23-32]. Iden-

tyczność lub występujące różnice w brzmieniu ich nazwisk nie mają znacze-

nia w stosunku do obowiązku uzyskania zgody osób wymienionych w art. 438 

§ 1 i 2 k.c. [Żyznowski, 2003, 47]. 

Firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych 

przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku oraz  nie 

może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, 

przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopa-

trzenia. Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa stanowi zgod-

nie z art. 3 ust. 2 i ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nie-

uczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 r. Nr 47 poz. 211; dalej jako - u.z.n.k.) czyn 

nieuczciwej konkurencji, jeśli narusza interes innego przedsiębiorcy lub klien-

ta. Takie wskazanie ustawodawcy przesądza o istnieniu katalogu otwartego, 

co w świetle praktyki obrotu będzie utrudniało jednoznacznie stwierdzenie, 

czy określony element firmy może wprowadzać w błąd [Zaporowski 2005, 

47-51]. 

W literaturze wskazywane jest tzw. obiektywne wprowadzanie w błąd 

[http://biznes.pl/magazyny/finanse/o-czym-pamietac-wybierajac-nazwe-dla-

spolki/1wt6w [dostęp z dnia 21.06.2016 r.], którego miarą jest poziom wie-
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dzy oraz zorientowania przeciętnego odbiorcy. Trudno jest jednoznacznie 

stwierdzić, czy w danych okolicznościach zachodzą przesłanki do uznania, że 

dana firma wprowadza w błąd na etapie podpisywania umowy czy też statut 

spółki, a także na etapie wpisywania do Krajowego Rejestru Sądowego.  

Tak również stwierdza J. Sitko, że szeroka interpretacja sformułowania 

"firma nie może wprowadzać w błąd (...) co do osoby przedsiębiorcy" pozwa-

la na „sformułowanie tezy, zgodnie z którą firma nie może wprowadzać w 

błąd również, jeśli chodzi o tożsamość przedsiębiorcy, poprzez wywoływanie 

u przeciętnego odbiorcy mylnego wyobrażenia, iż jest to firma innego niż w 

rzeczywistości przedsiębiorcy” [Sitko 2003, 24-32].  

Warto zasygnalizować, że w polskim ustawodawstwie brak jest przeszkód, 

aby w nazwie fundacji, jako oznaczeniu osoby prawnej użyto słowa:  "insty-

tut", "naukowy", ponieważ ich użycie nie jest zakazane poprzez bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawne. Zdaniem L. Drożdżewicza zakaz używania 

określonych wyrażeń może wynikać wyłącznie z przepisów ustawowych, 

przepisu wydanego w ramach delegacji ustawowej lub umów międzynaro-

dowych ratyfikowanych przez Polskę [Drożdżewicz 2009, 9-16]. 

Zgłoszona do rejestru firma powinna się odróżniać dostatecznie od firm 

już wpisanych do rejestru lub wcześniej zgłoszonych prowadzących działal-

ność na tym samym rynku. Ustawa nie różnicuje rynku, a w każdym razie nie 

wyodrębnia rynku w znaczeniu sektorowym (branżowym) lub lokalnym. 

Skutkiem rejestracji firmy jest powstanie wyłączności korzystania z niej na 

terenie całego kraju. Nie może być ograniczona do zasięgu faktycznej dzia-

łalności prowadzonej przez uprawnionego [Żyznowski 2003, 47]. 

Naruszenie prawa do firmy zajdzie wówczas, gdy  firma używana jest  

w obrocie przez inny podmiot identycznej lub podobnej nazwy, tylko wów-

czas gdy zachodzi tożsamość w zakresie działania obu podmiotów. Tożsa-

mość działania odnosi się do konkurencyjności podmiotów na tym samym 

obszarze i w takiej samej bądź zbliżonej sferze działalności. Z tego względu 

należy stwierdzić, że wyłączność prawa do firmy nie jest prawem zupełnym, 

lecz ograniczonym terytorialnie i przedmiotem faktycznej działalności przed-

siębiorstwa. Wprowadzenie klientów w błąd ma miejsce wtedy, gdy pomię-

dzy przedsiębiorcami zachodzi rzeczywisty stosunek konkurencji [Partyk 

2016 r.:  https://sip.lex.pl/#/publikacja/419701149]. 
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W praktyce wystarcza porównanie firmy z firmami najbardziej do niej 

zbliżonymi. Należy jednakże wziąć pod uwagę pełne brzmienie firm, tzn. 

wraz z ich dodatkami, a nie poprzestać na ocenie rdzeni (korpusów) firm. Dla 

uznania, że firma dostatecznie się odróżnia, potrzeba, aby różnica między 

nimi była łatwo zauważalna dla przeciętnego odbiorcy bez potrzeby prze-

prowadzania innych dodatkowych porównań [Szwaja 2004, 10]. 

Należy wskazać kilka orzeczeń, które to przedstawiają zakres swobody 

kształtowania nazwy spółki. Ograniczenie swobody w kształtowaniu nazwy 

spółki dotyczy w szczególności wprowadzania w błąd przez firmę osoby 

prawnej (nazwę).  

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28 lutego 2008 r. [III CSK 245/07. 

OSNC 2009/5/73; Wieczorek, 2009, 9-42], stwierdził, że zwrot "kancelaria 

prawna" w firmie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wprowa-

dzać w błąd przez sugerowanie, że przedmiotem działania spółki jest świad-

czenie pomocy prawnej przez osoby będące adwokatami lub radcami praw-

nymi.  

W odniesieniu do jednoosobowego przedsiębiorcy Naczelny Sąd Admini-

stracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 stycznia 2007 r.[II GSK 268/06, 

Lex nr 287961.] stwierdził, że dodatki, które mogą zostać dołączone do imie-

nia i nazwiska, mają służyć lepszej identyfikacji przedsiębiorcy posługującego 

się firmą. Wbrew literalnemu brzmieniu przepisu art. 434 k.c. nie mogą być 

to dodatki obrane całkowicie swobodnie. Nie jest dopuszczalne posługiwanie 

się dodatkami, które mogą wprowadzić w błąd.  

Podsumowując, zakres swobody kształtowania nazwy spółki został uregu-

lowany w przepisach k.s.h. Przepisy k.c. konstruują podstawowe zasady pra-

wa firmowego, które jako przepisy lex generalis należy stosować do tworzo-

nych spółek prawa handlowego.  Należy jednoznacznie stwierdzić, że polski 

system prawny daje dużą swobodę w kształtowaniu nazwy spółki. Jednakże 

przez nieostre sformułowania w przepisach k.c. swoboda kształtowania na-

zwy spółki może zostać ograniczona w sposób następczy poprzez roszczenia 

osób trzecich, których skutkiem mogą być orzeczenie sądowe ograniczające 

prawo określonego podmiotu do posługiwania się daną firmą.  

SWOBODA KSZTAŁTOWANIA NAZWY SPÓŁKI WEDŁUG PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO  

W WIELKIEJ BRYTANII  
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Na początku analizy zakresu swobody w kształtowaniu nazwy spółki nale-

ży odróżnić oznaczenie przedsiębiorstwa od oznaczenia podmiotu - przed-

siębiorcy. Oznaczenie przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednooso-

bowej działalności przez określane jest mianem „business name”. Oznacze-

nie to nie podlega rejestracji. Zasady tworzenia business names zostały ure-

gulowane w Business Names Act (BNA) [Sitko, Firma w prawie angielskim 

(w:) Firma i jej ochrona [online]. Oficyna, System Informacji Prawnej LEX 

dostęp z dnia 21.06.2016 r.: https://sip.lex.pl/#/monografia/369196861/22]. 

W prawie angielskim występuje kilka aktów prawnych regulujących zasa-

dy tworzenia firm, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospo-

darczej, a także jej formy prawnej:  

Spółka cywilna (ang. General partnership oraz limited partnership) posłu-

guje się firmą (ang. Firm name). Spółka cywilna stanowi związek osób w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka ta, tak jak w polskim systemie 

prawnym, nie ma osobowości prawnej. Do zawarcia umowy spółki cywilnej 

nie jest wymagana forma pisemna. Jedynie w Szkocji spółka cywilna jest oso-

bą prawną i odróżnia się ją od podmiotów tworzących spółkę. Zgodnie z art. 

4 (2) Ustawy o partnerstwie (ang. Partnership Act) [Partnership Act 14 th 

August 1890 (53 & 54 Vict. C. 39)] osoby, które zawiązały spółkę, są wspólnie 

określane na potrzeby tego aktu mianem firmy, a nazwa, pod którą prowa-

dzą działalność gospodarczą, jest ich firmą. Brak jednak przepisów określają-

cych zasady tworzenia tego oznaczenia. Spółka taka może pozywać i być 

pozywana pod jej firmą, natomiast wyrok wydany przeciw spółce jest też 

wyrokiem przeciwko wszystkim wspólnikom.  

W przypadku spółek komandytowych (ang. Limited partnership) regulacja 

tworzenia firmy znajduje się w Ustawie o spółkach komandytowych (ang. 

Limited Partnership Act - LPA) [Limited Partnership Act 28th August 1907 (7 

Edw. 7 c. 24).]. W akcie tym brak jest reguł konstruowania nazwy spółki. 

Jednakże nazwa spółki komandytowej jest wpisywana do rejestru spółek 

(ang. registrar of companies), co wyraża obowiązek rejestracji spółki koman-

dytowej. W sytuacji, gdy spółka komandytowa nie zostanie zarejestrowana, 

wówczas powinna być uznana za spółkę cywilną. W spółce komandytowej 

występują tak jak w polskiej spółce komandytowej dwie kategorie wspólni-

ków:  co najmniej jeden odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki 
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(komplementariusz – ang. limited partner), a odpowiedzialność przynajmniej 

jednego ze wspólników jest ograniczona (komandytariusz – ang. general 

partner). 

Pozostała kategoria przedsiębiorców używa nazwy spółki (ang. name). Do 

grupy tej zalicza się  Europejskiego Zgrupowania Interesów Ekonomicznych 

(ang. name of European Economic Interest Grouping (EEIG) [Zob. section 10  

i 11 The European Economic Interest Grouping Regulations 1989 (SI 

1989/638)]. Również określeniem nazwy spółki posługuje się spółka partner-

ska (ang. name of limited liability partnership (LLP)). Spółka ta posiada oso-

bowość prawną, którą uzyskuje w wyniku wpisu do rejestru spółek (ang. 

registrar of companies) [Por. section 714 (1) (a) CA 1985 (ang. index of na-

mes)]. Ustawa o spółkach partnerskich [Limited Liability Partnership Act (LL-

PA)] zawiera szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia nazwy tej spółki, 

analogiczne do określonych w Ustawie o spółkach, które to będzie przedmio-

tem szczegółowej analizy w dalszej części. 

Ustawa o spółkach, w części dotyczącej nazwy spółki, zawiera ogólne 

wymagania dotyczące tworzenia nazwy spółki (ang. Company name [Com-

panies Act, part 5, chapter  1.]). Odnosi się to do nazwy spółek posiadających 

osobowość prawną, które podobnie jak spółki komandytowe i spółki part-

nerskie podlegają obowiązkowi rejestracji w rejestrze spółek, a są to: spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością (ang. limited company), spółki akcyjne (ang. 

unlimited company), publiczne spółki akcyjne (ang. public limited company).  

Nazwa spółki (ang. company name) musi być określona w umowie każdej 

spółki. Nowo utworzona spółka nie może obrać firmy, która już wcześniej 

została zamieszczona w indeksie zarejestrowanych nazw spółek. Jednakże 

organ rejestrujący spółki odmówi zarejestrowania jedynie firmy tożsamej  

z firmą wcześniej wpisaną do rejestru, nie ma natomiast obowiązku badania, 

czy firmy dostatecznie różnią się od siebie, w przypadku ich podobieństwa. 

Odpowiedzialność za to, by nowa firma odróżniała się dostatecznie od in-

nych firm widniejących w indeksie firm, spoczywa na podmiocie podlegają-

cym obowiązkowi wpisu. Można również spotkać pogląd, zgodnie z którym 

odpowiedzialność w omawianej kwestii ponosi podmiot odpowiedzialny za 

cały proces promocji spółki (np. agencja reklamowa) [Griffin, Company Law. 

Fundamental Principles, third ed., Longman 2000, 43.]. 
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Jak wskazuje J. Sitko, odpowiednikiem polskiej firmy może być każde  

z wymienionych oznaczeń podmiotów prawa, biorąc pod uwagę funkcję, jaką 

oznaczenia te realizują w obrocie oraz brak wyodrębnienia podstaw ochrony 

oznaczeń podmiotów niekomercyjnych od podstaw ochrony podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą. Jednakże najbliższe polskiej firmie 

wydają się te wymienione wyżej oznaczenia różnych kategorii przedsiębior-

ców, które określane są mianem nazwy (ang. name), gdyż w ich przypadku - 

w odróżnieniu od firmy (ang. firm name) ustawodawca przewidział szczegó-

łowe zasady ich tworzenia i używania w obrocie, które zostaną omówione w 

dalszej części tego podrozdziału na przykładzie nazwy spółki. Zatem odnośnie 

co do nazwy spółki, można mówić o istnieniu zalążka prawa firmowego. W 

związku z powyższym, nazwa spółki na potrzeby niniejszej pracy będzie okre-

ślana zamiennie mianem firmy [J. Sitko, Firma w prawie angielskim (w:) Fir-

ma i jej ochrona [online]. Oficyna, System Informacji Prawnej LEX dostęp z 

dnia 21.06.2016 r.:  https://sip.lex.pl/#/monografia/369196861/22 ; Compa-

nies Act, section 26 (1)]. 

Zgodnie Ustawą o spółkach niemożliwa jest rejestracja nazw spółek, któ-

re: 

a) zawierają następujące zwroty lub ich walijskie odpowiedniki: spółka 

inwestycyjna o zmiennym kapitale (ang. investment company with variable 

capital), otwarty fundusz inwestycyjny (ang. open-ended investment compa-

ny),  

b) nazwa jest taka sama jak  nazwa wcześniej zamieszczoną w indeksie 

nazw spółek (ang. index of company names), 

c) firma w opinii Sekretarza Stanu(ang. Secretary of State [zob. W Wielkiej 

Brytanii, Sekretarza Stanu jest ministrem spraw Departamentu rządowych 

(choć nie wszystkie działy są kierowany przez Sekretarza Stanu, np. HM Tre-

asury jest kierowany przez kanclerza skarbu).]) jest obraźliwa lub mogłaby 

być podstawą do obraźliwości, 

d) użycie firmy przez spółkę mogłaby w opinii Secretary of State stanowić 

przestępstwo [Companies Act, section 26 (1)]. 

Nazwy sugerujące powiązania z rządem lub władzą publiczną muszą być 

zatwierdzane przez Sekretarza Stanu. 
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Zasada wyłączności firmy została wskazana w ustawie w pkt. b – jako brak 

możliwości prawnej rejestracji nazwy, która już znajduje się w spisie zareje-

strowanych nazw.  Indeks nazw spółek dla spółek mających swoją siedzibę na 

terytorium Anglii prowadzony jest przez Rejestr Spółek (ang. The Register of 

Companies - Companies House), który mieści się w Walii (Cardiff). Rejestro-

wane są w nim także spółki, których siedzibą jest Walia. Spółki mające swoją 

siedzibę w Szkocji zarejestrowane są w Rejestrze Spółek (ang. Companies 

House) w Edynburgu.  

Ustawa o spółkach określa również wytyczne co do badania podobień-

stwa nazw spółek. W tym celu podczas porównywania nie bierze się pod 

uwagę: przedimków (the, a), skrótowych określeń wskazujących na formę 

prawną prowadzonej działalności zwrotów wskazujących na formę prawną 

prowadzonej działalności, wielkości liter i rodzaju czcionki (nie ma znaczenia, 

czy są to litery drukowane), odstępów pomiędzy literami, akcentów, odstę-

pów pomiędzy literami oraz interpunkcji.  

Kolejnym warunkiem rejestracji firmy spółki jest to, aby była tak skon-

struowana, by nie wprowadzała w błąd co do charakteru  i rodzaju prowa-

dzonej działalności spółki (ang. nature of its activities). Sekretarz Stanu może 

zobowiązać do zmiany firmy spółki, zgodnie ze szczególnymi wymaganiami, 

w szczególności: zawarte w formie pisemnej, zobowiązanie musi być speł-

nione w ciągu sześciu tygodni od dnia polecenia [section 76 (1) CA]. Nieod-

łączną przesłanką oprócz wprowadzania w błąd jest również opinia organu, 

zgodnie z którą nazwa spółki jest na tyle myląca w odniesieniu do charakteru 

działalności spółki, że istnieje ryzyko powstania szkody publicznej (ang. harm 

to the public) [section1198 (1) CA].  

Na potwierdzenie takowego działania ustawodawcy należy przytoczyć 

twierdzenia sędziego J. Jacob, że: „nie wystarczy wykazać, że nazwa jest my-

ląca (misleading); wykazać należy również prawdopodobieństwo zaistnienia 

szkody (harm). W wielu przypadkach drugi z wymienionych skutków jest 

następstwem pierwszego, choć nie zawsze tak się dzieje. Zatem trudno wy-

obrazić sobie szkodę na przykład w sytuacji, gdy spółka o nazwie Robin Jacob 

Fishmongers Ltd 195 prowadzi w rzeczywistości działalność w zakresie opra-

wy książek (bookbinding)" [Griffin, Company Law..., 45; Association of Certi-
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fied Public Accountants of Britain v. Secretary of State for Trade and Industry 

(1997) 2 BCLC 307]. 

Spółka musi zastosować się do postanowienia Sekretarza Stanu w ciągu 

sześciu tygodni, licząc od daty wydania decyzji o zmianie firmy.  Spółka może 

w terminie trzech tygodni od daty wydania decyzji odwołać się od niej do 

sądu [(section 76 (2) i (3) CA)]. Jeżeli spółka nie zastosuje się do postanowie-

nia Sekretarza Stanu i nie zmieni swojego oznaczenia, podlega karze grzywny 

[Sitko, Firma w prawie angielskim (w:) Firma i jej ochrona [online]. Oficyna, 

System Informacji Prawnej LEX dostęp z dnia 21.06.2016 r.: 

https://sip.lex.pl/#/monografia/369196861/22].   

Fakt istnienia mylącej nazwy nie jest wystarczającą podstawą do tego, by 

nakazać jej zmianę. Ryzyko powstania szkody publicznej jest nieodłącznym 

elementem stwierdzenia naruszenia prawa do firmy. Takie rozwiązanie jest 

odmienne niż regulacja ustawodawstwa polskiego. Polski ustawodawca kwe-

stię tą rozstrzygnął w oderwaniu od powstania szkody - niezgodne z prawem 

są wszystkie firmy, które to wprowadzają w błąd [Sitko, Zasady tworzenia 

firmy (w:) Firma i jej ochrona [online]. Oficyna, System Informacji Prawnej 

LEX dostęp z dnia 21.06.2016r.]. 

Podzielam pogląd J. Sitko, że regulacja ustawodawcy angielskiego wydaje 

się uzasadniona. Celem przepisów chroniących przed połączeniem praw do 

firmy jest ochrona osób trzecich działających w dobrej wierze, przed naru-

szeniem interesów, gdy myląca nazwa spółki może doprowadzić do powsta-

nia szkody. Z drugiej strony powstanie szkody publicznej wydaje się pojęciem 

nieostrym przy braku jasnych kryteriów, według których należałoby oceniać, 

czy ryzyko szkody rzeczywiście występuje [Sitko, Zasady tworzenia firmy (w:) 

Firma i jej ochrona [online]. Oficyna, System Informacji Prawnej LEX dostęp z 

dnia 21.06.2016 r.: https://sip.lex.pl/#/monografia/369196861/23]. 

Ustawa o spółkach reglamentuje użycie pewnych wyrażeń od uzyskania 

zgody odpowiednich organów. Jak wynika z Ustawy o spółkach (section 26 

(2), rejestracja spółki jest niedopuszczalna, jeżeli nazwa spółki w opinii Sekre-

tarza Stanu może sugerować istnienie związku pomiędzy spółką a Rządem Jej 

Wysokości lub władzą lokalną, chyba że spółka uzyska zgodę Sekretarza Sta-

nu na użycie w firmie takiego określenia lub zawiera inne wyrazy lub zwroty 

wymienione. Ustawodawca wskazuje określenia, które mogą zostać włączo-
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ne do firmy spółki tylko za uprzednią zgodą Sekretarza Stanu lub innego od-

powiedniego organu, np. charytatywny, dentysta, pielęgniarka. Natomiast 

zgody Sekretarza Stanu wymagają takie określenia, jak np.: Brytyjski, Anglia, 

Irlandia, Szkocja, Walia, Europejska, Międzynarodowa, Narodowa, itd. (ang. 

British, England, Ireland, Scotland, Wales, European, International, National). 

Podsumowując, zakres swobody kształtowania nazwy spółki został uregu-

lowany w przepisach CA. Przepisy CA konstruują podstawowe zasady prawa 

firmowego. Należy jednoznacznie stwierdzić, że system prawny Wielkiej Bry-

tanii w sposób szczegółowy określa, jakie zwroty mogą zostać użyte w na-

zwie spółki. Ponadto ustawodawca Wielkiej Brytanii rozbudował system 

ochrony w fazie rejestracji spółki, aby nie wprowadzała w błąd czy też nie 

naruszała praw osób trzecich. Jednakże należy zauważyć podobieństwo sys-

temu Wielkiej Brytanii w odniesieniu do polskiego sytemu prawnego w za-

kresie uregulowania ochrony i tworzenia firmy przez użycie nieostrych sfor-

mułowań jak np. wprowadzania błąd co do charakteru i rodzaju prowadzonej 

działalności spółki.  

PODSUMOWANIE 

Swoboda kształtowania firmy spółki jest istotnym zagadnieniem, nie tylko 

na etapie tworzenia spółki, ale również późniejszego jej funkcjonowania  

w obrocie gospodarczym. Wybór firmy spółki jest decyzją biznesową ze 

względu na budowę marki, relacji z otoczeniem oraz nieustanne posługiwa-

nie się nazwą spółki w kontaktach handlowych.   

Z przedstawionej analizy wynika, że polski ustawodawca swobodę w two-

rzeniu nazw spółek prawa handlowego uregulował szerzej niż ustawodawca 

Wielkiej Brytanii w Ustawie o spółkach. W Ustawie o spółkach zostały zawar-

te szczególne wymagania możliwości użycia określonych zwrotów w nazwie 

spółki. Polski system prawny nie reguluje w tak szczegółowy sposób użytych 

zwrotów w nazwie spółki.  

Warto podkreślić, że system Wielkiej Brytanii w sposób szczególny przy-

wiązuje dużą wagę do momentu rejestracji poprzez konieczność badania, czy 

rejestrowana firma spółki nie znajduje się już w indeksie nazw spółek. 

W Wielkiej Brytanii fakt istnienia nazwy spółki wprowadzającej w błąd nie 

jest wystarczającą podstawą do tego, by nakazać jej zmianę. Ryzyko powsta-



 Paulina SZORC                                                                                                                 ASO.A.8(2)/2016/449-465 

463 

nia szkody publicznej jest nieodłącznym elementem stwierdzenia naruszenia 

prawa do firmy. Takie rozwiązanie jest odmienne niż regulacja ustawodaw-

stwa polskiego. Polski ustawodawca kwestię tą rozstrzygnął w oderwaniu od 

powstania szkody - niezgodne z prawem są wszystkie firmy, które to wpro-

wadzają w błąd. Takie ukształtowanie odpowiedzialności w prawie polskim 

należy ocenić jako chroniące porządek obrotu gospodarczego i praw osób 

trzecich.   

Wydaje się uzasadnione wprowadzenie szczegółowych regulacji do prze-

pisów kodeksu spółek handlowych, które wprost zakazywałyby użycia w na-

zwie spółek istniejącej już firmy spółki nazwy, która narusza prawo określo-

nych podmiotów do używania nazwy spółki oraz użycia określonych słów. 

Takie uregulowanie dałoby jasną i klarowną informację dla podmiotów za-

kładających spółki, aby ich nazwy nie naruszały określonych przepisów praw-

nych.    
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ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE 

W dobie ekspansywnej komercjalizacji i profesjonalizacji sportu występu-

jących na wielu jego płaszczyznach ustawodawca staje przed trudnym wy-

zwaniem należytej organizacji sportu, którego to rola przestała już ograni-

czać się jedynie do aktywizacji społeczeństwa. Współcześnie wskutek obser-

wacji chociażby dynamiki wzrostu relewantności sportu dla gospodarki naro-

dowej można dokonać konkluzji, że wymiar gospodarczy sportu zrównuje się 

z pierwotnie przyświecającym mu wymiarem społecznym [por. Fundowicz 

2013, 21-29]. Jednak gospodarcze znaczenie sportu nie ogranicza się jedynie 

do sektora publicznego. Z uwagi na nieustannie rosnące zainteresowanie 

społeczne aktywnością fizyczną mogące przyczynić się do osiągnięcia wy-

miernych korzyści ekonomicznych coraz więcej klubów sportowych decyduje 

się na prowadzenie działalności gospodarczej, której przedmiot nie ogranicza 

się już jedynie do działalności stricte sportowej [Szwarc 2000, 65-66]. Obec-

nie pozasportowa działalność gospodarcza klubów sportowych obejmuje 

chociażby typową działalność marketingową, handlową, edukacyjną, świad-

czenia usług gastronomicznych czy wynajmu i zarządzania nieruchomościami 

własnymi lub dzierżawionymi [informacja na bazie wydruku z Centralnej 

Informacji KRS dotyczącego spółki pod firmą Legia Warszawa S.A., 

 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,]. 

GENEZA SPORTOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ  

Na przestrzeni lat wraz z sukcesywnym rozwojem tej sfery aktywności 

ludzkiej, a także w odpowiedzi na dokonujące się zmiany polityczne i gospo-

darcze katalog podmiotów realizujących cele i zadania w zakresie sportu 

ulegał stopniowemu rozszerzeniu. Droga od ścisłej reglamentacji ustawowej 

do nieinterwencjonistycznego modelu regulacji prawno-sportowych w 

przedmiotowym zakresie prowadziła od stowarzyszeń kultury fizycznej do 

spółek kapitałowych [Baczewski 2005, 51-55; Radke 2007, 145-148].  

Pierwszym efektem postępującej gospodarki rynkowej w aspekcie form 

organizacyjno-prawnych klubów sportowych było wprowadzenie do obrotu 

prawnego, obok dotychczas funkcjonujących stowarzyszeń kultury fizycznej 

sportowej, spółki akcyjnej. Tym samym przyjęto dychotomiczny podział spor-

tu na amatorski i profesjonalny. W świetle art. 3 pkt 6 ustawy o kulturze fi-

zycznej [Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. - akt uchylony przez ustawę z dnia 
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25 czerwca 2010 r. o sporcie z wyjątkiem art. 43] sport profesjonalny,  

w odróżnieniu od amatorskiego, wyróżniał przede wszystkim zarobkowy 

charakter. Wobec powyższego do współzawodnictwa o charakterze amator-

skim została przewidziana forma stowarzyszenia kultury fizycznej. Z kolei 

sportowa spółka akcyjna, na mocy art. 29 ust. 1 ustawy o kulturze fizycznej, 

została uznana za jedyną dopuszczalną formę prawną funkcjonowania klubu 

sportowego w zakresie sportu profesjonalnego [Szwarc 2000, 61-62]. Innymi 

podmiotami, które mogły prowadzić działalność w zakresie sportu profesjo-

nalnego, były jedynie polskie związki sportowe. Zgodnie z pierwotnym 

brzmieniem art. 6 ust. 3 ustawy o kulturze fizycznej kluby sportowe, które 

nie uczestniczyły we współzawodnictwie sportowym (w rozumieniu art. 3 pkt 

7 tejże ustawy), mogły być tworzone w innych formach organizacyjnych, 

aniżeli wspomniane wyżej stowarzyszenia kultury fizycznej i sportowe spółki 

akcyjne. 

CHARAKTERYSTYKA SPORTOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ 

Sportowa spółka akcyjna była określana jako „szczególny rodzaj spółki ka-

pitałowej” [Cajsel 2001, 50] albo „osobny podtyp spółki akcyjnej” [Kaliński, 

Koszowski 2011, 33]. Miała ona stanowić odpowiedź na postępującą profe-

sjonalizację sportu i specyfikę, zarówno klubów sportowych jako przedsię-

biorców, jak i reguł, którymi rządzi się rywalizacja sportowa. Ustawodawca, 

wprowadzając do obrotu prawnego formę sportowej spółki akcyjnej, miał na 

celu m.in. usprawnienie działalności klubów sportowych pod kątem organi-

zacyjno-finansowym, które stanowiło niezbędny warunek podjęcia przez nie 

skuteczniejszej rywalizacji na arenie międzynarodowej (głównie z klubami 

sportowymi z krajów Europy Zachodniej) [Kaliński, Koszowski 2011, 33]. Wy-

razem tych intencji był chociażby art. 32 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej 

stanowiący, że sportowe spółki akcyjne musiały mieć siedzibę na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. Interes rodzimego sportu miała również zapewnić 

wynikająca z pierwotnej treści art. 32 ust. 3 ustawy o kulturze fizycznej ko-

nieczność posiadania co najmniej 70 % akcji wyłącznie przez osoby prawne i 

fizyczne, które nie były uzależnione od podmiotów zagranicznych. Jednakże 

należy zaznaczyć, że z uwagi na niezgodność powyższego przepisu z zagwa-

rantowaną prawem Unii Europejskiej zasadą swobodnego przepływu kapita-

łu, w obliczu aspiracji akcesyjnych Polski, dokonano jego skreślenia [Ustawa z 
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dnia 4 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej – akt uchylony 

przez ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie]. Prezentowana zmiana 

podyktowana była również tym, że dotychczasowa regulacja paradoksalnie 

osiągnęła wręcz przeciwny skutek od zamierzonego. Gospodarka rynkowa w 

Polsce nie wykształciła wówczas dostatecznej liczby podmiotów na tyle sil-

nych ekonomicznie, aby mogły zdecydować się na dofinansowanie znajdują-

cego się dopiero we wstępnej fazie rozwoju sportu profesjonalnego [Cajsel 

2001, 58]. Warto nadmienić, że pewną zachętą do inwestowania w profesjo-

nalny sport był fakt, że dochody sportowych spółek akcyjnych, na mocy art. 

32 ust. 7 ustawy o kulturze fizycznej, były wolne od podatku dochodowego 

od osób prawnych w części przeznaczonej na ich działalność sportową.  

Sportowe spółki akcyjne, na mocy art. 31 ust. 2 ustawy o kulturze fizycz-

nej, działały na podstawie przepisów dotyczących spółki akcyjnej zawartych 

najpierw w kodeksie handlowym [Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospoli-

tej z dnia 27 czerwca 1934 r.], a następnie w uchylającym go kodeksie spółek 

handlowych [Ustawa z dnia 15 września 2000 r.], z uwzględnieniem zmian 

wynikających z ustawy o kulturze fizycznej. Przepisy ustawy o kulturze fizycz-

nej miały charakter lex specialis względem przepisów kodeksu spółek han-

dlowych i nie mogły podlegać wykładni rozszerzającej [Szwarc 2000, 63]. Spor-

towe spółki akcyjne posiadały osobowość prawną. Ich głównymi zadaniami, 

które należało wskazać w statucie spółki [Cajsel 2001, 56], w myśl art. 31 ust. 

1 ustawy o kulturze fizycznej były m.in. uczestnictwo w profesjonalnych za-

wodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na 

rzecz jego rozwoju. Sportowa spółka akcyjna mogła prowadzić także inną, 

pozasportową działalność gospodarczą, przy czym musiała ona mieć charak-

ter uboczny, pomocniczy. Sprzeczna z celem ustanowienia instytucji sporto-

wej spółki akcyjnej byłaby sytuacja, w której klub sportowy prowadziłby je-

dynie pozasportową działalność gospodarczą, nie uczestnicząc jednocześnie 

w zorganizowanych rozgrywkach sportowych [Biliński 2001, 11-13]. W rezul-

tacie, zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy o kulturze fizycznej, sportowe spółki 

akcyjne legitymowały się członkostwem we właściwym polskim związku 

sportowym. Ustawodawca określając sfery aktywności sportowych spółek 

akcyjnych posłużył się jednak przede wszystkim społecznym wymiarem spor-

tu. Sportowa spółka akcyjna mogła być klubem wielosekcyjnym, jednak 
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zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o kulturze fizycznej, utrzymywała jedynie jed-

ną sekcję w jednej dyscyplinie lub dziedzinie sportu. 

Kolejna różnica w stosunku do „zwykłych” spółek akcyjnych wynikała z te-

go, że w przypadku sportowych spółek akcyjnych pokrycie kapitału zakłado-

wego wkładem niepieniężnym miało niejednokrotnie kluczowe znaczenie w 

kontekście ich dalszego rozwoju. Przedmiotem aportu były na ogół obiekty 

sportowe, bazy treningowe czy obiekty klubowe wraz z wyposażeniem [Caj-

sel 2001, 52]. W praktyce zdarzało się, że przedmiotem wkładu niepienięż-

nego stawały się również karty zawodnicze, które miały wyrażać rynkową 

wartość zawodnika obejmującą także ekwiwalent za wyszkolenie i rozwój 

zawodnika. Charakter prawny takiej karty zawodniczej nie był jednak jedno-

znaczny, gdyż była ona rozpatrywana z jednej strony jako papier wartościo-

wy, z drugiej zaś jako znak legitymacyjny [Cajsel 2001, 60]. Zdaniem W. Caj-

sela, opowiadającego się za koncepcją karty zawodniczej stanowiącej sui 

generis znak legitymacyjny [2001, 63 i n.], z uwagi na to, że wartość rynkowa 

zawodnika jest wynikiem szeregu niedających się przewidzieć czynników (np. 

nagła kontuzja), co w rezultacie utrudnia w praktyce sporządzenie sprawoz-

dania założycieli, a następnie jego rzetelne zbadanie przez biegłego rewiden-

ta (zob. art. 311-312 kodeksu spółek handlowych), karta zawodnicza nie 

posiada zdolności aportowej [Cajsel 2001, 52-53]. Według innego stanowiska 

karta zawodnicza to jedynie dokument o charakterze czysto legitymacyjnym, 

gdyż uprawnia klub sportowy do dokonania rejestracji zawodnika we właści-

wym związku, która to stanowi warunek konieczny uprawniający do uczest-

nictwa sportowca w danych rozgrywkach. Wobec powyższego wkładem nie-

pieniężnym do sportowej spółki akcyjnej miałaby być wówczas ekspektatywa 

uzyskania przez klub odstępujący (tj. klub znajdujący się w posiadaniu danej 

karty zawodniczej), kwoty transferowej z przyszłej umowy transferowej za-

wartej z klubem pozyskującym [Kaliński, Koszowski 2011, 94 i n.]. 

Niezwykle istotną różnicę stanowiła przede wszystkim sama wysokość 

minimalnego kapitału zakładowego, która w myśl pierwotnej treści art. 32 

ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej wynosiła 1 000 000 zł. Stanowiło to istotne 

odstępstwo od art. 311 § 1 ówcześnie obowiązującego kodeksu handlowego, 

zgodnie z którym minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wy-

nosić 100 000 zł. Było to jednak podyktowane chęcią zagwarantowania pew-
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ności obrotu w sporcie profesjonalnym, w szczególności zapobieżeniem czę-

stego wówczas wycofywania się klubów sportowych z rywalizacji w trakcie 

sezonu oraz zabezpieczeniem roszczeń zawodników z tytułu kontraktów o 

profesjonalne uprawianie sportu [Cajsel 2001, 57-58]. Następnie, na mocy 

art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 4 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o kulturze 

fizycznej, wskutek skreślenia art. 32 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej, mini-

malny kapitał akcyjny sportowej spółki akcyjnej był identyczny jak w przy-

padku „zwykłej” spółki akcyjnej i opiewał na kwotę 500 000 zł. Obniżenie 

minimalnego kapitału zakładowego w spółce akcyjnej do 100 000 zł, które 

wprowadzono w dniu 8 stycznia 2009 r., tj. w dniu wejścia w życie ustawy 

nowelizującej kodeks spółek handlowych [Ustawa z dnia 23 października 

2008 r.], nastąpiło już po wejściu w życie ustawy o sporcie kwalifikowanym 

[Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. - akt uchylony przez ustawę z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie], likwidującej instytucję sportowej spółki akcyjnej. Warto 

nadmienić, iż ustawa o sporcie kwalifikowanym funkcjonowała równolegle z 

ustawą o kulturze fizycznej aż do 16 października 2010 r., tj. do dnia wejścia 

w życie obecnie obowiązującej ustawy o sporcie [Ustawa z dnia 25 czerwca 

2010], uchylającej obie te ustawy z wyjątkiem art. 43 ustawy o kulturze fi-

zycznej.  

Kolejne odstępstwo od przepisów dotyczących „zwykłych” spółek akcyj-

nych wynikające ze specyfiki sportowej spółki akcyjnej dotyczyło kompetencji 

poszczególnych organów [Cajsel 2001, 55]. Zgodnie z art. 33 ustawy o kultu-

rze fizycznej zarząd sportowej spółki akcyjnej, aby przyjąć preliminarz wydat-

ków dotyczących działalności sportowej, potrzebował zgody walnego zgro-

madzenia akcjonariuszy udzielonej większością głosów. Takie rozwiązanie 

było konsekwencją tego, że klub sportowy w dobie postępującej profesjona-

lizacji i komercjalizacji sportu na ogół prowadził również inną, pozasportową 

działalność gospodarczą [Szwarc 2000, 65-66]. 

Przepisy dotyczące sportowej spółki akcyjnej inaczej również regulowały 

kwestię związaną z wydawaniem akcji. Na mocy art. 32 ust. 4 ustawy o kultu-

rze fizycznej takie spółki nie mogły emitować akcji uprzywilejowanych, co 

stanowiło wyraźne odejście od rozwiązania przyjętego pierwotnie w art. 357 

kodeksu handlowego, a następnie w art. 351 kodeksu spółek handlowych. 

Kolejna różnica względem „zwykłej” spółki akcyjnej dotyczyła podziału dywi-
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dendy (zob. art. 34 ust. 1 zd. 1 ustawy o kulturze fizycznej). Odmiennie ure-

gulowano również zasady zarządzania kapitałem zapasowym, który zgodnie z 

art. 34 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej, mógł być przeznaczany jedynie na 

zabezpieczenie roszczeń zawodników. Na sportową spółkę akcyjną nałożono 

również dodatkowy obowiązek informacyjny (art. 35 ust. 2 ustawy o kulturze 

fizycznej). W sposób szczególny zostały określone warunki przedłużenia ter-

minu spłaty pożyczki udzielonej sportowej spółce akcyjnej przez jej akcjona-

riusza lub członka władz (zob. art. 34 ust. 3 ustawy o kulturze fizycznej), któ-

rą podobnie jak w przypadku „zwykłej” spółki akcyjnej pełniły: walne zgro-

madzenie akcjonariuszy, zarząd i rada nadzorcza. 

Differentia specifica rywalizacji sportowej spowodowała, iż ustawodawca 

w sposób szczególny określił zakres zakazu konkurencji. Zgodnie z art. 32 ust. 

5 ustawy o kulturze fizycznej osoby fizyczne bądź prawne, które posiadały 

więcej niż 1% kapitału akcyjnego w sportowej spółce akcyjnej, nie mogły 

posiadać więcej niż 1% akcji w jakiejkolwiek innej sportowej spółce akcyjnej. 

Natura działalności sportowej przyczyniła się także do ustanowienia, na mo-

cy art. 32 ust. 6 ustawy o kulturze fizycznej, zakazu udzielania pożyczek lub 

poręczenia pożyczki innej spółce z tej samej dyscypliny sportowej [Cajsel 

2001, 58]. 

W obliczu licznych problemów finansowych kluby sportowe niejedno-

krotnie decydowały się na zmianę formy organizacyjno-prawnej ze stowarzy-

szenia kultury fizycznej na sportową spółkę akcyjną, licząc na uwolnienie się 

od wszelkich ciążących na nich zobowiązaniach finansowych. Co niezwykle 

istotne, kontynuowały one rywalizację sportową w klasie rozgrywkowej wła-

ściwej dla jego poprzednika, tj. klubu sportowego działającego uprzednio w 

formie stowarzyszenia kultury fizycznej [Cajsel 2001, 59]. Mając na uwadze 

powyższą praktykę, ustawodawca w drodze nowelizacji z dnia 4 listopada 

1999 r. zdecydował się na dodanie do ustawy o kulturze fizycznej art. 36a, w 

świetle którego taka sportowa spółka akcyjna przejmowała z dniem zgłosze-

nia do ligi zawodowej ogół praw oraz obowiązków majątkowych i niemająt-

kowych sekcji stowarzyszenia kultury fizycznej, w miejsce którego wstępowa-

ła do rozgrywek ligowych.  

FIRMA SPORTOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ 
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Najistotniejsza z punktu widzenia referowanej tematyki różnica między 

sportową spółką akcyjną a „zwykłą” spółką akcyjną dotyczyła sposobu ich 

oznaczania. W myśl nakazu ustawowego, wyrażonego w art. 432 kodeksu 

cywilnego [ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.], przedsiębiorca (w rozumieniu 

art. 431 kodeksu cywilnego), działa pod firmą, która podlega rejestracji  

w rejestrze przedsiębiorców [Gniewek, Machnikowski 2014, 103]. Sportowe 

spółki akcyjne mogły być uznane za przedsiębiorcę, gdyż prowadziły działal-

ność w zakresie sportu profesjonalnego polegającą na świadczeniu usług 

sportowych za wynagrodzeniem o społecznej użyteczności [Biliński 2001, 

11].  

Z uwagi na to, że zarówno sportowa spółka akcyjna, jak i „zwykła” spółka 

akcyjna posiadają osobowość prawną, to w świetle art. 435 kodeksu cywilne-

go firmę tychże spółek stanowi ich nazwa, tj. oznaczenie, pod którym pro-

wadzą działalność gospodarczą lub zawodową służące ich podmiotowemu 

wyróżnieniu na tym rynku [por. Pietrzykowski 2013, t. I, 173 i n.]. Elementem 

koniecznym firmy każdej osoby prawnej jest korpus (rdzeń), który co do za-

sady może być swobodnie obrany przez przedsiębiorcę oraz dodatek obliga-

toryjny określający formę prawną przedsiębiorcy. Firma osoby prawnej może 

także zawierać dodatki fakultatywne, tj. dowolnie wybrane słowa i zwroty 

wskazujące, m.in. na przedmiot działalności, jej rodzaj, zakres oraz charakte-

rystykę czy też siedzibę przedsiębiorcy [Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, 

Szwaja 2008, 107]. Zarówno brzmienie dodatku obligatoryjnego określające-

go formę prawną osoby prawnej, jak i dopuszczalność oraz treść skrótu są 

normatywnie przesądzone [Pyziak-Szafnicka 2009, 439]. 

W świetle art. 305 § 1 kodeksu spółek handlowych firma spółki akcyjnej 

może być obrana dowolnie, przy czym powinna zawierać dodatek obligato-

ryjny „spółka akcyjna”. W myśl § 2 w obrocie, tj. w każdej sprawie pozaspół-

kowej, dopuszczono możliwość posługiwania się skrótem „S.A.”, a więc od-

noszącym się jedynie do dodatku obligatoryjnego, nie zaś do korpusu, który 

nie może być skracany [Kidyba 2015, s. 69]. Odmienne stanowisko zajmuje U. 

Promińska, która za granicę dopuszczalności skrótów w zakresie korpusu 

uznaje charakter firmy oraz zasady prawa firmowego [Promińska 2009, 439]. 

Warto nadmienić, że w piśmiennictwie zaaprobowano również praktykę 

używania skrótu w postaci „SA” [Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja 
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2008, t. III, 98]. Z uwagi na to, że art. 305 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych 

ma charakter bezwzględnie obowiązujący, statut spółki nie może przewidy-

wać dopuszczalności używania swej firmy w brzmieniu skróconym w inny 

sposób, aniżeli wskazany w powyższych przepisach. Ujęcie dodatku obligato-

ryjnego w cudzysłowie oznacza, że odpowiednie słowa powinny zostać za-

mieszczone w pierwszym przypadku liczby pojedynczej, bez zmian i skrótów 

[Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja 2008, t. III, 105-107].  

Firma sportowej spółki akcyjnej, zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o kulturze 

fizycznej, mogła być obrana dowolnie, ale powinna była zawierać dodatek 

obligatoryjny „sportowa spółka akcyjna”. Zarówno dodatek „spółka akcyjna”, 

jak i „sportowa spółka akcyjna”, w przeciwieństwie do korpusu, nie mogą być 

wyrażone w języku obcym [Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja 2008, 

t. III, 103]. Specjalne oznaczenie sportowej spółki akcyjnej było podyktowane 

chęcią jej odróżnienia od „zwykłej” spółki akcyjnej. Dowolność w obraniu 

korpusu i dodatków fakultatywnych w odniesieniu do spółek akcyjnych  

i sportowych spółek akcyjnych nie mogła jednak prowadzić do naruszenia 

zasad prawa firmowego: prawdziwości, jedności, wyłączności, ciągłości i jaw-

ności [Kidyba 2015, 67]. W przypadku sportowej spółki akcyjnej, odmiennie 

niż w przypadku spółki akcyjnej, ustawodawca nie unormował kwestii zwią-

zanej z dopuszczalnością używania skrótu. W praktyce, pomimo braku wy-

raźnej podstawy prawnej, kluby sportowe działające w formie sportowych 

spółek akcyjnych posługiwały się skrótem „S.S.A.”. Należy podkreślić, iż z 

uwagi na to, że skrót firmy powinien wprost nawiązywać do jej pełnego 

brzmienia, w okresie obowiązywania przepisów o sportowych spółkach ak-

cyjnych nie można było dopuścić usuwania lub upraszczania elementów 

świadczących o odróżniającym charakterze firmy tychże spółek [Pyziak-

Szafnicka 2009, 440]. Ponadto analogicznie jak przy spółkach akcyjnych wy-

daje się, iż zasadnym było wówczas zaaprobowanie posługiwania się również 

skrótem „SSA”. 

 

USUNIĘCIE INSTYTUCJI SPORTOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ Z POLSKIEGO SYSTEMU PRAWA  

A PRAWO FIRMOWE 

W obliczu powszechnego niezadowolenia z tempa rozwoju sportu profe-

sjonalnego w Polsce ustawodawca zdecydował się odejść od jego silnej re-
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glamentacji i na mocy art. 62 pkt 16 ustawy o sporcie kwalifikowanym uchylił 

m.in. art. 29-35 ustawy o kulturze fizycznej, a więc przepisy dotyczące spor-

towej spółki akcyjnej. Tym samym wskutek usunięcia instytucji sportowej 

spółki akcyjnej z polskiego systemu prawnego dotychczasową jej pozycję  

w sporcie profesjonalnym zajęła spółka akcyjna, czego najlepszym dowodem 

był art. 15 ust. 4 ustawy o sporcie kwalifikowanym, który stanowił, iż w skład 

ligi zawodowej w grach zespołowych mogły wchodzić, co do zasady jedynie 

kluby sportowe będące spółkami akcyjnymi. Jednakże mając na celu głównie 

interes klubów, które uzyskały promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej, 

zgodnie z ustępem 5 dopuszczono czasową możliwość występowania w lidze 

zawodowej klubu sportowego działającego w innej formie niż spółka akcyjna, 

przy czym wymagało to wniosku właściwego związku sportowego i następnie 

jego akceptacji przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu 

[Kaliński, Koszowski 2011, 38-40]. Obecnie, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy  

o sporcie, do występów w lidze zawodowej w grach zespołowych dopuszcza 

się tylko i wyłącznie kluby sportowe w formie spółek akcyjnych. Warto nad-

mienić, że w projektach ustawy o sporcie z dnia 5 marca 2009 r. 

[https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/zakonczony-proces-

legi/ustawa-o-sporcie/243,Projekt-z-dnia-5-marca-2009-r.html] oraz z dnia 5 

sierpnia 2009 r.  

[https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/zakonczony-proces-

legi/ustawa-o-sporcie/409,Projekt-ustawy-o-sporcie-wraz-z-aktami-

wykonawczymi-z-dnia-5-sierpnia-2009-r.html] podjęte jednak zostały nie-

udane próby przywrócenia instytucji sportowej spółki akcyjnej do obrotu. 

Pomimo że w przepisach prawa powszechnego nie ma już instytucji spor-

towej spółki akcyjnej, a ustawodawca, w myśl art. 77 ust. 1 ustawy o sporcie 

kwalifikowanym, dał klubom sportowym działającym w formie sportowej 

spółki akcyjnej czas jedynie do dnia 1 września 2006 r. na dostosowanie swo-

ich przepisów i formy działania do wymogów ustawowych, to w praktyce 

wiele klubów sportowych nadal dokonuje oznaczenia przy użyciu dodatku 

„sportowa spółka akcyjna” czy skrótu „S.S.A”. Na dzień 14 maja 2016 r.  

w KRS widnieje aż 61 sportowych spółek akcyjnych, w tym 18 znajduje się  

w likwidacji [informacja na bazie Centralnej Informacji KRS, 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,].  
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Jedną z przyczyn takiego zachowania może być anachroniczność przepi-

sów wewnętrznych poszczególnych związków sportowych. Jako przykładem 

posłużę się przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zgodnie z § 5 ust. 1 

uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN o członkostwie1 klub piłkarski będący 

członkiem PZPN może działać m.in. pod postacią sportowej spółki akcyjnej. 

W sezonie 2015/2016 w Ekstraklasie występowały aż trzy kluby, które posłu-

giwały się powyższym oznaczeniem i były to: „Górnik Zabrze Sportowa Spół-

ka Akcyjna”, „Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna” oraz Miejski 

Klub Sportowy „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna. Wówczas  

w I Lidze Polskiej był to z kolei jeden klub sportowy – „Arka Gdynia Sportowa 

Spółka”. Jednakże wszystkie wymienione wyżej kluby w Centralnej Informacji 

KRS w rubryce „forma prawna” są wpisane jako spółki akcyjne2.  

Innym przykładem na dalsze posługiwanie się oznaczeniem sportowej 

spółki akcyjnej jest § 1 ust. 3 nieobowiązującej już uchwały IX/140 Zarządu 

PZPN w sprawie organizacji rozgrywek [Uchwała z dnia 3 i 7 lipca 2008 r., 

https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/265-

organizacja_rozgrywek(2).pdf], w świetle którego kluby sportowe będące 

członkami PZPN i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym mogły 

posiadać wyłącznie formę sportowej spółki akcyjnej lub stowarzyszenia kul-

tury fizycznej, która to instytucja również została usunięta z polskiego syste-

mu prawnego na mocy ustawy o sporcie kwalifikowanym. 

Z uwagi na to, że w obecnym stanie prawnym nie ma już instytucji spor-

towej spółki akcyjnej, to w kontekście oznaczania klubów sportowych działa-

jących dawniej w powyższej formie należy obecnie stosować przepisy doty-

czące firmy spółki akcyjnej. W konsekwencji należy przyjąć, że powinny one  

z własnej inicjatywy albo na skutek wezwania przez sąd rejestrowy dokonać 

stosownej zmiany w umowie spółki, a następnie złożyć wniosek KRS Z3  

o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców polegający na zmia-

nie dodatku obowiązującego z „sportowa spółka akcyjna” na „spółka akcyj-

                                                           
1
 uchwała z dnia 11 grudnia 2015 

r.,https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/1292-
uchwa%C5%82a%20o%20cz%C5%82onkostwie%202015.docx 
2
 informacja na bazie Centralnej Informacji KRS, 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t 
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na” [Kaliński, Koszowski 2011, 45]. Sąd rejestrowy powinien bowiem z urzę-

du czuwać m.in. nad prawidłowym używaniem firmy w obrocie [Sołtysiński, 

Szajkowski, Szumański, Szwaja 2008, t. III, 99]. W świetle art. 430 § 2 kodek-

su spółek handlowych, zgłoszenie zmiany statutu powinno być dokonane nie 

później niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez wal-

ne zgromadzenie akcjonariuszy. 

Jednakże z uwagi na trudności praktyczne powyższego rozwiązania wyni-

kające m.in. z wymogu zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, uzy-

skania trzech czwartych głosów (statut może przewidywać surowsze warunki 

powzięcia uchwały) oraz konieczności składania dokumentów rejestrowych, 

kluby niejednokrotnie decydują się na inny sposób rozwiązania problema-

tycznej sprawy dotyczącej oznaczenia. Na wstępie należy jednak zaznaczyć, 

że brzmienie dodatku „spółka akcyjna” nie może być uzupełniane innymi 

informacjami dotyczącymi spółki za wyjątkiem dodatków: „w organizacji”, „w 

likwidacji” i „dawniej”, po którym powinno znaleźć się brzmienie firmy 

sprzed przekształcenia. W rezultacie wszelkie dodatkowe określenia kształ-

tować będą jedynie korpus lub będą stanowiły dodatki fakultatywne [por. 

Kidyba 2015, 68]. Miejsce, w którym mogą znaleźć się dodatki fakultatywne, 

nie jest unormowane prawnie i zależy wyłącznie od woli założycieli spółki. 

Dopuszcza się więc umieszczenie ich przed korpusem firmy lub po nim [Soł-

tysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja 2008, t. III, 99]. Tym samym należy 

uznać, że w obecnym stanie prawnym dodatek obligatoryjny wskazujący na 

formę prawną spółki akcyjnej nie może zawierać słowa „sportowa”, które 

może być zaś elementem korpusu albo występować przed nim lub po nim 

jako dodatek fakultatywny. Część klubów pragnie jednak utrzymać ten zwrot 

w treści firmy, gdyż świadczy on o prowadzonej przez spółkę działalności 

gospodarczej w zakresie sportu, co może przyczynić się do efektywniejszego 

pozyskania nowych sponsorów [Kaliński, Koszowski 2011, 44-45]. Nie zmie-

nia to jednak tego, że w świetle art. 305 § 2 kodeksu spółek handlowych 

dalsze posługiwanie się skrótem S.S.A. należy uznać za nieprawidłowe. 

UWAGI KOŃCOWE 

W obecnym systemie prawnym w Polsce nie ma specjalnych przepisów 

odnoszących się do sportowych spółek akcyjnych. W konsekwencji, mamy 

więc do czynienia ze „zwykłymi” spółkami akcyjnymi, które funkcjonującą na 
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podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych i to bez jakichkolwiek od-

rębności wynikających z regulacji dotyczących sfery sportowej. W rezultacie 

za nieprawidłową należy uznać dalej powszechną praktykę posługiwania się 

dodatkiem „sportowa spółka akcyjna” i w konsekwencji skrótem „S.S.A.”. 

Dodatek obligatoryjny powinien więc mieć brzmienie „spółka akcyjna”. 

Wspomniana anachroniczność w oznaczaniu klubów sportowych może dzi-

wić tym bardziej, że wszelkie wątpliwości związane z problematyką posługi-

wania się zwrotem „sportowa spółka akcyjna” zostały co najmniej dwukrot-

nie rozstrzygnięte w sposób jednoznaczny przez ministra właściwego ds. 

sportu. W opinii Departamentu Prawno-Kontrolnego Ministerstwa Sportu z 

dnia 20 lipca 2006 r. stwierdzono, iż: „obecne przepisy prawa nie posługują 

się pojęciem sportowa spółka akcyjna, a nazwa klubu sportowego powinna 

zawierać jedynie dopisek spółka akcyjna”  

[cyt. za http://prawosportowe.pl/p,442,spolka-akcyjna-czy-sportowa-spolka-

akcyjna.html]. Rezygnacja ustawodawcy z konstrukcji sportowej spółki akcyj-

nej podkreślona została również w Odpowiedzi ministra sportu i turystyki na 

interpelację nr 5397 w sprawie statusu klubów sportowych działających w 

formie spółek 

[http://www.sejm.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=758CCD5C].  

Co więcej, takie posługiwanie się dodatkiem sportowa spółka akcyjna mo-

że nasuwać pewne wątpliwości, co do ewentualnych specjalnych regulacji 

prawnych dotyczących takich spółek, odbiegających od rozwiązań odnoszą-

cych się do „zwykłych” spółek akcyjnych przyjętych w kodeksie spółek han-

dlowych. Jednocześnie należy podzielić stanowisko o prawnej dopuszczalno-

ści posługiwania się zwrotem „sportowa” zarówno w korpusie firmy, jak też 

przed nim lub po nim w formie dodatku fakultatywnego. Jednakże trzeba 

podkreślić, że dodatek obligatoryjny takich spółek powinien mieć zawsze 

brzmienie „spółka akcyjna”. 
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WSTĘP 

„Człowiek jest jedynym stworzeniem, które konsumuje, niczego nie pro-

dukując. Nie daje mleka, nie znosi jaj, jest zbyt słaby, by ciągnąć pług, nie 

potrafi dogonić królika. A jednak jest panem wszystkich zwierząt. Zapędza je 

do pracy, przydziela minimalne ilości pożywienia, by nie głodowały, a resztę 

zatrzymuje dla siebie” [Orwell, 2011, 5]. Biorąc pod uwagę zacytowany 

fragment lektury szkolnej, stawiana jest teza, że człowiek, jako podstawowy 

substrat każdej spółki, dokona wszelkich czynności prawnych, aby zoptymali-

zować osiągany zysk, minimalizując koszty oraz ryzyko towarzyszące jego 

działaniom. W stosowaniu prawa handlowego przyjmuje się, że wytycznymi 

jego funkcjonowania i interpretacji powinny być, poza kodeksem spółek 

handlowych, zasady prawa handlowego, zasady prawa firmowego, a także 

normy generalne. Analizując ogólne statystyki policji w zakresie: Postępowa-

nia wszczęte, przestępstwa stwierdzone i wykrywalność w latach 2013-2015, 

należy wnioskować, że zmniejszyła się liczba przestępstw stwierdzonych 

ogółem. W roku 2013 liczba ta wynosiła 1 061 239, w roku 2014 wyniosła 

873245, a w 2015 r. 799786 [http://www.statystyka.policja.pl/]. Zadawalają-

cy jest fakt z jednej strony rosnącej skuteczności działań policji, z drugiej zaś 

strony zgodnego z prawem postępowania obywateli. Jednakże, gdy wyniki te 

przeanalizuje się z uwzględnieniem rodzaju popełnianego przestępstwa, 

zauważalny staje się wzrost przestępstw gospodarczych, przy malejącej licz-

bie przestępstw kryminalnych i drogowych. W roku 2013 liczba przestępstw 

gospodarczych stwierdzonych wyniosła 159553, w roku 2014 wzrosła do 

161210, a w roku 2015 ponownie wzrosła do 167733 

[http://www.statystyka.policja.pl/]. Oznacza to, że przedsiębiorcy coraz czę-

ściej dążąc do osiągnięcia większego zysku, podejmują większe ryzyko naru-

szenia przepisów prawa i działania na niekorzyść innych przedsiębiorców. W 

nawiązaniu do stawianej tezy, należy zwrócić uwagę na wzrost, w ostatnich 

trzech latach, rejestracji spółek komandytowych. Zgodnie z danymi Główne-

go Urzędu Statystycznego w 2013 roku było w Polsce zarejestrowanych 

12658 spółek komandytowych, na koniec 2014 roku było ich 15652, a na 

koniec 2015 roku było ich już 20391 [http://komandytowa.pl/]. W literaturze 

wskazuje się także, że w ostatnich latach rośnie zainteresowanie połącze-

niem dwóch form organizacyjno – prawnych takich, jak spółki komandytowej 
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oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach takiego połączenia 

może powstać spółka z o.o. spółka komandytowa. Spółka taka stanowi jedną 

z możliwych odpowiedzi na potrzebę optymalizacji osiąganego zysku, mini-

malizacji kosztu oraz ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospo-

darczej.  

Celem artykułu jest wskazanie zagrożenia, jakie może wystąpić w obrocie 

gospodarczym w konsekwencji rejestracji i podejmowanej działalności przez 

spółki z o.o. spółki komandytowe. Zagrożenie to może polegać na naruszeniu 

interesu kontrahentów takiego podmiotu przez wzgląd na ograniczenie od-

powiedzialności za zobowiązania spółki. Stawiana jest teza pomocnicza, że 

nazwa spółki z o.o. spółki komandytowej wprowadza w błąd strony transakcji 

handlowych co do osoby wspólnika. Paradoks sytuacji związanej z funkcjo-

nowaniem takiej „mieszanej” formy organizacyjno-prawnej polega na tym, 

że zarówno bezpośrednio komandytariuszem, jak i pośrednio komplementa-

riuszem może być ta sama osoba fizyczna. W takim połączeniu kreowana jest 

także forma organizacyjno-prawna nie należąca do żadnej z dwóch grup 

spółek prawa handlowego. Dzieje się tak z powodu połączenia cech spółek 

osobowych i kapitałowych w jednej formie organizacyjno – prawnej.  

Przy opracowaniu stawianego problemu wykorzystano dogmatyczną me-

todę badawczą, analityczną metodę badawczą oraz analizę orzecznictwa. 

Metoda dogmatyczna została wykorzystana w taki sposób, że poddano anali-

zie przepisy kodeksu spółek handlowych w zakresie funkcjonowania spółki 

komandytowej, jako spółki osobowej oraz spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością, jako spółki kapitałowej. Metoda analityczna polegała na przeglą-

dzie naukowych opracowań i poglądów przedstawicieli doktryny w zakresie 

poruszanego zagadnienia. Analiza orzecznictwa została przeprowadzona w 

oparciu o wybrane rozstrzygnięcia sporów sądowych z zakresu reprezentacji 

i podmiotowości spółek prawa handlowego. 

SPÓŁKA OSOBOWA I SPÓŁKA KAPITAŁOWA A UDZIAŁ OSOBY FIZYCZNEJ W ICH DZIAŁANIU 

Wskazując na doktrynalny podział spółek na osobowe oraz kapitałowe, 

należy zauważyć, że opiera on się między innymi na założeniu, że w spółkach 

osobowych najważniejszym elementem funkcjonalnym są wspólnicy, nato-

miast w spółkach kapitałowych kapitał. Jednak obserwując proces rejestracji 

czy też działalności spółki osobowej, jak i kapitałowej, można zauważyć, że w 
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obu grupach spółek konieczny jest udział osoby fizycznej.  

W każdej sytuacji prawnej związanej z powstawaniem spółek prawa handlo-

wego biorą udział przede wszystkim osoby fizyczne. W procesie zarządzania 

spółkami prawa handlowego również uczestniczą przede wszystkim osoby 

fizyczne, będące wspólnikami lub wchodzące w skład organu zarządzającego. 

W treści przepisów k.s.h. wielokrotnie ustawodawca podkreśla obecność 

indywidualnej osoby lub grup osobowych. Przykładowo, w treści art. 251 § 2 

k.s.h. osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej 

wpisaniem do rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania odpo-

wiadają solidarnie. Przepis ten określa krąg osób odpowiedzialnych za zobo-

wiązania spółki powstałe przed jej rejestracją. Następnie, w treści art. 29 

k.s.h. ustawodawca w trzech kolejnych paragrafach ustalił generalną zasadę 

reprezentacji spółek osobowych. W zakresie nie uregulowanym odrębnie 

każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę osobową. Prawo wspólnika 

do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasą-

dowych spółki, a prawa tego nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób 

trzecich. Odmiennie natomiast reprezentowane są spółki kapitałowe. Przy-

kładowo, zgodnie z treścią art. 201 k.s.h., zarząd prowadzi sprawy spółki i 

reprezentuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Analogiczne rozwią-

zanie przewidziane jest w art. 368 k.s.h. Biorąc jednak pod uwagę treść art. 

18 § 1 k.s.h., gdzie ograniczony jest krąg podmiotów, które mogą być człon-

kiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem. Regula-

cja ta jest kluczowa dla tezy artykułu, gdyż właśnie z niej wynika, że wymie-

nione funkcje może wykonywać wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdol-

ność do czynności prawnych [Wiórek, 2013, 692].  

Przy konfrontacji funkcjonowania spółki osobowej i spółki kapitałowej 

można przyjąć założenie, że działanie osoby fizycznej w ich strukturze jest 

niezbędne. W literaturze uwaga skupiona jest głównie na pojęciu zarządu, 

jako organu spółki kapitałowej, który w zakresie swoich kompetencji posiada 

prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację. Jednakże podstawowym sub-

stratem zarządu jest osoba fizyczna, pojedynczy człowiek. Warto w tym miej-

scu przytoczyć tezę wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 września 

2014 r., sygn. akt I ACa 51/14, gdzie Sąd podkreśla wagę roli osoby fizycznej 

w procesie zarządzania spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. „Zgodnie z 
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art. 201 § 1 KSH, zarząd prowadzi sprawy spółki z ograniczoną odpowiedzial-

nością i ją reprezentuje, ale skoro uprawniona do sprawowania tej funkcji 

jest osoba fizyczna, to może ona skutecznie to czynić tylko wtedy, gdy nie 

utraciła zdolności do pełnienia tych obowiązków. Nie posiadając takich 

uprawnień, nie może skutecznie reprezentować spółki. Osoby prawne doko-

nują, bowiem czynności procesowych przez swoje organy uprawnione do 

działania w ich imieniu (art. 67 § 1 KPC), czyli osoby mające zdolność do 

sprawowania funkcji wdanym organie. Utrata zdolności do pełnienia funkcji 

określonych w art. 18 § 1 KSH, w tym do pełnienia funkcji członka zarządu  

w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, następuje z chwilą uprawomoc-

nienia się wyroku za popełnione przestępstwo i skutek ten następuje ex lege, 

czyli bez orzekania o tym zakazie w wyroku skazującym sprawcę. Utrata tej 

zdolności nie jest przy tym sankcją kamą gdyż nie jest ona wymieniona wśród 

kar ani wśród środków karnych (art. 32 i art. 39 KK)” [OSA 2015 nr 2, poz. 3, 

str. 40]. Podstawowym wnioskiem zawartym w uzasadnieniu orzeczenia jest 

stwierdzenie, że w konsekwencji skazania członka jednoosobowego zarządu 

spółki występuje brak organu powołanego do reprezentowania spraw spółki.   

Rozważając rolę osoby fizycznej w działaniu przedsiębiorcy, wskazania 

wymaga fakt, że każda spółka jest tworzona w celu realizacji planu określonej 

grupy podmiotów. Określenie przyczyny powołania podmiotu gospodarczego 

stanowi fundament dla jego dalszej działalności. Dlatego tak istotnym jest 

moment wyboru formy organizacyjno – prawnej prowadzenia działalności 

gospodarczej [Jeleńska, 2014]. Wybór ten powinien być przemyślany i deli-

berowany w wielowątkowym zakresie. Przy wyborze formy konieczne jest 

zwrócenie uwagi na formę opodatkowania, zakres opodatkowania, ogólne 

koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a nade wszystko na cel takiej 

działalności. Tego wyboru dokonują osoby fizyczne.  

Z analizy przepisów k.s.h. można domniemać, że rozróżnienie na spółki 

osobowe i kapitałowe nie powinno być uzasadniane poprzez wskazywanie 

najważniejszego substratu, gdyż zarówno w spółkach osobowych, jak i kapi-

tałowych jest ważny wspólnik i kapitał. W potrzebie poszukiwania cech róż-

niących można wskazać prezentowane przez doktrynę takie, jak: posiadanie 

osobowości prawnej, umieszczanie danych wspólnika w nazwie spółki, obrót 

udziałami, zmiana składu osobowego, wysokość kapitału zakładowego, od-
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powiedzialność za zobowiązania spółki, prowadzenie spraw spółki i jej repre-

zentacja [Mróz, Stec (red.), 2012, 90–92]. W konsekwencji występowania lub 

niewystępowania określonych przyjęto klasyfikację poszczególnych spółek. 

Kodeksowy podział prezentuje się w taki sposób, że spółka jawna, partner-

ska, komandytowa i komandytowo-akcyjna należą do spółek osobowych oraz 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna do spółek kapitałowych.  

Można zatem zauważyć, że podział ten nie ma dychotomicznego charak-

teru. Uzasadnieniem tejże tezy jest chociażby charakter prawny spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością. Przykładowo wskazuję tu na możliwość 

czasowego ograniczenia prawa do zbycia udziału, umowne zobowiązanie 

wspólnika do dokonywania określonych czynności na rzecz spółki, swoboda 

w kształtowaniu postanowień umowy spółki, czy prawo nadzoru indywidual-

nego wspólników nad działalnością spółki, a przy tym fakultatywność organu 

nadzoru. Przedmiotem analizy niniejszego opracowania jest spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością właśnie ze względu na swój hybrydalny charakter.  

Osoba fizyczna zatem decyduje o fundamentalnych cechach spółki na 

podstawie ustawowej dyspozycji do swobodnego kreowania postanowień 

umowy spółki. Dyspozycja ta zawarta jest w przepisach prawa handlowego 

poprzez zawarcie sformułowania np. „chyba że umowa spółki stanowi ina-

czej”. Dyspozycja taka umożliwia dostosowanie nie tylko formy organizacyj-

no – prawnej, ale także wewnętrznej struktury i zasad funkcjonowania do 

własnych potrzeb wspólników.  

Obecnie popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest 

właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

[Jerzmanowski, 2010, 40 – 46]. Spółka ta jest efektem swobodnego kształ-

towania postanowień umowy spółki i łączenia cech osobowych z kapitało-

wymi w ramach jednego podmiotu gospodarczego [Sochański, 2011, 35]. Jej 

popularność wynika z jednej strony z możliwości ograniczenia odpowiedzial-

ności komplementariusza, z drugiej zaś strony zmniejszenia podstawy po-

dwójnego opodatkowania [Krześniak, 1998, 65 – 89]. Powstanie takiej spółki 

jest zgodne z obowiązującym prawem. W praktyce forma taka pozwala m.in. 

na rzeczywiste zmniejszenie podatku dochodowego, a także udaremnia ry-

gor odpowiedzialności komplementariusza w sposób nieograniczony za zo-

bowiązania spółki [Kuros, 2002, 10 – 13]. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 
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102 k.s.h. spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowa-

dzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za 

zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia 

(komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika 

(komandytariusza) jest ograniczona. W spółce z ograniczoną odpowiedzial-

nością spółce komandytowej odpowiedzialność komplementariusza będzie 

ograniczona, zatem jej powstanie narusza normę z art. 102 k.s.h. Ogranicze-

nie następuje poprzez udział spółki kapitałowej po stronie komplementariu-

sza. Zatem faktyczna możliwość egzekwowania należności z majątku kom-

plementariusza może poprzestać na wysokości minimalnego kapitału zakła-

dowego spółki, tj. 5000 zł. Forma taka pozwala wyjść o krok do przodu przed 

obowiązującym prawem w celu ochrony interesu wspólników [Malinowski, 

2012, 170 – 195]. 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA – NIERÓW-

NOŚĆ PODMIOTÓW WOBEC PRAWA 

Zarządzanie to podstawa kapitału. Można zatem szukać uzasadnienia dla 

powstawania spółek. Jednakże zabieg ten zmierza ku zawiłym drogą ludzkiej 

wyobraźni. Spółki powstają zawsze z inicjatywy człowieka. O tym nie mówią 

przepisy prawa, gdyż te ubierają powstawanie spółek w skromny cel działal-

ności. Podstawowym celem działalności gospodarczej jest osiąganie zysku. 

Forma prowadzenia działalności ma umożliwić optymalizację osiąganego 

zysku.  

Obecnie najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej 

jest forma organizacyjno – prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

[Dybała, 2002, 12]. Minimalny kapitał zakładowy nie wymaga od wspólników 

nadmiernego zaangażowania ekonomicznego, a zalety tej formy są obszerne, 

przede wszystkim warto podkreślić ograniczoną odpowiedzialność wspólni-

ków. W praktyce obrotu gospodarczego, biorąc pod uwagę postępowania 

upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika, trudno w spółce  

z ograniczoną odpowiedzialnością zdefiniować odpowiedzialność za zobo-

wiązania spółki [Hofman, 2014, 71 – 91]. Próby dochodzenia do członków 

zarządu jako osób odpowiedzialnych za stan majątkowy spółki nieraz stano-

wią jedynie skomplikowane zabiegi pełnomocników. Do dzisiaj nie została 
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wypracowana umiejętna metoda jednolitego ustalenia grona osób odpowie-

dzialnych za upadłość spółek kapitałowych.   

Zauważa się też nową praktykę oznaczania przedsiębiorstw w taki sposób, 

aby wzbudzały zaufanie. Nie można nadużywać określonych zwrotów, np. 

bank, instytucja finansowa, doradztwo, jak również zaufanie. Wykluczenia 

tego typu zostały wskazane w szerokim już w tym zakresie orzecznictwie 

Sądu Najwyższego. Przykładowo, przytaczam tezę postanowienia Sądu Naj-

wyższego z dnia 28 lutego 2008 r., sygn. akt III CSK 245/07, gdzie sąd stwier-

dził, że „zwrot "kancelaria prawna" w firmie spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością może wprowadzać w błąd przez sugerowanie, że przedmiotem 

działania spółki jest świadczenie pomocy prawnej przez osoby będące adwo-

katami lub radcami prawnymi” [OSNC 2009 nr 5, poz. 73, str. 71; Por. Szcze-

pańska, 2014, 336 – 347]. Ponadto w orzecznictwie można zauważyć jednoli-

te stanowisko, że to praktyka prowadzenia działalności gospodarczej, jak  

i społeczna opinia mają świadczyć o jakości. Jakość ta natomiast nie może 

być wskazana w nazwie. Jednakże ustawodawca sam nie wyraził się w spo-

sób precyzyjny, co może stanowić element dodatkowy nazwy. Można po-

mocniczo wskazywać na zasady ochrony konkurencji, uczciwej reklamy, za-

sady współżycia społecznego. Luka w prawie w tym zakresie powoduje wie-

lokrotnie naruszenie prawa firmowego [Sadlik, 2000, 4 – 7, Kania, 2008, 22 – 

31]. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia realizację większości 

celów gospodarczych, w tym inwestycji finansowych. Biorąc pod uwagę jej 

charakter prawny, stanowi elastyczny podmiot dostosowujący się do intencji 

wspólników. Spółka ta jednak w ostatnich latach utraciła zaufanie społeczne. 

Podnosi się, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często ogłaszają 

upadłość, często stanowią spółki celowe, powstające w celu realizacji poje-

dynczych przedsięwzięć. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

nie jest procesem skomplikowanym i długotrwałym. Jej działanie bezpośred-

nio chroni interes wspólników.  

W obecnej sytuacji na rynku gospodarczym sama ochrona wspólników 

staje się niewystarczająca. Przepisy podatkowe, jak i ogólne koszty związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej powodują niejednokrotnie trudną 

sytuację ekonomiczną spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowi to 
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przyczynę dla nowego rozwiązania, jakim jest współpraca spółki z ograniczo-

ną odpowiedzialnością ze spółką komandytową w ramach jednego podmiotu 

prawa. Spółka komandytowa jest spółką osobową, przez co jej działanie bliż-

sze jest zaufaniu społecznemu niż działanie spółki kapitałowej. W spółkach 

osobowych najważniejszy jest substrat ludzki. Przypominając jednak tezę 

zawartą na wstępie, człowiek jest podstawowym ogniwem każdej spółki, ale 

zysk jest podstawowym celem jej działania. Zatem nie poczucie bezpieczeń-

stwa kontrahentów, czy wysoka jakość usług, a przede wszystkim zysk stał się 

podstawą dla połączenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki 

komandytowej. 

Szukając schematu działania omawianego podmiotu prawa, należy naj-

pierw zwrócić uwagę na strony umowy spółki komandytowej. Spółka z ogra-

niczoną odpowiedzialnością staje się komplementariuszem spółki komandy-

towej. Do zakresu jej obowiązków należy przede wszystkim zarządzanie spół-

ką. W orzecznictwie podkreśla się konieczność ograniczenia kompetencji 

komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  

w zakresie występowania w stosunkach wewnętrznych spółki [Por. Stępień – 

Sporek, 2008, 9 – 15, Stępień – Sporek, 2008, 7 – 12, Piotrowska, 2009, 2 – 

12, Piotrowska – Kłak, 2010, 230, Sochański, 2010, 50 – 52]. Należy tu zwró-

cić uwagę na tezę wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 lutego 

2014 r., sygn. akt IX GC 619/12, gdzie Sąd podkreśla, że „ponieważ komple-

mentariusz bez ograniczenia odpowiada za długi spółki komandytowej (art. 

102 KSH) i umowa zawierana przez spółkę z o.o. jako komplementariusza 

bezpośrednio wpływa na stan zobowiązań komplementariusza, to zarząd 

spółki z o.o. będącej komplementariuszem nie może reprezentować spółki z 

o.o. - a tym samym spółki komandytowej - w umowie z członkiem zarządu 

komplementariusza [MPH 2015 nr 1, str. 37]. Podobnie w tezie postanowie-

nia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 września 2014 r., sygn. akt I ACz 

1153/14, gdzie Sąd zauważył, że „odpowiedzialność komplementariusza za 

zobowiązania spółki komandytowej, przewidziana w art. 31 § 2 KSH w związ-

ku z art. 103 KSH i art. 102 KSH, uzasadnia interes prawny tego podmiotu do 

wstąpienia do procesu w charakterze interwenienta ubocznego. Nie ma przy 

tym znaczenia tożsamość osób piastujących funkcję członków zarządu inter-

wenienta ubocznego oraz reprezentujących w imieniu komplementariusza 
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pozwaną spółkę komandytową” [OSA/Łdz. 2015 nr 4, poz. 20]. Wyraźnie 

podjęta jest próba rozgraniczenia podmiotowości spółki z ograniczoną od-

powiedzialnością od spółki komandytowej. Celem takiego zabiegu prawnego 

może być przede wszystkim ochrona interesu spółki komandytowej, która 

mogłaby zostać pokrzywdzona poprzez nadmierne obciążenia finansowe na 

rzecz zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa 

z podstawowej formy organizacyjno – prawnej prowadzenia działalności 

gospodarczej stałaby się jedynie wydmuszką prawną, powstałą w celu obej-

ścia przepisów prawa podatkowego. Sąd stoi tu zatem na stanowisku zacho-

wania odrębności prawnej podmiotów będących wspólnikami spółki koman-

dytowej. 

Odnosząc się do prawa podatkowego, prezentuje się przykładowy kazus  

z zakresu finansowych zalet współegzystowania obu spółek. Zgodnie z po-

stanowieniami umowy spółki komandytowej udział w zysku komplementa-

riusza wynosi 10%, a udział w zysku komandytariusza wynosi 90%. Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa osiągnęła w danym 

roku podatkowym dochody w wysokości 100000 zł. W związku z tym realnie 

po stronie komandytariusza dochód podlegający opodatkowaniu wynosi 

90.000 złotych. Od wskazanego dochodu należy odliczyć podatek w wysoko-

ści 17100 zł. Tym samym zysk po opodatkowaniu równy jest 72900 zł. Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością będąca komplementariuszem płaci nato-

miast jedynie podatek od 10000 zł zysku. W tym wypadku wartość podatku 

wyniesie 1900 zł. Po opodatkowaniu zostaje kwota 8100 zł. Z tej kwoty zysk 

trafiający bezpośrednio do wspólnika wynosi 6561 zł. Jeżeli przyjmie się, że  

w przedstawionym kazusie komandytariusz i jedyny wspólnik spółki z ograni-

czoną odpowiedzialnością, będącej komplementariuszem, jest tą samą oso-

bą, to osoba ta w obu spółkach zarabia 79461 zł. Biorąc pod uwagę przepisy 

prawa podatkowego, gdyby ten sam dochód został osiągnięty przez spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością, działającą samodzielnie, wówczas wspólni-

kowi zostałoby jedynie 65610 zł, po zapłaceniu podatku od dochodu i dywi-

dendy [http://rejestracjaspolkizoo.pl/]. 

Wobec zaprezentowanej współpracy dwóch spółek – osobowej i kapita-

łowej - w ramach jednej formy organizacyjno – prawnej prowadzenia działal-

ności gospodarczej pojawia się nierówność podmiotów wobec prawa.  
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W takim schemacie spółka komandytowa nabiera cech kapitałowych – ogra-

niczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, a spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością korzysta z przywilejów spółki osobowej, tj. 

korzystniej rozlicza osiągnięty zysk. Gdyby te spółki funkcjonowały oddzielnie 

na rynku, jako niezależne i niepowiązane podmioty gospodarcze ich charak-

ter prawny, jak i ekonomiczna pozycja ukształtowałyby się odmiennie  

i z wielu względów mniej korzystnie. Natomiast ich współdziałanie buduje 

pozycję konkurencyjną względem innych uczestników rynku, stabilizuje sytu-

ację finansową i umożliwia korzystne prowadzenie księgowości. 

Wydaje się zatem, że tam gdzie zostaje wypracowany większy zysk, tam 

również powstaje większe ryzyko. Kwestią sporną jest, czyje powinno być to 

ryzyko. Zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie wskazuje się na ryzyko 

kontrahenta takiej spółki. Spółka komandytowa jest spółką osobową. Odpo-

wiedzialność za zobowiązania spółki jednego wspólnika – komandytariusza, 

jest ograniczona za pomocą sumy komandytowej. Jest to rozwiązanie wyni-

kające wprost z przepisów kodeksu spółek handlowych. Natomiast drugi 

wspólnik – komplementariusz, zgodnie z naturą spółki osobowej powinien 

ponosić odpowiedzialność nieograniczoną. W sytuacji spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółki komandytowej pojawia się swoisty „folwark zwie-

rzęcy”. Odpowiedzialność jest ustawowo nieograniczona, jednakże faktycz-

nie ogranicza ją wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością. Czy zatem można postawić tezę, że spółka komandytowa jest 

spółce komandytowej nierówna? Czy nie jest przypadkiem tak, że wraz  

z rozwojem swobody umów przepisy związane z naturą spółki uległy ewolu-

cji? Co dziś stanowi naturę spółki osobowej?  

WNIOSKI 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa posiada 

ogromny potencjał gospodarczy, gdyż stwarza możliwość optymalizacji zysku 

i minimalizacji kosztu prowadzenia działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy 

działa poprawnie, do takiej konstrukcji nie można mieć zastrzeżeń. Co jednak 

należy zrobić, gdy spółka ta jest jedynie metodą do osiągnięcia jednorazowe-

go dochodu? Czasem pośpiech i chęć uzyskania łatwego dochodu zwyciężają 

nad myśleniem horyzontalnym. Przytoczone na wstępie statystyki pozwalają 

na wyciągnięcie wniosku, że dziś zagrożeniem praworządności i stabilizacji 
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gospodarczej nie są przestępstwa popełnione w wyniku psychologiczne dys-

funkcji, tylko właśnie te, które popełniane są z rozmysłem i stanowiące wy-

konanie strategicznego planu działania. Obecnie przestępstwa gospodarcze 

stanowią rosnący problem, któremu trudno zapobiec. Rozwija się ludzki inte-

lekt, a wraz z nim techniki i sposoby naruszenia prawa, m.in. poprzez stoso-

wanie różnych form współpracy międzypodmiotowej. Ostatnie trzy lata do-

wodzą stałego wzrostu przestępstw gospodarczych popełnianych w celu 

osiągnięcia zysku. Cel działania spółki może być w konsekwencji rozumiany 

już niejednoznacznie. Kodeks spółek handlowych nie ingeruje w sposób ścisły 

w  podmiotowość wspólników spółek. Pozostawia w tym względzie swobodę 

uczestniczenia w spółce. Od tej zasady są także wyjątki, wynikające m.in.  

z prawa antymonopolowego czy ustaw chroniących konkurencję i bezpie-

czeństwo obrotu gospodarczego. Jednakże w tych kwestiach ustawodawcy 

zamiarem jest przede wszystkim nadzór nad pozycją dominującą i zależną. 

Nie jest to ingerencja w skład osobowy spółek.  

Podsumowując, zasadą jest, że nazwa spółki wskazuje na podmiot pro-

wadzący działalność gospodarczą, czasem dodatkowo na przedmiot działal-

ności. Kontrahenci mogą za pomocą jej oznaczenia przewidzieć, czym zajmu-

je się dany przedsiębiorca. Ważniejsze jednak od przedmiotu działalności jest 

wskazanie w nazwie spółki podmiotowości prawnej wspólnika. W sytuacji 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej ma to po-

dwójne znaczenie. Po pierwsze, ukierunkowuje gdzie należy szukać prawa do 

reprezentacji spółki i prowadzenia jej spraw. Po drugie, stanowi ostrzeżenie 

przed faktycznie ograniczoną odpowiedzialnością komplementariusza za 

zobowiązania spółki. Nie uważam, aby forma organizacyjno – prawna pro-

wadzenia działalności gospodarczej w postaci spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością spółki komandytowej stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla 

obrotu  gospodarczego czy innych uczestników rynku. Z analizy zagadnienia 

uwidacznia się jednak możliwość wykorzystania prezentowanej konstrukcji 

prawnej w celu obejścia prawa i paradoksalni zgodnie z obowiązującym pra-

wem. Wydaje się zasadne, aby obserwować dalszy rozwój tej nowej, łączonej 

konstrukcji i bieżąco analizować potencjał zarówno gospodarczy, jak i praw-

ny. Na ten moment nie są prowadzone w tym zakresie statystyki czy badania 

pozwalające na jednoznaczne stwierdzenie kierunku rozwoju spółki z ograni-
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czoną odpowiedzialnością spółki komandytowej. Bezspornym jest, że na ten 

moment stanowi korzystne rozwiązanie prawne prowadzenia działalności 

gospodarczej. 
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Zasada wyłączności firmy określona w art. 433 k.c. doznaje szczególnego 

rodzaju naruszeń w sytuacji określanej w doktrynie i judykaturze common 

law jako syndrom phoenix. Co więcej, celowe i świadome złamanie tejże 

zasady stanowi niezbędną przesłankę dla funkcjonowania tzw. phoenix com-

panies w obrocie gospodarczym. Polskie prawo przewiduje szereg środków 

ochrony prawnej w sytuacji bezprawnego użycia firmy, jednakże z uwagi na 

specyfikę syndromu phoenix podmiot pokrzywdzony nie jest zainteresowany 

ochroną prawa do firmy, w tym ochroną pierwszeństwa firmy.  

Problematyka prawna tzw. syndromu phoenix znajduje się w kręgu szcze-

gólnego zainteresowania doktryny krajów systemu common law, w tym Au-

stralii i Nowej Zelandii. Znacząca popularność tego zjawiska w tamtejszym 

obrocie gospodarczym doprowadziła do podjęcia próby jego zdefiniowania 

jako „uchylanie się od płacenia podatków i pozostałych zobowiązań (…) po-

przez zamierzoną, systematyczną, a czasami cykliczną likwidację powiąza-

nych ze sobą przedsiębiorców” [por. Australian Government (Treasury); 

2009, 1]. 

Jednakże, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu [McCoy 2012, 33; 

Anderson 2012, 412], samo pojęcie działalności phoenix jest trudne do wy-

czerpującego zdefiniowania. W każdym przypadku jej istota sprowadza się 

natomiast do utworzenia nowego przedsiębiorcy (najczęściej spółki kapita-

łowej) z „prochów” przedsiębiorcy działającego dotychczas w obrocie go-

spodarczym, a następnie wykorzystania osobowości prawnejtejże nowej 

spółki w celu wprowadzenia w błąd i pokrzywdzenia wierzycieli. Wskazuje 

się, iż impuls do powyższej działalności wychodzi od osób reprezentujących 

przedsiębiorcę (członków zarządów, dyrektorów zarządzających) lub od wą-

skiej, najczęściej faktycznie  uprzywilejowanej grupy wierzycieli [Taylor 2009, 

112]. 

Dużym zainteresowaniem doktryny australijskiej cieszy się także zagad-

nienie podstaw i zakresu odpowiedzialności profesjonalnych doradców 

prawnych z tytułu przeprowadzenia transakcji przeniesienia majątku dotych-

czasowej spółki do phoenix companies (por. sprawa ASIC przeciwko Some-

rville) [Anderson 2012, 414]. Omówienie tego zagadnienia wykracza jednak-

że poza zakres niniejszego opracowania 
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Przez phoenix company należy rozumieć spółkę kapitałową, która powsta-

je w wyniku przeniesienia aktywów oraz wierzytelności z innej spółki, będą-

cej w stanie upadłości, likwidacji lub posiadającej znaczące zadłużenie [An-

derson, Haller 2014, 471]. Można wskazać na dwa podstawowe sposoby 

powstawania phoenix company. 

W pierwszym przypadku podjęta zostaje decyzja o likwidacji spółki lub 

złożeniu wniosku o ogłoszenie jej upadłości lub – jeśli obowiązujące prawo 

daje taką możliwość – o wszczęciu uproszczonej procedury wykreślenia 

przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców. Celem podejmowanych działań 

jest doprowadzenie do utraty bytu prawnego dotychczas funkcjonującej 

spółki. Równolegle zarząd tejże spółki tworzy nową spółkę, do której przeka-

zywany jest majątek likwidowanej spółki. Zgodnie z założeniami informacja  

o powyższych działaniach nie jest kierowana na zewnątrz, do pozostałych 

uczestników obrotu gospodarczego. W momencie przejęcia zarządu w do-

tychczasowej spółce przez syndyka, zarządcę przymusowego lub likwidatora 

wszelki majątek dotychczasowej spółki jest już przeniesiony do phoenix com-

pany. Ten sposób powstania phoenix company został w literaturze przedmio-

tu określony jako podstawowy, bazowy [Anderson 2012, 412]. 

W drugim przypadku spółka likwidowana oraz phoenix company znajdują 

się w tej samej strukturze koncernowej. Są spółkami powiązanymi. Różnica  

w stosunku do opisanego powyżej pierwszego sposobu polega na tym, iż 

decyzja o rozpoczęciu procedury likwidacji jednej spółki i przeniesienia jej 

majątku do phoenix company zostaje podjęta przez zarząd spółki dominują-

cej, często przy sprzeciwie zarządu spółki likwidowanej.  

Charakterystyczne jest, że w tym przypadku byt prawny dotychczasowej 

spółki nie zawsze ustaje. Po przeniesieniu majątku do phoenix company  

i oznaczeniu tejże spółki taką samą firmą, spółka dominująca podejmuje 

decyzję o wstrzymaniu wszelkiej działalności gospodarczej i operacyjnej li-

kwidowanej spółki, przy czym ta spółka nie jest wykreślana z rejestru przed-

siębiorców. Ten sposób powstania phoenix company został w literaturze 

przedmiotu określony jako wyrafinowany (sophisticated) [Anderson 2012, 

412]. 

Podstawowym celem działalności phoenix jest pokrzywdzenie wierzycieli 

likwidowanej spółki poprzez przeniesienie jej majątku, najczęściej znacznie 
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poniżej jego wartości, do nowo utworzonej spółki. Wtórnym celem jest 

wprowadzenie w błąd wierzycieli oraz innych uczestników obrotu co do toż-

samości nowoutworzonego podmiotu. Założeniem jest, aby dotychczasowi 

kontrahenci likwidowanej spółki nie powzięli informacji o tym, że pod do-

tychczasową firmą działa nowy, odrębny podmiot, a dotychczasowi wierzy-

ciele nie wiedzieli o przeniesieniu majątku dłużnika na podmiot trzeci.  

W konsekwencji działalność gospodarcza dotychczasowej spółki jest konty-

nuowana przez nowopowstałą spółkę na tym samym rynku. 

W literaturze australijskiej oraz nowozelandzkiej wyraźnie podnosi się, iż 

samo pojęcie phoenix activity jednoznacznie wiąże się z działalnością 

sprzeczną z zasadami uczciwego obrotu gospodarczego, sugeruje nadużycie 

zaufania, nadużycie osobowości prawnej oraz ma wydźwięk jednoznacznie 

pejoratywny. Co interesujące, australijski nadzór finansowy, będąc organem 

odpowiedzialnym za przeciwdziałanie phoenix activity, nie przesądza wszak-

że, że każda działalność zmierzająca do powołania phoenix company jest 

niezgodna z prawem i godzi w bezpieczeństwo obrotu gospodarczego 

[http://asic.gov.au/about-asic/contact-us/how-to-complain/illegal-phoenix-

activity/]. 

Jak wykazano powyżej, jednym z podstawowych sposobów umożliwiają-

cych wprowadzenie w błąd wierzycieli i kontrahentów likwidowanej spółki 

jest przejęcie przez phoenix company jej oznaczenia, w tym w szczególności 

firmy, co umożliwia dalsze prowadzenie takiej samej  działalności gospodar-

czej przez phoenix company na tym samym rynku. Następuje celowe zataje-

nie przed uczestnikami obrotu, że powstała spółka nie odpowiada za zobo-

wiązania likwidowanej spółki.  

Działalność phoenix (phoenixing) to w istocie zatem zbiór wielu działań 

zmierzających do powstania phoenix companies. Z pewnością należy tu 

wskazać na: posługiwanie się renomą dotychczasowej spółki, przejęcie ma-

jątku, restrukturyzację zatrudnienia poprzez uwolnienie się od ocenianych 

jako niekorzystne relacji z pracownikami i związkami zawodowymi (por. 

sprawa Fair Work Ombudsman v Ramsey Food Processing Pty Ltd.), przejęcie 

zasobu kontrahentów, działanie na tym samym rynku. 

Kluczowy element aktywności phoenix, sprowadzający się do posługiwa-

nia się przez powstałą spółkę identyczną firmą co spółka dotychczasowa, 
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oznacza całkowite złamanie zasady wyłączności i prawdziwości firmy. Powyż-

sze zasady w prawie polskim zostały określone w art. 433 § 1 k.c. jako nakaz 

dostatecznego odróżniania się od firm innych przedsiębiorców działających 

na tym samym rynku i w art. 433 § 2 k.c. jako zakaz przyjmowania firmy 

wprowadzającej w błąd [Gniewek 2014, 101]. Z powyższych zasad wynika, że 

firma powinna umożliwiać, bez zbędnych wątpliwości, identyfikację przed-

siębiorcy [Ulikowska 2014, 214]. Kryterium dostatecznego odróżnienia ma 

przy tym charakter obiektywny. Jak wskazuje E. Gniewek, „należy tu 

uwzględniać wiedzę i ogólną orientację przeciętnego użytkownika obrotu” 

[Gniewek 2014, 102]. 

Co niezwykle istotne, złamanie powyższej zasady następuje w sposób ce-

lowy. Założenie phoenix company jest realizacją z góry powziętego zamiaru 

wprowadzenia w błąd pozostałych uczestników obrotu gospodarczego. 

Oczywiste jest, że zastosowanie identycznej firmy co w spółce likwidowanej 

wyklucza jakąkolwiek możliwość odróżnienia obu przedsiębiorców, nawet 

przez uczestnika obrotu wykazującego się szczególną starannością.  

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 marca 2005 r., sygn. akt I CK 621/04 

(Legalis nr 86904) stoi na jednoznacznym stanowisku, że wykorzystanie już 

chociażby jednego z członów nazwy przedsiębiorcy jest wystarczające dla 

wprowadzenia w błąd pozostałych uczestników obrotu. Podobnie Sąd Apela-

cyjny w Krakowie w wyroku z dnia 3 lipca 2015 r., sygn. akt I ACa 539/15 

wskazał, że nie ma znaczenia czy jako oznaczenie przedsiębiorstwa używana 

jest pełna nazwa, jej element czy nawet skrót (Legalis nr 1360833; por. też 

wyr. Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2014 r., sygn. akt I 

ACa 1460/13, Legalis nr 1062417). 

Wobec powyższego nie powinno budzić wątpliwości, że użycie przez no-

wo powstałą phoenix company identycznej firmy co dotychczasowa spółka, 

na tym samym rynku, przy jednoczesnym zatajeniu przed pozostałymi 

uczestnikami obrotu gospodarczego, nie może być poczytywane inaczej jak 

tylko celowe wprowadzanie w błąd w celu nadużycia osobowości prawnej 

oraz pokrzywdzenia wierzycieli dotychczasowej spółki. Wydaje się, że pho-

enix company nie może się skutecznie powoływać na ewentualną uprzednią 

zgodę pierwotnego dysponenta prawa do firmy.  
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W tym miejscu należy wskazać na przepis art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym czynem nie-

uczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może 

wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy 

używanej wcześniej, zgodnie z prawem do oznaczania innego przedsiębior-

stwa. Dodatkowo, J. Kępiński, M. Kępiński i I. B. Nestoruk trafnie wskazują, iż 

poprzez własne oznaczenie odróżniające przedsiębiorca utrzymuje kontakt 

ze swoją klientelą, a oznaczenie to stanowi nośnik informacji o usłudze lub 

towarze [Kępiński, Kępiński, Nestoruk 2014, 149]. O ile bowiem wykazanym 

powyżej celem założenia phoenix company jest działanie na szkodę wierzy-

cieli i wprowadzanie kontrahentów w błąd, wówczas złamanie zasady wy-

łączności firmy jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu.  

Powstaje zatem pytanie o odpowiedzialność za naruszenie zasady wy-

łączności firmy, o której mowa w art. 433 k.c. oraz za dokonanie czynu nie-

uczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 5 z.n.k.u. Zgodnie z art. 4310 k.c. 

przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działa-

niem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bez-

prawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego 

skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i for-

mie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania 

korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. Jednocześnie 

art. 18 § 1 z.n.k.u. wskazuje katalog roszczeń z tytułu dokonania czynu nie-

uczciwej konkurencji, tj. żądanie: zaniechania niedozwolonych działań, usu-

nięcie skutków niedozwolonych działań, złożenia jednokrotnego lub wielo-

krotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, napra-

wienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, wydania bezpodstawnie 

uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych; zasądzenia odpowiedniej sumy 

pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury pol-

skiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konku-

rencji był zawiniony. Należy podkreślić, iż roszczenia wymienione w art. 4310 

k.c. oraz art. 18 § 1 z.n.k.u. nie stanowią zamkniętego katalogu uprawnień 

przysługujących poszkodowanemu przedsiębiorcy w odniesieniu do odpo-

wiedzialności cywilnoprawnej phoenix company. Por. też wyrok Sądu Apela-
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cyjnego w Katowicach z dnia 4 listopada 2004 r., sygn. akt I ACa 560/04 (Le-

galis 69669). Można także wskazać roszczenie o ustalenie z art. 189 k.p.c.   

Pomimo szerokiego katalogu uprawnień i roszczeń przedsiębiorcy, które-

go prawa do firmy zostały naruszone, cechą wyróżniającą przypadek phoenix 

company jest okoliczność, iż tenże pokrzywdzony przedsiębiorca w praktyce 

nie skorzysta z wymienionych powyżej środków ochrony prawnej. W tym 

bowiem przypadku decydent w osobie zarządu, właściciela lub uprzywilejo-

wanego wierzyciela nie ma żadnego interesu faktycznego, aby dochodzić 

roszczeń od phoenix company, a w konsekwencji utrudniać własną aktyw-

ność phoenix. 

W przypadku podstawowej, bazowej aktywności phoenix pokrzywdzona 

spółka docelowo traci swój byt prawny. Z chwilą wykreślenia spółki z rejestru 

prawo do firmy wygasa (por. wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 

15 stycznia 2009 r., sygn. akt VII GC 116/08 Legalis nr 218278), a jednocze-

śnie firma spółki pokrzywdzonej traci przymiot pierwszeństwa wobec firmy 

używanej przez phoenix company. Wobec powyższego phoenix company 

może bez przeszkód kontynuować swoją działalność.  

W przypadku tzw. wyrafinowanej działalności phoenix spółka dominująca 

wobec spółki pokrzywdzonej i jednocześnie wobec phoenix company rów-

nież nie posiada interesu faktycznego w realizacji środków ochrony prawnej 

przeciwko własnej aktywności phoenix. Z uwagi na cywilnoprawny charakter 

powyższych środków ochrony prawnej jedynym dysponentem roszczenia jest 

spółka pokrzywdzona. Wobec samej istoty aktywności phoenix powyższe 

środki ochrony prawnej nie będą użyte wobec phoenix company, dopóki obie 

spółki są ze sobą powiązane.  

Powstaje zatem kolejne pytanie, w jaki sposób można przeciwdziałać po-

wstawaniu phoenix companies. W tym miejscu warto przeanalizować dwa 

odmienne podejścia zastosowane w krajach, gdzie aktywność phoenix sta-

nowi istotny element obrotu gospodarczego i jednocześnie wpływa na naru-

szenie zasad konkurencji [Anderson 2014, 414]. Te kraje to Nowa Zelandia  

i  Australia. 

Ustawodawca nowozelandzki przeciwdziała aktywności phoenix poprzez 

wprowadzenie zakazu piastowania funkcji członka zarządu w phoenix com-

pany przez członka zarządu dotychczasowej spółki, w sytuacji gdy obie spółki 
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posiadają chociażby zbliżoną firmę. Sankcją za złamanie powyższego zakazu 

jest odpowiedzialność cywilna i karna. Zmianę wprowadzono 1 listopada 

2007 r. poprzez dodanie do Prawa Spółek z 1993 r. (Companies Act 1993) 

sekcji 386A do 386F. Jedną z przesłanek wprowadzenia takiego rozwiązania 

legislacyjnego było ustalenie, iż główną przyczyną zakładania phoenix com-

panies była chęć utrzymania przez członków zarządu dotychczasowej warto-

ści udziałów przyznanych w ramach tzw. opcji menedżerskich [Taylor 2009, 

118]. 

W odniesieniu do zjawiska phoenix companies priorytetem dla australij-

skiego ustawodawcy zdaje się przede wszystkich ochrona jednego wierzycie-

la – Skarbu Państwa. Wobec powyższego nadano niektórym organom admi-

nistracji uprawnienie do wytaczania powództw z tytułu phoenix activity na 

zasadach ogólnych. Dla przykładu można tu wskazać administrację skarbową 

(Australian Taxation Office), nadzór finansowy (Australian Securities & In-

vestment Commission), inspekcja pracy (Fair Work Ombudsman, Fair Work 

Building and Constructions). Przyjęto zasadę, iż organy administracji nie po-

dejmują działań w celu ochrony prywatnych wierzycieli pokrzywdzonych w 

wyniku aktywności phoenix [Anderson, Haller 2014, 483 i nast.] 

Jak pokazują doświadczenia krajów systemu common law, zakładanie 

phoenix companies ma na celu przede wszystkim pokrzywdzenie wierzycieli 

dotychczasowej spółki, a także wykorzystanie jej renomy lub pozycji rynko-

wej w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Najistotniejszym elemen-

tem aktywności phoenix – obok przeniesienia majątku - jest nadanie nowo 

powstałej spółce identycznej lub trudnej do odróżnienia firmy (por. australij-

skie prace legislacyjne nad projektem Similar Names Bill). Ze względu na 

powiązania osobowe pomiędzy spółką dotychczasową i phoenix company 

roszczenia przewidziane w prawie firmowym (art. 4310 k.c.) oraz w prawie 

konkurencji (art. 3 z.n.k.u., art. 5 z.n.k.u, art. 18 z.n.k.u.) nie stanowią sku-

tecznego zabezpieczenia przed firmą wprowadzającą w błąd przy aktywności 

phoenix. Poszukując rozwiązań legislacyjnych w krajach systemu common 

law, dostrzeżono możliwość zapewnienia ochrony obrotu gospodarczego 

poprzez wprowadzenie ograniczeń i zakazów w wykorzystaniu firmy dotych-

czasowej spółki.  
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Wydaje się, że sądowa kontrola firmy na etapie postępowania rejestro-

wego powinna być wystarczającym instrumentem przeciwdziałania wykorzy-

stania firmy wprowadzającej w błąd dla celów działalności phoenix. Szczegól-

ne zainteresowanie sądu rejestrowego powinien wzbudzać wniosek o zareje-

strowanie spółki posiadającej identyczną firmę, co spółka powiązana, gdzie 

przedmiot działalności gospodarczej wskazuje na działanie na tym samym 

rynku. Istotne jest też porównanie składu zarządu rejestrowanej spółki do 

spółki już istniejącej.   
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W obrocie gospodarczym powszechnie przyjęła się potrzeba ochrony 

oznaczeń stosowanych przez przedsiębiorców, których głównym celem jest 

identyfikowanie i wyróżnianie przedsiębiorców, prowadzonej przez nich dzia-

łalności oraz oferowanych przez nich towarów i usług. Doskonałym narzę-

dziem, pozwalającym na skuteczną i stosunkowo niedrogą ochronę intere-

sów przedsiębiorców, są znaki towarowe, szczegółowo uregulowane  

w Ustawie prawo własności przemysłowej [Ustawa z 30 czerwca 2000 r. 

prawo własności przemysłowej, dalej jako „pwp”].  

Zgodnie z treścią art. 120 ust. 1 pwp „znakiem towarowym może być każ-

de oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznacze-

nie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od 

towarów innego przedsiębiorstwa”. Na gruncie cytowanego przepisu zna-

czenie konstytutywne ma zatem przede wszystkim zdolność odróżniająca 

danego oznaczenia. Należy w tym miejscu wskazać, że zdolność ta nie musi 

mieć charakteru bezwzględnego – wystarczy bowiem, aby znak towarowy 

odróżniał towary w stopniu dostatecznym [Nowińska, Promińska, du Vall 

2008, 193]. Poczynić należy w tym miejscu zastrzeżenie, że używany w obro-

cie gospodarczym termin znak towarowy nie jest równoważny terminowi 

firma –terminy te służą bowiem do oznaczenia odmiennych dóbr. W prakty-

ce dochodzi jednak do przecinania się funkcji znaku towarowego i firmy. 

Znak towarowy, poprzez wskazanie źródła pochodzenia towarów i usług, 

może identyfikować przedsiębiorcę. Z kolei firma oraz nazwa przedsiębior-

stwa, służące do odróżnienia w obrocie gospodarczym danego przedsiębior-

cy, mogą pośrednio wskazywać na pochodzenie oferowanych przez niego 

towarów i usług. Sytuacja przecinania się tych terminów jest szczególnie 

widoczna, gdy to samo oznaczenie służy jednocześnie do identyfikacji przed-

siębiorcy, prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa oraz oferowanych  

w nim towarów i usług [Żelichowski 2011, 94-95]. Z punktu widzenia przed-

siębiorcy umiejętnie podjęte działania marketingowe i prawne pozwalają na 

skuteczne zabezpieczenie jego interesów majątkowych. U. Promińska uważa 

bowiem, że znak towarowy jest dobrem niematerialnym, o którego istocie 

decyduje nie forma przedstawienia, lecz skutki ekonomiczne, rozumiane jako 

korzyści płynące z jego używania [Promińska 1998, 16]. Zdaniem K. Jasińskiej 

natomiast konsumenci często dokonują wyboru, opierając się na kształcie 
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czy barwnym designie towarów. W sytuacjach spornych ocenie podlega 

również rozpoznawalność danego znaku towarowego na obszarze, na któ-

rym ma zostać objęty ochroną. Dobry znak towarowy powinien zatem być na 

tyle twórczy i oryginalny, że przeciętny konsument będzie w stanie utożsa-

mić go z konkretnym produktem i dokona jego wyboru spośród towarów 

konkurencji. W ten sposób rodzi się marka oraz zjawisko lojalności klientów 

[Jasińska 2010, 38-39].  

Z powyższych względów przedsiębiorcy powinni dążyć do jak najlepszej 

ochrony stosowanych przez siebie oznaczeń przed nieuczciwymi praktykami 

ze strony konkurencji. W tym miejscu warto odpowiedzieć na pytanie, dla-

czego znak towarowy zapewnia skuteczną ochronę praw uprawnionego. Jak 

wynika z art. 121 pwp, na znak towarowy może być udzielone prawo 

ochronne, przez uzyskanie którego nabywa się prawo wyłącznego używania 

znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to jest skuteczne przez okres 10 lat od daty 

zgłoszenia w Urzędzie Patentowym (art. 153 ust. 1 i 2 pwp). Należy jednak 

zauważyć, że w myśl ust. 3 przywołanego przepisu, „prawo ochronne na znak 

towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone, w drodze 

decyzji, dla wszystkich lub części towarów na kolejne okresy dziesięcioletnie”. 

Z ust 6. i wynika z kole, iż Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzie-

lenia ochrony, jeżeli wniosek wpłynął po terminie albo nie został należycie 

opłacony. Regulacja, zawarta w art. 153 pwp, pozwala na wysunięcie konklu-

zji, że raz udzielone prawo ochronne na znak towarowy może, oczywiście 

teoretycznie, trwać wiecznie. 

Obowiązująca na gruncie prawa własności przemysłowej definicja znaku 

towarowego w sposób szeroki zakreśla jego granice przedmiotowe. Art. 120 

ust. 2 pwp wskazuje, że ochronie podlegają w szczególności: wyraz, rysunek, 

ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma 

towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Wyli-

czenie to ma oczywiście przykładowy charakter - możliwe jest bowiem wy-

różnienie takich elementów, które nie zostały wyraźnie wskazane w dyspo-

zycji omawianego przepisu, jednak wyczerpują definicję znaku towarowego 

[Grochowski 2010, 73]. Przykładem mogą być chociażby znaki towarowe 

zapachowe czy dotykowe. W literaturze wskazuje się, że przy zastosowaniu 
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kryterium sposobu percepcji znaku towarowego można wyodrębnić dwie 

podstawowe grupy oznaczeń. W pierwszej kategorii znajdują się znaki kon-

wencjonalne, jak znaki słowne i graficzne, natomiast w drugiej – znaki nie-

konwencjonalne z dalszym podziałem na oznaczenia widzialne i niewidzialne. 

Wśród tej kategorii wymienić należy znaki plastyczne, kolory, hologramy, 

oznaczenia animowane, znaki dźwiękowe, zapachowe, smakowe oraz doty-

kowe (czuciowe) [Wojcieszko-Głuszko 2012, 436-437]. W dzisiejszych cza-

sach ochrona samej tylko nazwy i symboli stosowanych do oznaczenia przed-

siębiorcy wydają się niewystarczające, stąd też rosnąca potrzeba objęcia 

ochroną prawną każdego niemal elementu związanego z marką, wypraco-

waną przez przedsiębiorcę. W tym kontekście zastosowanie mogą znaleźć 

niekonwencjonalne czy wręcz abstrakcyjne znaki towarowe. Doskonałym 

zobrazowaniem powyższej sytuacji jest przykład producenta napoju Coca-

Cola, który zarejestrował jako znak towarowy nie tylko samą nazwę napoju 

czy logotyp (Ryc. 1), ale także charakterystyczny kształt szklanej butelki kon-

turowej ze żłobieniami (Ryc. 2) oraz nawiązujący do niej kształt szklanki (Ryc. 

3). 

 

 

 

 

Ryc. 1. Znak słowno-graficzny. Nu-

mer prawa wyłącznego: 84117. 

1. Trademark. Filing number: 84117. 
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Ryc. 2 Butelka z charakte-

rystycznym żłobieniem. 

Prawo wyłączne nr 43544. 

2. Bottle with character-

istic grooves. Filling number: 

43544. 

Ryc. 3 Przestrzenny znak 

towarowy UE. Prawo wyłącz-

ne nr 009635525 

3. EU 3D trademark. Fil-

ling number: 009635525 

Ryc. 4 Sporny kształt bu-

telki napoju, zawarty w zgło-

szeniu do OHIM 

4. An arguable shape of 

the bottle contained in the 

application by The Coca-Cola 

Company. 

 

The Coca-Cola Company sukcesywnie stara się rozszerzać gamę zareje-

strowanych na jej rzecz znaków towarowych. W grudniu 2011 r. dokonała  

w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM, od 23 marca 2016 r. 

obowiązuje nowa nazwa – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektual-

nej – EUIPO) zgłoszenia trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowe-

go (nazwa obowiązująca od 23 marca 2016 r. - znak towarowy Unii Europej-

skiej) dla towarów w klasach 6, 21 i 32 klasyfikacji nicejskiej, tj. między inny-

mi dla butelek metalowych, szklanych i z tworzyw sztucznych (Ryc. 4). We-

dług zgłaszającej kształt ten jest naturalną ewolucją charakterystycznej żło-

bionej butelki. OHIM, a za nim Sąd Pierwszej Instancji, argumentował nato-

miast, że przedmiotowa butelka nie tylko nie posiada dostatecznej zdolności 

odróżniającej, a zatem cech pozwalających przeciętnemu konsumentowi na 

jej odróżnienie od innych butelek dostępnych na rynku, ale również, 

że przedstawione oznaczenie nie nabyło tej zdolności w następstwie używa-

nia [wyrok TSUE z dnia 24 lutego 2016, T-411/14, LEGALIS nr 1429688].  
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Niniejszy wyrok porusza bardzo istotną kwestię z punktu widzenia ochro-

ny znaków towarowych. Sam bowiem fakt braku pierwotnej zdolności od-

różniającej oznaczenia nie przesądza definitywnie o odmowie udzielenia 

prawa ochronnego. Mowa o tzw. wtórnej zdolności odróżniającej, a zatem 

sytuacji, w której znak towarowy nabywa zdolność odróżniającą w następ-

stwie jego używania. Jak zauważa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

w sprawie Windsurfing Chiemsee Produktions, kwestia nabycia wtórnej zdol-

ności odróżniającej rozpatrywana jest przy uwzględnieniu wszelkich okolicz-

ności świadczących o obecności oznaczenia na rynku, takich jak: udział ozna-

czenia w rynku, intensywność, zasięg geograficzny oraz okres używania zna-

ku, poczynione inwestycje na reklamę, a także jak wysoki jest odsetek od-

biorców relewantnego kręgu, którzy rozpoznają dane oznaczenie jako po-

chodzące z określonego przedsiębiorstwa [wyrok TSUE z 4 maja 1999,  

C-108/97 i C-109/97, LEGALIS nr 54584 i 54585].  

Inna kwestią są bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące zdolności od-

różniającej kształtu opakowań. Podnosi się, że opakowania te winny cecho-

wać się pewną dozą oryginalności [Nowińska, Promińska, du Vall 2008, 193-

194]. Według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości opakowanie produk-

tu spełnia swoją funkcję odróżniającą tylko wtedy, gdy znacząco odbiega od 

kształtu opakowań używanych na rynku [wyrok TSUE z 12 stycznia 2006, C-

173/04, LEGALIS nr 73197][wyrok TSUE z 12 lutego 2004, C-218/01, LEGALIS 

nr 154627]. Wymóg ten nie jest natomiast znany w przypadku konwencjo-

nalnych znaków towarowych. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na orze-

czenie zapadłe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie 

na gruncie sprawy Danone przeciwko Urzędowi Patentowemu RP. W przed-

miotowej sprawie sąd rozważał zasadność decyzji Urzędu Patentowego RP  

w przedmiocie unieważnienia uznania ochrony przestrzennego znaku towa-

rowego w postaci dwukomorowego pojemnika na produkty ujęte w klasach 

29 i 30 klasyfikacji nicejskiej, w tym w szczególności desery mleczne, jogurty 

czy jogurty pitne. W ocenie Sądu bezspornym jest, że kształt, forma prze-

strzenna towaru lub opakowania może być znakiem towarowym. W przed-

miotowej sprawie zauważono jednak, że dwukomorowy pojemnik na jogurt 

jest rozwiązaniem o wyłącznie funkcjonalnym charakterze i dlatego nie może 

być przedmiotem ochrony na terytorium Polski. Przy założeniu, ze rozwiąza-
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nie to nosi charakter wynalazczości, mogłoby być chronione patentem. 

Sporny znak natomiast, postrzegany jako „goły” pojemnik dwukomorowy - 

nie jest niczym niezwykłym, zaś jego kształt można uznać w istocie za banal-

ny. Przedmiotowe opakowanie jogurtu nie odbiega bowiem kształtem od 

zwyczajów panujących w branży produktów mlecznych[wyrok WSA w War-

szawie z 18 lipca 2014, sygn. VI SA/Wa 2897/13, LEGALIS nr 1066519].  

W orzecznictwie europejskim, jak zauważono wcześniej, wymaga się, aby 

przestrzenny znak towarowy wyróżniał się oryginalnością na tle oznaczeń 

stosowanych przez podmioty konkurencyjne. 

Pozostając jeszcze przy kwestii form przestrzennych, warto zwrócić uwa-

gę, że pewna funkcjonalność produktu może być przedmiotem udzielenia 

patentu – jednej z najsilniejszych form ochrony przewidzianej przez prawo 

własności przemysłowej. Patent jest bowiem „cywilnym prawem podmioto-

wym, bezwzględnym, stwarzającym podmiotowi uprawnionemu z tego pra-

wa możność wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub 

zawodowy i jako podmiotu obrotu prawnego” [wyrok WSA w Warszawie z 23 

maja 2006, sygn. 43/06, LEGALIS nr 279987]. Należy wskazać, że „przez ko-

rzystanie z wynalazku rozumie się wykonywanie jakiejkolwiek czynności fak-

tycznej lub prawnej polegającej na używaniu rozwiązania i umożliwiającej 

czerpanie korzyści z wykorzystywania zawartej w nim wiedzy technicznej 

[Szajkowski, Żakowska-Henzler 2012, 479]. Z punktu widzenia zgłaszającego 

konstrukcja prawna patentu posiada jednak dwie zasadnicze wady. Po 

pierwsze, prawo z patentu jest ograniczone w czasie – ochrona udzielana 

jest maksymalnie na 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzę-

dzie Patentowym, bez możliwości jej przedłużenia (art. 63 ust. 3 pwp). Po 

drugie, możliwe jest obejście patentu poprzez osiągnięcie ostatecznego efek-

tu za pomocą innego zastosowania technicznego. Wobec tego bardzo cieka-

wym rozwiązaniem może okazać się zarejestrowanie wynalazku, wobec któ-

rego wygasło już prawo z patentu jako znak towarowy. Prawo ochronne na 

znaku towarowy udzielane jest, jak wskazano wcześniej, na 10 lat od daty 

dokonania zgłoszenia, jednak na wniosek uprawnionego podlega przedłuże-

niu na kolejne dziesięcioletnie okresy. Daje to w efekcie możliwość uzyskania 

znacznie dłuższej ochrony prawnej. Doskonałym zobrazowaniem powyższej 

sytuacji jest przykład Kostki Rubika, której mechanizm chroniony był właśnie 
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patentem. Ze względu na wygaśnięcie ochrony przewidzianej dla wynalaz-

ków, obecnie produkt ten chroniony jest za pomocą licznych znaków towa-

rowych, w tym przestrzennego znaku towarowego Unii Europejskiej, z któ-

rym związany jest przełomowy wręcz wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. Przedmiotowa sprawa dotyczyła zasadności odmowy przez 

OHIM unieważnienia znaku towarowego w postaci „sześciennej struktury 

siatki” (Ryc.5). W niniejszej sprawie Trybunał wskazał, że kształt Kostki Rubika 

w sposób znaczący odbiega od zwyczajów przyjętych w branży układanek 

trójwymiarowych, a zatem bezspornie spełnia wymogi stawiane przestrzen-

nym znakom towarowym w zakresie ich oryginalności. Rozważając jednocze-

śnie, czy udzielenie prawa ochronnego może prowadzić do monopolizowania 

rozwiązań technicznych, dotyczących w szczególności mechanizmu rotacji 

całej kostki logicznej, Trybunał stwierdził, że zasadnicze właściwości sporne-

go kształtu nie spełniają funkcji tech-

nicznej, a fakt, że jest on zarejestrowa-

ny jako znak towarowy, nie tworzy 

monopolu na rozwiązanie techniczne. 

W konsekwencji nie powstrzymuje to 

konkurentów od wprowadzania do 

obrotu układanek mechanicznych, 

które zawierają funkcje mobilności lub 

rotacji elementów, z których się skła-

dają. Sporny znak towarowy nie ogra-

nicza także wyboru konkurentów od-

nośnie do zastosowania takiej funkcji 

technicznej w ich własnych towarach 

[wyrok SPI z dnia 25 listopada 2014, 

T-450/09, LEGALIS nr 1163056]. Kon-

kludując, należy z całą stanowczością 

podkreślić, że omawiane orzeczenie 

nie stoi na przeszkodzie wprowadza-

niu przez konkurencyjnych przedsię-

biorców do obrotu gospodarczego 

kostek logicznych, wykorzystujących wertykalną i horyzontalną rotację jej 

elementów. Niedozwolone jest natomiast wprowadzenie takich łamigłówek, 

Ryc. 5 Kostka Rubika.  
Prawo wyłączne nr 000162784. 
5. Rubik’s cube. Filing number: 000162784. 
Ryc. 5 Numer prawa wyłącznego:162784, 

źródło: 

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/tra

demarks/000162784. 

5. Number of exclusive right: 162784, 

source: 

https://euipo.europa.eu/eSearch/#deta 

ils/trademarks/000162784. 
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które z zewnątrz przypominają sześcienną strukturę siatki charakterystyczną 

dla Kostki Rubika [Lech 2014, http://znakitowarowe-blog.pl/kostka-rubika/]. 

 Wśród abstrakcyjnych znaków towarowych bardzo interesującą gru-

pę stanowią znaki zapachowe. Największym problemem z punktu widzenia 

przedsiębiorcy dążącego do uzyskania ochrony na taki znak towarowy, jest 

sprostanie wymogowi graficznego przedstawienia oznaczenia. Problem ten 

był niejednokrotnie przedmiotem oceny Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, który przyjmuje, że znak towarowy może składać się z oznacze-

nia, które samo w sobie nie możebyć postrzegane. Jedynym warunkiem kon-

stytutywnym jest wymóg przedstawienia znaku w formie graficznej, w szcze-

gólności poprzez obrazy, linie lub znaki, pod warunkiem, że takie przedsta-

wienie jest jasne, dokładne, samodzielne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwa-

łe i obiektywne. W odniesieniu do znaku zapachowego (węchowego) wymo-

gów tych nie spełnia formuła chemiczna poprzez opis, złożenie próbki zapa-

chowej ani nawet kombinacja obu tych elementów. Trybunał zauważa, że 

rejestracja zapachowego znaku towarowego jest wprawdzie możliwa, jednak 

proponowane przez sądy krajowe rozwiązania, polegające na zapisie wzoru 

chemicznego lub złożeniu do depozytu próbki zapachu, nie czynią zadość 

wymogowi graficznego przedstawienia znaku towarowego [wyrok TSUE z 12 

grudnia 2002, C-273/00, LEGALIS nr 153627]. Na skutek braku jednolitego 

systemu klasyfikacji znaków tego rodzaju niezwykle trudno dokonać skutecz-

nej rejestracji oznaczeń zapachowych. Ostatecznie nieskuteczną próbę pod-

jęła spółka Eden SARL, zgłaszając oznaczenie zapachowe opisane słowami 

„zapach dojrzałej truskawki” wraz z dołączonym rysunkiem truskawki. Sąd 

Pierwszej Instancji, rozpatrując skargę na decyzję OHIM w sprawie odmowy 

udzielenia ochrony na znak towarowy, stwierdził, że nie doszło do graficzne-

go przedstawienia samego zapachu, a skarżąca przedstawiła wyłącznie 

przedmiot (owoc), który ten zapach wytwarza. Jednocześnie sąd podkreślił, 

że nie istnieje żadna przeszkoda formalna w zarejestrowaniu oznaczeń wę-

chowych na podstawie opisu, który spełnia warunki dotyczące wspólnoto-

wego znaku towarowego [wyrok SPI z 27 października 2005, T-305/04, LE-

GALIS nr 71770].  

Jak pokazuje praktyka, kryterium graficznego przedstawienia znaku zapa-

chowego jest trudne do spełnienia. Należy jednak z całą stanowczością 
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stwierdzić, że nie jest to niemożliwe – 11 grudnia 1996 r. dokonano bowiem 

skutecznego zgłoszenia znaku węchowego dotyczącego piłeczek do tenisa 

„zapach świeżo skoszonej trawy” (numer prawa wyłącznego: 000428870). 

Producent sprostał surowym wymogom stawianym przez OHIM, stosując 

prosty opis słowny zapachu: „The smell of fresh cut grass. The mark consists 

of the smell of fresh cut grass applied to the product”. Chociaż ochrona 

przedstawionego znak towarowego wygasła 11 grudnia 2006 r., to przyto-

czony przykład wyraźnie pokazuje, że rejestracja oznaczeń węchowych, mi-

mo pewnych trudności, jest możliwa. Biorąc pod uwagę planowany kierunek 

zmian, mający na celu zrezygnowanie z wymogu graficznego przedstawienia 

znaków towarowych Unii Europejskiej, w najbliższej przyszłości może okazać 

się, że zainteresowanie przedsiębiorców rejestrowaniem oznaczeń zapacho-

wych znacznie wzrośnie.  

W ostatnich czasach bardzo popularnym pytaniem jest, czy kolor może 

być samodzielnym znakiem towarowym, umożliwiającym odróżnienie pro-

duktów oferowanych przez różnych producentów. Odpowiedź na to pytanie 

nie jest jednak prosta i niejednokrotnie sprawia wiele problemów nie tylko 

urzędom patentowym państw członkowskich Unii Europejskiej, ale również 

przedstawicielom doktryny. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stoi 

na stanowisku, że Pierwsza Dyrektywa Rady [Dyrektywa z dnia 21 grudnia 

1988] nie wyłącza możliwości zarejestrowania jako znaku towarowego ukła-

du kolorów lub jednego tylko koloru, pod warunkiem, że takie oznaczenia 

umożliwiają odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towa-

rów i usług innych przedsiębiorców. Jednocześnie dla oceny odróżniającego 

charakteru koloru jako znaku towarowego konieczne jest uwzględnienie 

interesu ogólnego, przejawiającego się w nieograniczaniu w sposób nieuza-

sadniony dostępności kolorów dla innego przedsiębiorcy, oferującego towa-

ry lub usługi tego samego rodzaju [wyrok TSUE z 6 maja 2003, C-104/01, 

LEGALIS nr 154294]. W orzecznictwie i literaturze dominujący jest pogląd, że 

pojedynczy kolor per se (kolor bezkształtny) nie posiada pierwotnej zdolności 

odróżniającej [Wojcieszko-Głuszko 2012, 454], natomiast możliwe jest naby-

cie przez niego wtórnej zdolności odróżniającej, przez którą rozumie się koja-

rzenie przez znaczne grono konsumentów barwy z konkretnym towarem lub 

przedsiębiorcą. Efekt taki można uzyskać na skutek długotrwałego wykorzy-
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stywania danego koloru w obrocie gospodarczym, a w szczególności poprzez 

intensywną reklamę [wyrok WSA w Warszawie z 3 sierpnia 2005, sygn. 

1482/04, LEGALIS nr 77979]. Z drugiej strony w przytoczonym wcześniej 

wyroku z 6 maja 2003 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zauważa, 

że możliwe jest posiadanie przez kolor pierwotnej zdolności odróżniającej. 

Ma to miejsce w szczególności, gdy liczba towarów lub usług, dla których 

żąda się rejestracji znaku, jest bardzo ograniczona lub jeśli rynek właściwy 

jest bardzo specyficzny. U. Promińska, analizując orzecznictwo w tej kwestii 

zauważa, że przypuszczalnie chodzi o rynek pewnej wąskiej grupy towarów o 

szczególnym przeznaczeniu lub o rynek, na którym jakiś kolor towaru lub 

opakowania jest dominujący i powszechnie stosowany a jeden z producen-

tów przełamuje tę zasadę [wyrok SPI z 9 października 2002, T-173/00]. Jed-

nak nawet w tej kwestii wątpliwość budzi odmowa rejestracji koloru purpu-

rowego dla lateksu i rękawiczek ochronnych do przeznaczenia medycznego  

i chirurgicznego [decyzja z 17 grudnia 2004, R-553/2004-2] [decyzja z 18 

grudnia 1998, R-122/1998-3]. Zasadność tej decyzji wydaje się wątpliwa 

zwłaszcza wobec stwierdzenia, że przedmiotowy towar kierowany jest do 

wąskiego rynku specjalistów, a dominującym kolorem wśród towarów ofe-

rowanych przez konkurencję jest biały [Promińska 2014, 411-412]. 

Niemniej w bazie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 

znajduje się obecnie 278 zarejestrowanych i korzystających z ochrony zna-

ków towarowych w postaci koloru lub połączeń kolorystycznych. W Polsce 

natomiast istnieją tylko dwa zarejestrowane znaki tego typu. Są to kolor po-

marańczowy, którym posługuje się Orange Brand Services Ltd. w celu ozna-

czenia świadczonych przez siebie usług telekomunikacyjnych oraz kolor lilio-

wy, którym oznaczone są produkty i wyroby cukiernicze Milka. W przypadku 

obu oznaczeń kolorystycznych nie mamy do czynienia z pierwotną, ale wtór-

ną zdolnością odróżniającą, którą to oznaczenia te nabyły na skutek ich wie-

loletniej obecności na rynku. Z ustaleń poczynionych przez Urząd Patentowy 

wynika, że producent czekolad Milka zaczął stosować fioletową kolorystykę 

mniej więcej na początku lat 20. XX wieku. Wobec tego rejestracja koloru lila 

nastąpiła na skutek długoletniego i konsekwentnego używania tego koloru 

na produktach cukierniczych i poprzedzona była stosowaniem określonego 

koloru przez okres blisko70 lat [wyrok NSA z 24 marca 2015, sygn. GSK 
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371/14, LEGALIS nr 1310920]. Należy wskazać w tym miejscu, że uprawniony 

do takiego barwnego znaku towarowego może wyłącznie posługiwać się 

danym kolorem jako przewodnim w odniesieniu do prowadzonej przez siebie 

działalności gospodarczej. Nie oznacza to oczywiście, że inni przedsiębiorcy 

pozbawieni są możliwości jakiegokolwiek wykorzystywania chronionego ko-

loru na oferowanych przez siebie towarach i usługach. Ochrona znaku towa-

rowego przewidziana jest bowiem wyłącznie w odniesieniu do klas ujętych  

w odpowiedniej decyzji Urzędu Patentowego. W stosunku natomiast do 

przedsiębiorców działających w tej samej branży co uprawniony, trzeba po-

czynić zastrzeżenie, że wykorzystanie chronionego koloru może mieć charak-

ter jedynie akcentu czy dodatku kolorystycznego, a nie składnika dominują-

cego. 

Warto w tym miejscu również wskazać na nieudane próby dokonania 

zgłoszeń rejestracyjnych dla pojedynczego koloru. W 2003 r. Urząd Patento-

wy odmówił rejestracji znaku towarowego w postaci koloru jasnoczerwone-

go, który został zgłoszony przez polskiego producenta wyrobów cukierni-

czych – firmę Solidarność Sp. z o.o. Organ uznał, że oznaczeniu temu nie 

można przyznać zdolności odróżniającej, a co więcej, nie nabyło ono wtórnej 

zdolności odróżniającej na rynku wyrobów cukierniczych. Pogląd taki podzie-

lił również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w cytowanym 

wcześniej wyroku z 3 sierpnia 2005 r. Podobna sytuacja dotyczy operatora 

sieci komórkowej Play i zgłoszenia znaku towarowego w postaci koloru fiole-

towego dla świadczonych przez niego usług. Na łamach niniejszej sprawy 

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że w przypadku pojedynczego 

koloru per se istnienie pierwotnej zdolności odróżniającej, bez jakiegokol-

wiek wcześniejszego używania, jest możliwe tylko w wyjątkowych okoliczno-

ściach. Jednocześnie sąd stanął na stanowisku, że rynek usług w zakresie 

telefonii komórkowej nie jest rynkiem specyficznym i wąskim. Niewłaściwym 

kryterium oceny jest w tym przypadku ilość podmiotów uczestniczących  

w rynku tych usług. Ocena ta winna być przeprowadzona z punktu widzenia 

przeciętnego odbiorcy – konsumenta. Rynek usług telefonii komórkowej 

należy uznać za powszechny, dostępny niemal dla każdego uczestnika,  

a zatem z punktu widzenia konsumenta nie jest to rynek usług specyficznych. 

Jednocześnie w toku sprawy nie udowodniono, aby znak towarowy nabył 
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wtórną zdolność odróżniającą, wobec tego sporne oznaczenie nie może uzy-

skać prawa ochronnego [wyrok WSA w Warszawie z 3 sierpnia 2005, sygn. 

1482/04, LEGALIS nr 77979].  

Warto natomiast wskazać, że dowodami potwierdzającymi nabycie przez 

dane oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej mogą być na przykład ba-

danie opinii publicznej na okoliczność kojarzenia danego znaku z towarami, 

do odróżnienia których jest przeznaczony [wyrok WSA w Warszawie z 18 

września 2006, sygn. VI SA/Wa 1085/06, LEGALIS nr 88950], jak również 

dowody handlowe w postaci faktur, wszelkie formy reklamowania, czy zasięg 

terytorialny rozpoznawalności znaku [wyrok WSA w Warszawie z 25 września 

2008, sygn. VI SA/Wa 1144/08, LEGALIS nr 307101]. Wobec tego kluczową 

rolę odgrywa moment dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. 

Konkludując, należy z całą stanowczością podkreślić, że pewne trudności 

pojawiające się przy okazji rejestrowania abstrakcyjnych znaków towaro-

wych, nie powinny odstraszać przedsiębiorców przed podjęciem próby 

ochrony stosowanych przez nich oznaczeń. Jak wskazano bowiem wcześniej, 

przeciętny konsument często przy wyborze kieruje się pewnymi cechami 

charakterystycznymi towaru, jak oryginalny kształt czy barwny design opa-

kowania. Wobec tego istotnym wydaje się podjęcie nie tylko zabiegów mar-

ketingowych, ale przede wszystkim skutecznych działań prawnych, chronią-

cych przedsiębiorcę przed nieuczciwymi praktykami konkurencji. Działania te 

minimalizują ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd co do tożsamości 

przedsiębiorstwa oraz oferowanych przez nie towarów i usług, ale także mo-

gą chronić przed pasożytniczym naśladownictwem czy żerowaniem na posia-

danej renomie. Działania te w oczywisty sposób przekładają się na osiągane 

zyski.  
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Streszczenie: Zainteresowanie problematyką 
rodzicielstwa zastępczego spełnianego wobec 
dzieci dotkniętych sieroctwem społecznym 
pozostaje ciągle aktualne ze względu na dąże-
nie instytucji zaangażowanych w pomoc do 
zapewnienia im optymalnych warunków roz-
woju i wsparcia w przygotowaniu do samo-
dzielnego życia.  
Piecza zastępcza jest sprawowana nad dziećmi, 
których rodzice naturalni nie są w stanie reali-
zować wobec nich funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. Osoby decydujące się na 
prowadzenie rodzinnej pieczy zastępczej po-
winny być odpowiednio przygotowane do 
wypełnienia tej misji. Ważna jest zatem profe-
sjonalizacja pieczy zastępczej. Bezspornie, 
właściwe odbieranie procesu uspołecznienia 
może odbywać się tylko w stabilnym środowi-
sku wychowawczym. Ze względu na to, że 
rodziny te z założenia mają zastąpić czasowo 
rodziców biologicznych w prowadzeniu procesu 
wychowawczego w stosunku do dzieci, zastęp-
czy rodzice muszą dodatkowo podejmować 
działania kompensujące braki w kształtowaniu 
dziecka przez rodzinę generacyjną. W artykule 
autorka zawarła wyjaśnienie pojęcia opieka i 
wychowanie oraz zaprezentowała spektrum 
zadań jakie zostały powierzone rodzinom 
zastępczym i rodzinnemu domowi dziecka. Na 

Abstract. The interest in problems involving  
foster care of children who are social or-
phaned is still actual because of the aspiration 
of different institutions involved in assistance 
by obtaining of the optimal development 
conditions and support in preparation to an 
independent life.  
Foster care is exercised over children whose 
biological parents are not able to carry out the 
care and educational functions. People, who 
decide to take up the foster care mission 
should be properly prepared to do it. It is 
extremely important to make the foster care 
professional. Absolutely, the appropriate 
socialization can only take place in a stabile 
educational environment. Because of the fact 
that, those families should only temporary 
substitute biological parents in the process of 
binging up the children, the foster parents are 
also obligated to take up the compensatory 
activities in their education.  In the article the 
author  presented the explanation of the 
words ‘care’ and ‘upbringing’ as well as a 
range of works , that have to be done by the 
foster families and family orphanages. Based 
on research, she tried to answer the question 
how different forms of foster care educate 
and look after the children in the district of 
Ostrowiec Świętokrzyski and what it is de-
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podstawie przeprowadzonych badań podjęła 
próbę odpowiedzi na pytanie w jaki sposób i jak 
jest prowadzona opieka i wychowanie przez 
poszczególne formy rodzinnej pieczy zastępczej 
w powiecie ostrowieckim oraz od czego zależy 
jakość sprawowanej pieczy nad dzieckiem w 
pozarodzinnym środowisku wychowawczym.   
Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej nie pozosta-
je bez znaczenia dla zmniejszania skutków 
sieroctwa społecznego, dlatego poszukiwanie 
nowych rozwiązań powinno opierać się na 
interdyscyplinarnych badaniach prowadzonych 
w tym zakresie. 
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pendent on.  
The development of the foster care is not 
without importance for reduction of the 
effects of the social orphanhood. That is why, 
looking for new solutions should be based on 
interdisciplinary research. 
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WPROWADZENIE 

Kształtowanie człowieka najpełniej odbywa się w rodzinie. Prawidłowy 

rozwój pod względem psychospołecznym jest warunkowany kondycją śro-

dowiska wychowawczego, tworzonego przez rodziców i innych jego człon-

ków. Niezbędne jest więc wypełnianie przez tę instytucję życia społecznego 

powierzonych jej funkcji w stopniu pozwalającym na uspołecznienie kolej-

nych pokoleń. Funkcjonalna rodzina w przeciwieństwie do dysfunkcjonalnej 

jest zasadniczo gwarantem pomyślnego przeprowadzenia procesu socjaliza-

cji i wychowania. Wyposażenie dziecka w garnitur cech społecznych pozwa-

lających na efektywne realizowanie oczekiwań społeczności, w której żyje, 

wynikających z zajmowanych przez nie pozycji i spełnianych w przyszłości ról 

społecznych, jest zadaniem rodziców i opiekunów. 

W rodzinie nawiązuje się więź, która jest wyrazem spójności tej grupy 

społecznej. Znaczenie postaw rodziców dla dziecka jest niezaprzeczalne. 

Ważne jest także, aby było ono przez dorosłych członków rodziny darzone 

miłością i miało poczucie bezpieczeństwa. Porzucenie częściowe lub całkowi-

te potomstwa przez najbliższe osoby skutkuje negatywnymi konsekwencja-

mi. Są one na tyle nieodwracalne, na ile destrukcyjnie wpłynęły na jego roz-

wój fizyczny i psychiczny.  
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Objęcie wsparciem dziecka odrzuconego przez podstawowych opieku-

nów, jakimi powinni być rodzice, wymaga od kandydatów na rodziców za-

stępczych nie tylko wiedzy i empatii, ale także jego akceptacji. Organizacja 

społeczeństw wytworzyła w ciągu wieków różne środki zaradcze wykorzy-

stywane w sytuacjach zakłóceń w funkcjonowaniu elementarnego składnika, 

jakim jest rodzina. Do czasów współczesnych ukształtowały się dwa modele 

pieczy zastępczej - rodzinny i instytucjonalny. Pierwszy filar systemu opieki 

kompensacyjnej tworzą obecnie spokrewnione rodziny zastępcze, niezawo-

dowe rodziny zastępcze, zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniące funk-

cję pogotowia rodzinnego i specjalistyczne oraz rodzinne domy dziecka. Dru-

gi, to między innymi placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyj-

nego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego. Organizowanie 

pieczy zastępczej jest obowiązkiem państwa, a w praktyce jest realizowane 

przez powiatowe centra pomocy rodzinie działające z ramienia powiatu. 

Wdrażane od 1 stycznia 2012 roku rozwiązania wynikające z Ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazu-

ją na to, że pomoc dziecku, którego rodzina nie jest zdolna przezwyciężyć 

pojawiających się trudności, musi odbywać się z uwzględnieniem podmioto-

wości jego i bliskich mu osób. Ma ono prawo do wzrastania w rodzinie, a w 

razie niemożności pozostawania w niej – do wychowania w rodzinnej pieczy 

zastępczej, jeśli jest to zgodne z jego dobrem.  

Formy całodobowej opieki nad dzieckiem, w tym rodzinne, są powołane 

do realizacji określonych funkcji. W odniesieniu do rodziny, za F. Adamskim, 

pojęcie to będzie rozumiane jako „cele, do których zmierza życie i działalność 

rodzinna oraz zadania, które spełnia dla swych członków i całego społeczeń-

stwa” [Adamski, 2002, 34-36].  Wiodącym celem badań jest uzyskanie od-

powiedzi na pytanie, w jaki sposób i jak jest prowadzona opieka oraz wy-

chowanie przez poszczególne formy rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie 

ostrowieckim. Zainteresowanie problemem dotyczącym rodzin zastępczych i 

rodzinnego domu dziecka oraz przeprowadzenie studium empirycznego 

wynika z refleksji nad zagadnieniem, od czego zależy jakość sprawowanej 

pieczy nad dzieckiem w pozarodzinnym środowisku wychowawczym. Główny 

cel przeprowadzonych badań ma orientację praktyczną. Uzyskane wyniki 

badań, a także ich analiza będzie przydatna dla pracowników bezpośrednio 
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zaangażowanych w pracę z przedstawicielami rodzinnych form pieczy za-

stępczej i dziećmi im powierzanymi. Poza tym w podejmowaniu decyzji  

o umieszczeniu dziecka poza rodziną naturalną, zwykle, problematyczne jest, 

czy pozostawić je w niezbyt dobrze funkcjonującej rodzinie spokrewnionej, z 

którą dziecko jest emocjonalnie związane, czy lepiej wcześniej zapewnić mu 

opiekę w obcym, ale wydolnym pod względem opiekuńczo-wychowawczym 

domu. Przeprowadzenie diagnozy socjologicznej w tym zakresie inspirowała 

powszechnie przyjmowana teza o wyższości rodzinnych form pieczy zastęp-

czej nad instytucjonalnymi, wytyczająca kierunek zmian systemowych. Zało-

żono, że wyższy poziom warunków materialno – bytowych zapewniają dzie-

ciom obcy rodzice zastępczy, że wiek i wykształcenie rodziców zastępczych 

ma wpływ na stosowane metody i formy pracy z dzieckiem oraz że wiek ro-

dziców zastępczych warunkuje przygotowanie dziecka do samodzielnego 

życia. Przyjęto także, że kontakt z rodzicami biologicznymi dzieci częściej 

podtrzymują rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem niż niepozostające 

w stosunku pokrewieństwa.  

OPIEKA I WYCHOWANIE W PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZAGADNIENIA TERMINOLOGICZNE 

Termin piecza w „Słowniku poprawnej polszczyzny” jest definiowany jako 

dbałość, opieka [Doroszewski (red.) 1980, 502]. Ostatnie określenie odnosi 

się do opartego na odpowiedzialności kompensacyjnej, ciągłego i bezintere-

sownego zaspokajania przez opiekuna ponadpodmiotowych potrzeb pod-

opiecznego (tzn. tych, których on sam nie jest zdolny zaspokoić) w nawiąza-

nym stosunku opiekuńczym [Dąbrowski 2000, 80]. Podkreśla się tu wystę-

powanie asymetrycznej relacji, zatem zależności podopiecznego względem 

opiekuna. I chociaż niekiedy opieka jest utożsamiana z pomocą, to jednak 

należy rozróżnić te dwa pojęcia opierając się choćby na argumentach poda-

nych przez H. Radlińską. Optowała ona za stosowaniem terminu opieka,  

w odniesieniu do działalności związanej z objęciem nią jednostek niezdol-

nych do samodzielnego życia wraz z przejęciem za nie odpowiedzialności. 

Ciągłość, bezinteresowność oraz urzeczywistnianie się we względnie trwałym 

układzie – stosunku opiekuńczym charakteryzują opiekę [Dąbrowski 2000, 

70]. Dalej trzeba dodać, że ta trwałość i ciągłość bycia ludzkiego opiekuna  

z podopiecznym stanowi podstawowy warunek jakości i skuteczności opieki 

[Ruszkowska, Winiarski (red.) 2014, 28]. 
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Analiza rodzinnych form pieczy zastępczej wymaga przywołania definicji 

wychowania. Jest to „całościowy proces planowej, świadomej i nie uświada-

mianej działalności (interakcji) jednostki i otaczającego ją środowiska spo-

łecznego (socjalizacja), obejmujący kształtowanie osobowości jednostek, ich 

wiedzy, inteligencji i uczuć oraz rozwój fizyczny. Odbywa się w ramach for-

malnego systemu nauczania (edukacja), przybiera jednak często postać sa-

mowychowania” [Olechnicki, Załęcki 1999, 250]. W swej wewnętrznej struk-

turze socjalizacja i wychowanie są powiązane. Pojęcie wychowania jest też 

rozumiane jako „intencjonalne kształtowanie osobowości, dokonywane  

w ramach stosunku wychowawczego między wychowawcą i wychowankiem, 

według przyjętego w grupie ideału wychowawczego.” Podkreślić należy, że 

obydwa te procesy są częściami środowiska, z tym że zakresy tych pojęć są 

węższe [Szczepański, 1970, 94]. W odniesieniu do procesu wychowawczego 

istotne wydaje się to, że zmiany osobowości obejmują zarówno stronę po-

znawczo-instrumentalną (związaną z poznaniem rzeczywistości i umiejętno-

ści oddziaływania na nią), jak i stronę emocjonalno-motywacyjną (kształto-

wanie stosunku człowieka do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, układu 

wartości i celu życia) [Podgórski, 2008, 192]. Za Winiarskim można określić 

zakres prawidłowo realizowanej funkcji wychowawczej polegającej na: roz-

szerzaniu wiedzy dzieci o przyrodzie, społeczeństwie, kulturze i technice; 

dbaniu o rozwój zainteresowań, zamiłowań i zdolności dzieci; wspomaganiu 

rozwoju ich sfery uczuciowej; wprowadzeniu dzieci w życie społeczne, prze-

kazywaniu im wartości kulturowych; przygotowanie młodego pokolenia do 

pracy zarobkowej, uformowaniu ich stosunku do pracy [Pilch (red.) 2006, 

324]. 

Natomiast „całodobowa opieka i wychowanie” jest oparta na założeniu, 

że traktowanie dziecka będzie się odbywało w sposób sprzyjający poczuciu 

godności i wartości osobowej, poprzez zapewnienie mu dostępu do przysłu-

gujących świadczeń zdrowotnych, kształcenia, wyrównywania braków roz-

wojowych i szkolnych, rozwoju uzdolnień i zainteresowań, zaspokajaniu jego 

potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religij-

nych, zapewnieniu ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją  

w życie prywatne dziecka, umożliwieniu kontaktu z rodzicami i innymi oso-

bami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. 
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Rozważanie na temat zakresu pojęciowego pieczy zastępczej wymaga do-

określenia terminu „zastępcza”. Można wzbudzić refleksję czy idzie tu o wy-

ręczenie, czy raczej o pomoc rodzicom biologicznym w wypełnianiu zadań 

wobec dzieci, w sytuacji czasowej czy stałej niemożności realizowania ich 

przez nich samych. Dokładniej ujmując może on, w odniesieniu do opieki, 

być rozumiany jako próba wypełnienia braków w opiece naturalnej, całkowi-

tej, w sensie opieki rodzicielskiej rodziny naturalnej dziecka, prawidłowo 

funkcjonującej, mieszczącej się w przyjętych i obowiązujących normach spo-

łecznych. Poza tym „zastępcza” może wskazywać na tymczasowy charakter 

pieczy nad dzieckiem. Opiekę zastępczą można pojmować jako czasowe, ale 

też często bliżej nieokreślone przejęcie obowiązków w sprawowaniu pieczy 

za kogoś, najczęściej nad dzieckiem, co może równie dobrze oznaczać brak 

powrotu dziecka do rodziny naturalnej. Wówczas opieka wiąże się z zapew-

nieniem wszystkich, szeroko rozumianych elementów składowych potrzeb-

nych do prawidłowego funkcjonowania: bytowych, emocjonalnych, kulturo-

wych [Roguska, Danielak-Chomać, Kulig (red.) 2011, 20]. 

Rodzina oddziałuje na socjalizuję dziecka przez: warunki materialne, 

strukturę, status społeczny, skład grupy rodzinnej, cechy osobowości, sposób 

życia i zainteresowania członków rodziny, obyczaje, stabilność małżeństwa  

i wiele innych, jak choćby dobór przedmiotów domowego użytku, sposobu 

obchodzenia się z nimi [Kusio 1998, 71]. Jakość sprawowanej pieczy zastęp-

czej będzie oznaczać jakość wypełnianych zadań przez rodziców zastępczych 

wobec dziecka. Przyjęcie dziecka do rodziny bez zagwarantowania przez 

państwo środków finansowych wiązałoby się z „uszczupleniem” budżetu 

rodzinnego, co mogłoby odbywać się m. in. kosztem jakości ubioru, jakości 

wyposażenia mieszkania, a nawet jakości pożywienia.  Poszerzone rodzaje 

świadczeń określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-

czej, umożliwianie uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kompetencje 

rodziców zastępczych mają znaczenie dla materialno-bytowej i psychiczno-

emocjonalnej sytuacji rodziny. W prowadzeniu procesu opiekuńczo-

wychowawczego w odniesieniu do dziecka dotkniętego sieroctwem ważne 

jest stworzenie środowiska, w którym będzie ono miało zapewnione odpo-

wiednie warunki do rozwoju.  

METODA, TECHNIKI ORAZ ORGANIZACJA BADAŃ 
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Materiał empiryczny został zgromadzony w pierwszym kwartale 2015 

r. W okresie tym funkcjonowało na terenie powiatu ostrowieckiego 97 

rodzinnych środowisk zastępczych, w których przebywało 133 dzieci  

w wieku do 18. roku życia. Zdecydowano, że badaniami zostaną objęte 

rodziny wychowujące dzieci, które nie osiągnęły pełnoletności. Ograni-

czenie się wyłącznie do rodzin mających pod opieką nieletnie dzieci jest 

zasadne, ponieważ pełnoletni wychowankowie, w świetle obowiązujących 

przepisów prawa, mają możliwość opuszczenia dotychczasowych zastęp-

czych rodzin i podjęcia samodzielnego życia bądź pozostawania w nich 

pod warunkiem kontynuowania nauki. Zrealizowana próba badawcza to 

85 środowisk zastępczych, w tym 84 rodziny zastępcze i 1 rodzinny dom 

dziecka zapewniających pieczę 119 dzieciom. Spośród respondentów 60 

osób, to przedstawiciele spokrewnionych rodzin zastępczych (70,59%), 21 

niezawodowych rodzin zastępczych (24,70%), 3 zawodowych rodzin za-

stępczych (3,53%), w tym 2 pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 

(2,35%) i 1 rodzinnego domu dziecka (1,18%). Pierwsze z wymienionych 

form pieczy zastępczej tworzone przez wstępnych (dziadków, babcie) – 

liczą 53 środowiska (62,35%) i przez rodzeństwo – 7 (8,24%). Drugie  

w kolejności niezawodowe rodziny zastępcze składające się z krewnych 

dziecka (wujostwa) obejmują 13 rodzin (15,29%) i osób obcych – 8 

(9,41%). Pozostałe, tj. zawodowe rodziny zastępcze i rodzinny dom dziec-

ka stanowią 4,71% ogółu środowisk zastępczych. Ponadto badaniem ob-

jęto 4 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, w tym 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Uwzględniając przedmiot i teren badań jako optymalną uznano metodę 

sondażu, zaś podstawową techniką była ankieta. Narzędzia badawcze 

przeznaczono osobno dla rodziców zastępczych (kwestionariusz ankiety)  

i pracowników Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, czyli jednego  

z Zespołów Działu do spraw pracy z rodziną i dzieckiem Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim – Zespołu rodzin-

nej pieczy zastępczej (kwestionariusz wywiadu). Pierwsze zawiera zarów-

no pytania zamknięte, jak i otwarte, co pozwoliło respondentom udzielać 

wyczerpujących odpowiedzi. Drugie jest skonstruowane z ostatniego  

z wymienionych rodzajów pytań. Poza tym materiał badawczy stanowi 
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udostępniona dokumentacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ ZBIOROWOŚCI 

Środowiska zastępcze są tworzone przez dwoje małżonków bądź przez 

osobę samotną, co pozwala na dokonanie podziału na pełne i niepełne 

rodziny.   

Tabela 1. Struktura demograficzna rodzinnych środowisk zastępczych/Demographic 

structure of family environments substitutes 

 

* w tym 2 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. 

Źródło: Własne opracowanie 

Struktura demograficzna rodziny jest ważna, ponieważ ma wpływ na 

realizowanie przez nią funkcji. Pełna rodzina tworzona przez małżeństwa 

zawierane przez związek kobiety i mężczyzny pozwala na zachowanie 

naturalnego przejmowania ról społecznych przez dzieci - przyszłych ojców 

i matek. Decyzja o rodzicielstwie zastępczym podjęta wspólnie przez 

wszystkich członków rodziny kandydatów pozwala na stworzenie odpo-

wiedniej atmosfery i zapewnienia miru domowego. Wśród rodzin pełnych 

są takie, w których rodziną zastępczą dla dziecka jest ustanowione jedno 

z małżonków (kobieta). Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne. W przy-

Typ rodziny zastęp-

czej 

Rodzina zastępcza pełna 

(matka i ojciec) 

Rodzina zastępcza niepełna 

(osoba samotna) 

Spokrewniona  33 27 

Niezawodowa 16 5 

Zawodowa     3* 0 

Rodzinny dom 

dziecka 

1 0 

Ogółem 53 32 
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padku braku obopólnej zgody pojawia się wątpliwość, czy rodziny te będą 

stanowiły właściwie funkcjonujące środowisko zastępcze.  

Na jakość rodzinnych form pieczy zastępczej, od których oczekuje się 

należytego przygotowania do samodzielnego życia umieszczonych w nich 

dzieci może mieć wpływ struktura wieku osób je tworzących.  

Wykres 1. Wiek rodziców zastępczych /Age of foster parents 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

W rodzinach zastępczych spokrewnionych największa liczebnie zbio-

rowość mieści się w przedziałach wiekowych od 61 do 70 lat – 25 osób 

(29,41%) i od 51 do 60 lat - 19 osób (22,35%), zaś powyżej 71 roku życia 

jest 5 osób (5,88%). Od 22 do 30 jest 6 osób (7,06%), od 31 do 40 – 3 

osoby (3,53%) i od 41 do 50 – 2 osoby (2,35%). W rodzinach zastępczych 

niezawodowych niemal po równo występują osoby w kolejnych przedzia-

łach wiekowych: od 31 do 40 – 5 osób (5,88%), od 41 do 50 – 7 osób 

(8,24%), od 51 do 60 – 6 osób (7,06%). Od 22 do 30 – 2 osoby (2,35%) i 

powyżej 61 lat taką formę pieczy zastępczej tworzy 1 osoba (1,18%). 

Trzech przedstawicieli rodzin zastępczych zawodowych i reprezentant 

rodzinnego domu dziecka wiekowo znajdują się w przedziale od 51 do 60 

(4,71%).  

0 

10 

20 

30 

Wiek rodziców zastępczych - spokrewniona rodzina 
zastępcza 
Wiek rodziców zastępczych - niezawodowa rodzina 
zastępcza 
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Dla uzyskania możliwie pełnej charakterystyki środowisk zastępczych, 

ważnej ze względu na przyjęte założenia, należało odnieść się także do 

wykształcenia badanych. I tak wyższe wykształcenie posiada 11 osób 

(12,94%), średnie – 26 (30,59%), zawodowe – 29 (34,12%), podstawowe 

– 19 (22,35%). 

Wśród populacji objętej badaniem jest również czterech pracowników 

Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Mieszczą się oni, po 2 osoby,  

w kolejnych przedziałach wiekowych od 22 do 30 i od 31 do 40. Zatrudnieni 

są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim na 

następujących stanowiskach: starszego specjalisty pracy z rodziną, starszego 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. Charakteryzuje je zróżnicowany staż pracy w tej jednostce, ade-

kwatny do zajmowanego stanowiska 14 lat, 8 lat, rok i 5 miesięcy. Wszyscy 

posiadają wyższe wykształcenie i odpowiednie kwalifikacje określone przepi-

sami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na to, że funkcje uznawane za 

właściwe rodzinie zastępczej są zbliżone do środowiska rodzinnego i posze-

rzone o te, które wynikają z potrzeb przyjmowanego do rodziny dziecka, 

dotychczas kształtowanego przez inną, często z różnych powodów niewydol-

ną rodzinę. Stworzenie mu odpowiedniego środowiska wychowawczego, 

rozumianego jako celową organizację wpływów środowiskowych i intencjo-

nalne oddziaływanie wychowawcy na wychowanka, jest szeroko pojętym 

zadaniem rodziców zastępczych. Ma ono pełnić społeczną kontrolę i regula-

cję bodźców środowiskowych pod kątem realizacji zamiarów i celów wycho-

wawczych [Kusio 1998, 68]. W wykonywaniu powierzonych im zadań rodzin-

ne formy pieczy zastępczej mogą skorzystać ze wsparcia koordynatora, który 

od stycznia 2015 roku nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin 

zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. 

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W ŚWIETLE BADAŃ 

Założenia dotyczące powierzonych rodzinom zastępczym i rodzinnemu 

domowi zadań są zawarte w obowiązujących przepisach prawa. Precyzuje je 

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przybliżenie, w tej 

części publikacji, definicji opieki i wychowania pozwoli na lepsze ich zapre-

zentowanie. 
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Opieka realizowana w środowiskach pozarodzinnych jest odzwierciedlana 

w konkretnych działaniach. Przyjęcie dziecka do rodziny z zamiarem spra-

wowania nad nim pieczy wiąże się z zagwarantowaniem mu odpowiednich 

warunków wszechstronnego rozwoju, w tym świadczeń materialnych i rze-

czowych. Kandydaci na rodziców zastępczych są obligowani ustawowo do 

spełnienia tego wymogu. Jednym z wątków badawczych było założenie, że 

wyższy poziom warunków materialno – bytowych zapewniają dzieciom obcy 

rodzice zastępczy. W tabeli przedstawiono najbardziej istotne wskaźniki od-

noszące się do zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych. 

Tabela 2. Forma rodzinnej pieczy zastępczej a zapewnienie warunków mieszkaniowych/ 

Form of family foster care and providing housing 

          Forma 

rodzinnej          

          pieczy 

zastępczej 

Wskaźniki         

warunków 

mieszkaniowych  

Rodzina 

zastępcza 

spokrewnio-

na 

Rodzina 

zastępcza 

niezawodo-

wa 

Rodzi-

na zastęp-

cza zawo-

dowa 

Ro-

dzinny 

dom 

dziecka 

 Ogółem 

N % N % N % N % N % 

Własny pokój 
Tak 49 

81,

67 
16 

76,1

9 
2 

66,

67 
0 0,00 67 78,82 

Nie 11 
18,

33 
5 

23,8

1 
1 

33,

33 
1 100,00 18 21,18 

Własne miejsce  

do spania Tak 60 

     

100

,00 

21 
100,

00 
3 

10

0,0

0 

1 100,00 85 100,00 

Nie 0 
0,0

0 
0 0,00 0 

0,0

0 
0 0,00 0 0,00 

Własne miejsce  

do nauki, zabawy Tak 60 

     

100

,00 

21 
100,

00 
3 

10

0,0

0 

1 100,00 85 100,00 

Nie 0 
0,0

0 
0 0,00 0 

0,0

0 
0 0,00 0 0,00 
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Własne miejsce 

przechowywania 

rzeczy osobistych 

Tak 60 

     

100

,00 

21 
100,

00 
3 

10

0,0

0 

1 100,00 85 100,00 

Nie 0 
0,0

0 
0 0,00 0 

0,0

0 
0 0,00 0 0,00 

Ogółem 
60 

100

,00 
21 

100,

00 
3 

10

0,0

0 

1 100,00 85 100,00 

Źródło: Opracowanie własne 

Przedstawione dane wskazują na to, że rodziny zastępcze zawodowe i ro-

dzinny dom dziecka posiadają odpowiedni standard warunków mieszkanio-

wych. Wprawdzie nie we wszystkich domostwach dzieci mają własny pokój, 

ponieważ dzielą go z innymi, najczęściej także umieszczonymi w pieczy za-

stępczej wychowankami, to jednak metraż domów jednorodzinnych pozwala 

na swobodne w nim przebywanie. Podopieczni każdej z tych rodzin mają 

własne miejsce do: spania, zabawy, nauki, przechowywania rzeczy osobi-

stych, prywatnych (takich jak pamiątki, zdjęcia). W rodzinach zastępczych 

niezawodowych i spokrewnionych większość rodzin ma odpowiednią sytu-

ację mieszkaniową. Jednak, w rodzinach zastępczych spokrewnionych czę-

ściej występują niekorzystne warunki mieszkaniowe dotyczące metrażu, 

posiadania w budynku łazienki. Wszystkie rodziny zastępcze, w miarę możli-

wości, zapewniają dziecku właściwe warunki do nauki i rozwoju.  

Analizując sytuację mieszkaniową, trzeba wspomnieć o wachlarzu 

świadczeń finansowych, z których korzystają rodziny zastępcze zawodowe, a 

nie mogą spokrewnione. Dotyczy to środków finansowych na utrzymanie 

lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym 

w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą 

zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną 

i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig 

osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi 

telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji. Tego rodzaju 

środki finansowe starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej 

zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci. Kolejne to środki 
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finansowe na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu 

lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym. 

Wsparcie finansowe w tak szerokim zakresie jest zasadne, ale też umożliwia 

tym rodzinom zapewnienie dzieciom lepszych jakościowo warunków 

mieszkaniowych.  

W świetle obowiązujących przepisów wysokość udzielanych świadczeń na 

pokrycie kosztów utrzymania dziecka nie jest uzależniona od dochodu 

rodziny. A od 19 września 2014 roku nie warunkuje jej także dochód dziecka. 

Rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne otrzymują niezależnie od typu 

formy pieczy zastępczej dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów 

utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w wysokości 200,00 zł miesięcznie. Takich rodzin było 

19 (22,35%). Zróżnicowanie wysokości pomocy dotyczy świadczenia na 

pokrycie kosztów utrzymania dziecka. I tak rodzinny dom dziecka, zawodowe 

i niezawodowe rodziny zastępcze otrzymują miesięcznie świadczenie, nie 

niższe niż kwota 1 000,00 zł, zaś spokrewniona rodzina zastępcza nie niższe 

niż 660,00 zł. Rada Powiatu może uchwalić zmianę wysokości tych 

świadczeń. W ocenie wszystkich czterech pracowników Organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej świadczenia są wystarczające. Respondenci 

zwrócili uwagę, na wprowadzone ustawą korzystne zmiany w kwestii 

finansowego wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych. 

Ich zdaniem wśród ogółu świadczeniobiorców niezadowoleni z tych 

wysokości, to osoby nie mające stałego źródła dochodu (znikomy odsetek), 

co jest jednoznaczne z niespełnieniem ustawowego wymogu w przypadku 

zwłaszcza niezawodowych rodzin zastępczych.  

Wypełnianie funkcji ekonomicznej przez rodziców zastępczych stanowi 

niebywale ważny element organizacji warunków egzystencji wychowanków i 

przekłada się na możliwość posiadania nie tylko odpowiedniego standardu 

mieszkaniowego, ale i wyposażenia w niezbędne do funkcjonowania rzeczy, 

przedmioty. Przedstawione powyżej dane zostaną, zatem jeszcze uzupełnio-

ne o informacje dotyczące wywiązywania się rodziców zastępczych z powin-

ności wyposażenia dzieci w odpowiednie do ich wieku i pory roku obuwie  

i odzież. Przeprowadzone badania wykazują, że wszyscy rodzice zastępczy,  



 Anna ZYBURA                                                                                                                 ASO.A.8(2)/2016/521-546 

533 

w miarę możliwości, wypełniają ten obowiązek i nie występują zaniedbania 

ani rażące rozbieżności między poszczególnymi formami pieczy zastępczej  

w realizacji tego zadania (100%). 

 Rodzina prawidłowo funkcjonująca, począwszy od narodzenia dziecka, 

wykonuje obok wielu właściwych jej zadań także te, które pozwalają na za-

chowanie zdrowia jej członków. Charakterystyczną cechą rodzin patologicz-

nych, z oczywistych względów, jest wysoki stopień zaniedbania tych czynno-

ści. Problemy zdrowotne, z jakimi trafiają dzieci do całodobowych form pie-

czy zastępczej, w większości przypadków wynikają z lekceważenia przebytych 

przez nie chorób. Rodzice zastępczy i pracownicy instytucji zobowiązanych 

do pomocy dziecku pozbawionemu możliwości wychowywania się w rodzinie 

naturalnej wielokrotnie doświadczają sytuacji nie dopełnienia przez doro-

słych takich podstawowych formalności, jak: nadanie dziecku imienia czy 

sporządzenie aktu urodzenia, niedopilnowanie przeprowadzenia stosownych 

szczepień bądź nawet niezapisanie go do odpowiedniej przychodni itp. Zada-

niem rodziców zastępczych jest zapewnienie dzieciom okresowych szczepień 

i badań kontrolnych, dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,  

w tym wyboru i zgłoszenia dziecka do lekarza, do ubezpieczenia zdrowotne-

go. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że każde dziecko jest 

przypisane do odpowiedniego zakładu opieki zdrowotnej (100%). W odnie-

sieniu do posiadania przez dzieci ubezpieczenia, to rodzice zastępczy dopeł-

niają tego obowiązku, dokonując stosownych zgłoszeń we właściwym Zakła-

dzie Ubezpieczeń Społecznych (przy własnych świadczeniach rentowych, 

emerytalnych), Powiatowym Urzędzie Pracy (w przypadku pozostawania bez 

pracy), w zakładzie pracy (100,0%). 

Innym problemem jest to, że wiele dzieci, zwłaszcza przyjmowanych 

przez zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowi rodzinnych, 

przed umieszczeniem nie zostaje poddanych wymaganym badaniom. Po 

przyjęciu dziecka opiekunowie muszą uzupełniać tę powinność zaniedbaną 

przez rodziców biologicznych. Pozyskanie informacji o stanie zdrowia więk-

szości dzieci przebywających w środowiskach obcych lub spokrewnionych 

rodzinach zastępczych, skonfliktowanych z ich rodzicami, napotyka niemoż-

liwe do przezwyciężenia trudności. Na pytanie: Czy miał/a Pan/i możliwość 

wymiany informacji o stanie zdrowia dziecka z rodzicami biologicznymi oraz 
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innymi specjalistami zanim dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, 

co czwarty respondent odpowiedział, że nie (24,71%). Zapewnienie odpo-

wiedniej opieki zdrowotnej przez środowiska zastępcze najczęściej jest 

utrudnione w przypadku dzieci, których opieka prawna pozostaje w gestii 

rodzica biologicznego mającego ograniczoną władzę rodzicielską i utrzymują-

cego sporadyczny kontakt z dzieckiem.  

Wychowanie dziecka odbywające się w środowiskach zastępczych prze-

biega podobnie jak w rodzinie naturalnej, z tym że wymaga wzbogacenia o te 

zadania, które zostały zaniedbane przez jej dorosłych członków. W tej części 

artykułu zostaną przedstawione wyniki badań odnoszące się do działalności 

wychowawczej. Przyjęcie dziecka do rodzinnego środowiska zastępczego jest 

związane ze stworzeniem mu warunków do uczenia się umiejętności życio-

wych, kształtowania swojej osobowości, nabierania przekonań o świecie,  

o jego wartościach i zasadach życia, formowania się jego tożsamości i wzor-

ców zachowań [Jarosz, Wysocka 2006, 111]. W rodzinie traktowanej jako 

obszar wpływów oddziałujących na rozwój i funkcjonowanie dziecka ko-

nieczne jest traktowanie go w sposób sprzyjający poczuciu godności i warto-

ści osobowej. Wszyscy rodzice zastępczy deklarują taką postawę wobec 

dziecka (100%). Respektowanie tej powinności jest bardzo ważne w procesie 

wychowawczym, ponieważ godność osobista stanowi nadbudowę godności 

osobowej, która staje się normą personalistyczną i daje prawo osobie do 

własnej podmiotowości [Podgórski 2008, 128].  

Członkowie rodziny zastępczej tworzą w swym środowisku wychowaw-

czym określony klimat. Wieź rodzinna opiera się na miłości, zaufaniu, wza-

jemnej życzliwości, przyjaźni, pozytywnej komunikacji, oraz atmosferze 

umożliwiającej samorealizację osób wchodzących w skład rodziny. Nawiązy-

wanie więzi buduje się na akceptowaniu dziecka bez względu na jego zacho-

wanie. Taką postawę wobec podopiecznych potwierdzają niemal wszyscy 

respondenci (95,29%). Uzyskano następujące odsetki odpowiedzi twierdzą-

cych dotyczących spełnienia oczekiwań kierowanych do osób tworzących 

rodzinną pieczą zastępczą w odniesieniu do: kształtowania u dziecka odpo-

wiedzialności (98,82%), umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji 

(90,59%), ustalania i egzekwowania form, zasad wzajemnego zwracania się 

do siebie członków rodziny (91,76%) i obowiązków dziecka w codziennych 
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czynnościach domowych (95,29%), ustalania pory spożywania posiłków 

(89,41%). Założono, że wiek rodziców zastępczych warunkuje przygotowanie 

dziecka do samodzielnego życia, czego badania nie potwierdziły.  

Jeśli idzie o zasady zwracania się dziecka do rodziców, to najczęściej są 

one adekwatne do ogólnie przyjętego sposobu wynikającego ze stopnia po-

krewieństwa. Niekiedy dzieci odnosząc się do rodziców zastępczych używają 

formy „mamo” i „tato”, chociaż wiedzą, że ich rodzice biologiczni żyją. Po-

trzeba posiadania osoby bliskiej, podstawowego opiekuna stwarza takie sy-

tuacje.  

Dzieci umieszczane w pieczy zastępczej pochodzą ze zróżnicowanych 

środowisk rodzinnych, szkolnych i koleżeńskich. Przybywają one do no-

wych rodzin w różnym wieku i niejednokrotnie z traumatycznymi do-

świadczeniami. Poniżej zostały przedstawione przyczyny (w niektórych 

przypadkach współwystępujące) skierowania dzieci do poszczególnych 

form rodzinnej pieczy zastępczej.  

Zwykle postawy rodziców wychowanków daleko odbiegają od powszech-

nie uznanych wzorów, o czym świadczy sam fakt przymusu opuszczenia ro-

dziny przez dziecko z powodu kumulacji dysfunkcji. Najczęściej występują-

cym czynnikiem destruktywnym jest uzależnienie od środków psychoaktyw-

nych, w tym problem alkoholowy, narkomania dorosłych członków rodziny. 

Kolejno porzucenie dziecka i bezradność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczej. Zjawisko eurosieroctwa dotykało dzieci umieszczonych w 8 

rodzinach zastępczych (9,41%).  

Zaniedbania rodziców wobec dzieci najczęściej przekładają się na niezre-

alizowanie przez nie obowiązku szkolnego. Zadaniem rodziców zastępczych 

jest zapewnienie podopiecznym możliwości edukacji oraz zagwarantowanie 

posiadania niezbędnych przyborów szkolnych. Każde dziecko przebywające 

w badanych środowiskach jest objęte obowiązkiem kształcenia na poziomie 

odpowiednim do jego wieku i rozwoju intelektualnego oraz ma niezbędne do 

właściwego wywiązywania się z roli ucznia podręczniki i przybory szkolne 

(100%). 

 

Tabela 3. Przyczyny umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 
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Źródło: Opracowanie własne 

Ponadto rodzice zastępczy angażowali się w: pomoc w wyborze szkoły 

(89,41%), udział w wywiadówkach i uroczystościach szkolnych (89,41%), 

pomocy w nauce (88,23%). Natomiast rozwój zainteresowań i uzdolnień 

dzieci rodzice zastępczy najczęściej zapewniali umożliwiając im uczestnictwo 

w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, sportowych (78,82%). Okazało się 

więc, że powierzone rodzicom zastępczym zadania opiekuńczo – wycho-

wawcze w omawianym zakresie większość respondentów wypełnia.  

W czasie przeprowadzania badań z powodu demoralizacji, związanej 

również z uchylaniem się od realizacji obowiązku szkolnego i niewłaściwym 

zachowaniem, 9 młodych wychowanków umieszczono w instytucjach pro-

wadzących działalność resocjalizacyjną i terapeutyczną, w Młodzieżowym 

Przyczyny umieszczania 

dzieci w pieczy zastępczej 

Rodzina 

zastępcza  

spokrewniona 

Rodzina 

zastępcza  

niezawodo-

wa 

Rodzina 

zastępcza 

zawodowa 

Rodzinny 

dom dziec-

ka 

sieroctwo 5 1 0 0 

półsieroctwo 7 2 0 0 

uzależnienie 18 8 3 1 

przemoc w rodzinie  0 0 2 0 

bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

10 3 2 0 

niepełnosprawność/ 

długotrwała choroba 
3/5 2/0 0/0 0/0 

pobyt rodzica za granicą 7 1 0 0 

porzucenie dziecka 13 1 1 0 

pobyt rodzica w Zakła-

dzie karnym 
1 0 0 0 
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Ośrodku Wychowawczym (6 osób) i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (3 

osoby).  

W pełnieniu funkcji wychowawczej coraz większego znaczenia nabiera 

zapewnienie dzieciom, w zależności od potrzeb, możliwości uczestniczenia  

w zajęciach o charakterze terapeutycznym, resocjalizacyjnym, korektywnym  

i rewalidacyjnym. Przyjęto założenie, że wiek i wykształcenie rodziców za-

stępczych mają wpływ na stosowane metody i formy pracy z dzieckiem. W 

procesie wyrównywania u dzieci różnego rodzaju niedoskonałości ważny jest 

także sposób, w jaki się on odbywa oraz wyczulenie i umiejętność reagowa-

nia rodzica zastępczego na indywidualne potrzeby dziecka. Metody i formy 

pracy z dzieckiem wskazywane przez osoby tworzące rodzinną pieczę za-

stępczą na terenie powiatu ostrowieckiego są następujące: rozmowa  

i wspólne spędzanie czasu (38,82%), pomoc w nauce i codziennych czynno-

ściach (24,71%), stosowanie pozytywnych wzmocnień (5,88%), indywidualne 

podejście w pracy z dzieckiem (5,88%), plastykoterapia i muzykoterapia 

(4,71%), rozwijanie czytelnictwa (3,53%), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

(3,53%), rehabilitacyjne i korekcyjno-kompensacyjne (2,35%). Przeprowa-

dzone badania potwierdziły przywołaną powyżej hipotezę. Zmienne wieku  

i wykształcenia rodziców zastępczych warunkowały wybór sposobów oddzia-

ływania adekwatnych do indywidualnych potrzeb dziecka. Osoby posiadające 

wyższe i średnie wykształcenie w wieku poniżej 60 lat, podawały zróżnico-

wane przykłady stosowanych metod pracy z dzieckiem. Starsi respondenci 

mający podstawowe i zawodowe wykształcenie najczęściej wymieniali roz-

mowę, jako stosowaną metodę pracy z podopiecznym i pomoc w codzien-

nych czynnościach. Z tej zbiorowości nie udzieliło odpowiedzi 5 osób 

(5,88%), a 4 poinformowały, że nie stosują żadnych form pracy (4,71%). Na 

realizację tego zadania ma także wpływ zbyt mała różnica wieku między 

opiekunem i wychowankiem. Dotyczy to takich środowisk, w których młodzi 

ludzie, jako rodzeństwo sprawują opiekę nad dorastającym bratem lub sio-

strą. Dzieje się tak zwłaszcza w tych rodzinach zastępczych, w których wzorce 

zachowań odbiegają od powszechnie przyjętych. Obserwacja dziecka pod-

czas wykonywania przez nie codziennych czynności pozwala dostrzec i roz-

poznać przyczyny ewentualnych problemów rozwojowych. Samo odrzucenie 
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dziecka przez rodziców pozostawia traumę prowadzącą do wytworzenia 

syndromu dziecka niechcianego.   

W każdej rodzinie funkcjonuje system kontroli oparty na nagrodach i ka-

rach. Ma on niezmiernie ważne znaczenie dla kształtowania prawidłowych 

postaw u dzieci. Zdecydowana większość respondentów deklaruje wykorzy-

stywanie sankcji pozytywnych (98,82%) i negatywnych (68,23%) w stymulo-

waniu zachowania podopiecznych. Tych ostatnich w prowadzeniu procesu 

wychowawczego nie stosuje 21 osób (24,71%). Odpowiedzi na to pytanie nie 

uzyskano od 6 respondentów (7,06%). W rodzinach zastępczych objętych 

badaniem nagradzano dzieci za: właściwe zachowanie (30,59%), dobre oce-

ny, wyniki w nauce (28,23%), za wykonywanie swoich obowiązków (18,82%), 

sprzątanie (10,59%), za zdobywanie nowych umiejętności, sukcesy (4,71%). 

Natomiast konsekwencje wychowankowie ponoszą za: nieodpowiednie za-

chowanie i nieposłuszeństwo (31,76%), złe oceny (14,12%), za nieprzestrze-

ganie zasad panujących w domu (4,71%), zbyt długie korzystanie z kompute-

ra, telefonu (4,71%), za kłótnie z rodzeństwem, stosowanie przemocy wobec 

innych dzieci (3,53%), za niedotrzymywanie słowa i późne powroty do domu 

(2,35%). 

Prawidłowo prowadzony proces kształtowania wychowanka opiera się na 

jego mocnych stronach, kompetencjach. Dobrze jest, gdy rodzic zastępczy 

staje się dla dziecka tutorem, czyli tym, który wskaże odpowiednią „ścieżkę  

w życiu”, nauczy je podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, umiejęt-

ności właściwego wykorzystywania posiadanej wiedzy, podejmowania inte-

rakcji z członkami społeczeństwa, nawiązywania trwałych więzi i wreszcie jest 

zdolny należycie wykorzystać potencjał tkwiący w podopiecznym i doprowa-

dzić do jego uspołecznienia.  

KONTAKTY RODZICÓW BIOLOGICZNYCH Z DZIEĆMI – PODOPIECZNYMI RODZINNEJ PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

Rodzinna piecza zastępcza, obok prezentowanego powyżej spektrum za-

dań, w świetle obowiązujących przepisów ma pomóc dziecku w powrocie do 

rodziców biologicznych, zwłaszcza poprzez umożliwienie mu podejmowania  

i utrzymywania kontaktów z nimi lub innymi bliskimi osobami z rodziny natu-

ralnej. Przyjęto założenie, że kontakty z rodzicami biologicznymi dzieci czę-

ściej podejmują rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem.  
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Rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach 

zastępczych to najczęściej osoby, które przebywały w okresie dzieciństwa  

w niemal tych samych warunkach rodzinnych, co obecnie ich potomstwo. 

Pobyt dzieci u babć, dziadków, sióstr, braci, a nawet krewnych daje szansę na 

właściwy rozwój dziecka pod warunkiem, że zażegnano problemy, które wy-

musiły konieczność zapewnienia im innej opieki niż rodzicielska. Powielanie 

wzorów zachowań wyuczonych w domu rodzinnym nie sprzyja prawidłowe-

mu przeprowadzeniu procesu wychowawczego. W świetle przeprowadzo-

nych badań ustalono, że kontakty przynajmniej z jednym z rodziców biolo-

gicznych, podtrzymuje większość badanych spokrewnionych rodzin zastęp-

czych (60,00%), w 11 przypadkach są one sporadyczne (12,94%). Zadanie to 

realizuje 14 niezawodowych rodzin zastępczych (16,47%), w tym w 1 przy-

padku spotkania rzadko są podejmowane (1,18%). Wszystkie zawodowe 

rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka umożliwiają dzieciom styczność  

z rodzicami, poza przypadkami, w których sąd nie wyraził na nią zgody lub 

taka możliwość nie istnieje. Kontakty te są podejmowane bezpośrednio (od-

wiedziny u rodzin zastępczych, w domu rodzinnym, w siedzibie Organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej) i pośrednio (telefoniczny, przy pomocy komuni-

katorów). Ten drugi rodzaj jest preferowany przez rodziców przebywających 

za granicą. Pracownicy Organizatora potwierdzają, że większość rodziców 

zastępczych i przedstawiciele rodzinnego domu dziecka dbają, o utrzymywa-

nie więzi z ich rodzicami biologicznymi. Poza tym rodzice, którzy nie są po-

zbawieni władzy rodzicielskiej, są zapraszani przez Zespół rodzinnej pieczy 

zastępczej na spotkania związane z oceną sytuacji dziecka. Pracownicy pod-

nieśli jednak, że rodzice dzieci w zdecydowanej większości nie są zaintereso-

wani przywróceniem im władzy rodzicielskiej. Spokrewnieni rodzice zastęp-

czy niejednokrotnie są bezkrytyczni wobec własnych dzieci (rodziców biolo-

gicznych podopiecznych), matek i ojców. Skłonni są raczej usprawiedliwiać 

niewłaściwe postawy rodzicielskie swojego potomstwa nie dostrzegając kon-

sekwencji tych zachowań skutkujących zaburzeniem procesu socjalizacji 

dziecka. Bywa, że rodzice biologiczni podważają u dziecka autorytet rodziców 

zastępczych, obarczają winą za własne niepowodzenia, a niekiedy niesłusznie 

oskarżają przed pracownikami różnych instytucji. Wprowadzona ustawowo 

zasada ponoszenia odpłatności przez rodziców za pobyt potomstwa w pieczy 

zastępczej w praktyce nie jest respektowana z powodu braku możliwości jej 
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egzekwowania. Dla właściwej realizacji działań z tego zakresu niezmiernie 

ważne jest, aby kontakty z rodzicami miały charakter aktywnego uczestnic-

twa w procesie wychowawczym.  

W kręgach zajmujących się problematyką opieki i wychowania nad dziec-

kiem, a bardziej konkretnie próbą udoskonalenia obecnie istniejącego sys-

temu, często jest podnoszony postulat przesunięcia punktu ciężkości z po-

mocy samemu dziecku, odseparowanemu od swego naturalnego środowi-

ska, na pomoc całej rodzinie dotkniętej dysfunkcją. Zmiany organizacyjne 

wprowadzone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej po-

moc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej delegują na gminę. Nowym zadaniem na tym szczeblu samo-

rządu terytorialnego jest obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny, który ma 

pomóc rodzinie w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i prowadze-

niu gospodarstwa domowego. Wsparcie rodziny przez ośrodki pomocy spo-

łecznej polega obecnie w szczególności na  analizie sytuacji rodziny i środo-

wiska rodzinnego oraz przyczyn występującego kryzysu, wzmocnieniu roli  

i funkcji rodziny, rozwijaniu podstawowych umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych, podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz 

funkcjonowania rodziny, pomocy w jej integracji, przeciwdziałaniu marginali-

zacji i degradacji społecznej, dążeniu do jej reintegracji. Działania te są po-

dejmowane po uprzednim rozpoznaniu szeroko pojętych potrzeb członków 

rodziny. Wspieranie rodziny może być prowadzone w formie pracy z rodziną 

oraz  pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Odbywa się ono za jej zgodą i 

aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł 

wsparcia zewnętrznego. Ważne dla rodziny są również instytucje i podmioty 

działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego, rodziny 

wspierające. Te dwa ostatnie są nowym pomysłem wymagającym elastycz-

nych rozwiązań w ich organizacji w społeczności lokalnej. 

WSPÓŁPRACA RODZIN ZASTĘPCZYCH I RODZINNEGO DOMU DZIECKA W REALIZOWANIU 

OPIEKI I WYCHOWANIE Z ORGANIZATOREM RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ  

Rodzicielstwo zastępcze to misja, która wymaga od tworzących rodzinną 

pieczę zastępczą określonych predyspozycji. Zapytano pracowników Organi-

zatora: jakie cechy i kwalifikacje powinny Pana/i zdaniem posiadać te osoby? 

Dla respondentów ważne były: bezinteresowność, altruizm, empatia, odpo-
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wiedzialność, uczciwość, komunikatywność, troskliwość, umiejętność kon-

struktywnego rozwiązywania konfliktów, opanowanie, cierpliwość, nie ule-

ganie presji małoletnich przy jednoczesnym zrozumieniu ich sytuacji, konse-

kwencja wychowawcza. Za istotne kwalifikacje uznali oni spełnienie wymo-

gów określonych ustawą, wiedzę z zakresu psychologii i doświadczenie  

w pracy z rodziną i dzieckiem. Pozytywna motywacja powinna towarzyszyć 

wszystkim kandydatom podejmującym się realizowania idei rodzicielstwa 

zastępczego. Kolejne pytanie dotyczyło właśnie tej ostatniej kwestii: czym 

najczęściej kierują się kandydaci podejmując decyzję o tworzeniu jednej  

z form rodzinnej pieczy zastępczej? Za najważniejsze wymieniono dobro 

dziecka, niedopuszczenie do umieszczenia w instytucjonalnej pieczy zastęp-

czej, chęć uregulowania sytuacji prawnej. Jedna z osób uznała, że ważne jest 

tu także wsparcie finansowe. 

Prowadzący rodzinne formy pieczy zastępczej od roku 2012 w wypełnia-

niu powierzonych im zadań współpracują z Organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej. W związku z tą sytuacją wprowadzono pewne innowacyjne roz-

wiązania w tym zakresie. W celu wzmocnienia rodziców zastępczych w spra-

wowaniu opieki i wychowania nad powierzonymi im dziećmi Organizator 

zapewnia rodzinom zastępczym i rodzinnemu domowi dziecka możliwość 

wzajemnych kontaktów, uczestniczenia w grupach wsparcia, podnoszenia 

kwalifikacji poprzez szkolenia, korzystania z porad specjalistów. Zdecydowa-

na większość rodziców zastępczych potwierdza podejmowanie współpracy  

z Organizatorem (89,41%). Ich zdaniem sprowadza się ona najczęściej do: 

możliwości uzyskania pomocy, porad w różnych trudnościach (75,29%), 

wsparcia w uzyskaniu kontaktu ze specjalistami, np. psychologiem, pedago-

giem i innymi osobami tworzącymi pieczę zastępczą (29,41%), pomocy  

w wypełnianiu obowiązków płynących ze sprawowania pieczy zastępczej 

(69,41%). Wszystkie osoby dostrzegają potrzebę nowatorskich rozwiązań we 

wspieraniu rodziny przeżywającej trudności, jak też wzmocnieniu środowisk 

zastępczych i poprawy sytuacji dzieci. 

Z uzyskanych od objętych badaniem pracowników Organizatora informa-

cji wynika, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbywają się także 

szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych i osób już ustanowionych 

rodziną zastępczą lub rodzinnym domem dziecka realizowane przez trene-
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rów PRIDE. Uczestnicy szkolenia otrzymują świadectwo potwierdzające ich 

udział. Dokumentem istotnym dla uzyskania statusu rodzica zastępczego,  

w przypadku obcych osób i krewnych dziecka, jest Zaświadczenie kwalifika-

cyjne, które jest wystawiane na wniosek kandydatów, którzy ukończyli takie 

szkolenie. W trakcie prowadzenia badań, co zostało potwierdzone przez 

pracowników Organizatora, nie wszyscy rodzice zastępczy legitymowali się 

nim.  

Podmiotami uprawnionymi do pomocy rodzinie są w szczególności ośro-

dek pomocy społecznej, sąd (kuratorzy), szkoła, ośrodki zdrowia. Wielo-

stronne wsparcie rodziny daje szansę na zażegnanie kryzysu. Realizacja za-

dań na rzecz rodzinnych form pieczy zastępczej nie może przebiegać prawi-

dłowo bez współpracy ze wszystkimi instytucjami mającymi wgląd w jej sytu-

ację w różnych sferach życia. W ocenie respondentów, pracowników Organi-

zatora, brak asystentów rodziny w ośrodkach pomocy społecznej ogranicza 

pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej bezpośrednio opiekujących 

się rodzinami zastępczymi i rodzinnym domem dziecka. Taka sytuacja powo-

duje, że nie ma elementu składowego systemu odpowiedzialnego za pracę  

z rodziną biologiczną, do której dziecko powinno wrócić, gdy ta jest na to 

przygotowana. Wprawdzie w przypadku nie uruchomienia asystentury ro-

dzinnej współpraca jest podejmowana przez Organizatora z podmiotem 

ustawowo odpowiedzialnym za pracę z rodziną, to jednak stanowisko asy-

stenta rodziny jest tu niezmiernie ważne.  Jego współdziałanie z koordynato-

rem i osobami tworzącymi rodzinną pieczę zastępczą w celu podejmowania 

prób zaangażowania rodziców we współpracę w wychowywaniu ich dzieci 

może mieć pozytywny wpływ na wzrost zjawiska powrotności dzieci pod 

opiekę i wychowanie rodziców biologicznych. Zapytano więc pracowników  

o ocenę zmian wdrożonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Dwie osoby, które pracowały w tej jednostce przed jej wprowa-

dzeniem, samą inicjatywę regulacji zasad i form wspierania rodziny przeży-

wającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej oraz 

sprawowania pieczy zastępczej oceniają raczej pozytywnie. 

Efektywność pracy zespołowej opiera się na zaangażowaniu wszystkich 

członków. Informacja o dziecku i rodzinie, która go pozostawiła bądź w której 

nie może pozostać choćby okresowo, najczęściej jest w posiadaniu ośrodków 
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pomocy społecznej. Dla udzielenia odpowiedniego wsparcia członkom śro-

dowiska zastępczego lub dziecku w niej przebywającemu niekiedy konieczna 

jest bezzwłoczna ingerencja sądu. Pracownicy za niewłaściwe uznali zbyt 

długo trwające postępowania sądowe. Ich zdaniem pożądane byłoby,  

w przypadku znanych Organizatorowi środowisk zastępczych, uwzględnianie 

przez sąd ich opinii w podejmowaniu decyzji. Pozytywnie ocenili współdzia-

łanie ze szkołą i ośrodkami zdrowia, co nie pozostaje bez znaczenia dla efek-

tywności współpracy z rodzicami zastępczymi. Wzajemne relacje między tymi 

instytucjami są ważne ze względu na konieczność udostępniania rodzinom 

zastępczym mającym przyjąć dziecko dokumentacji szkolnej, medycznej. 

Pedagodzy szkolni pozostają w stałym kontakcie z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. Wspólnie z przedstawicielami rodzinnej 

pieczy zastępczej i innymi specjalistami (psychologiem) uczestniczą w posie-

dzeniach zespołu oceniającego sytuację dziecka w rodzinie. 

Większość spośród badanych rodziców zastępczych angażuje się we 

współpracę z Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Podejmowane 

zespołowo działania przyczyniają się do poprawy jakości realizowanych przez 

rodzinną pieczę zastępczą zadań opiekuńczo-wychowawczych. 

PODSUMOWANIE 

Przebywanie dzieci poza rodziną generacyjną może odbywać się przy za-

gwarantowaniu im poczucia stabilizacji życiowej. Uzyskane wyniki badań 

wskazują na to, że zdecydowana większość osób prowadzących formy ro-

dzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Ostrowieckiego, w miarę moż-

liwości podejmuje starania w celu realizacji opieki i wychowania wobec przy-

jętych dzieci, a tym samym stworzenia im domu, w którym będą się czuły 

kochane i będą mogły odwzajemniać miłość.  

Sprawowanie opieki przez tworzących rodzinną pieczę zastępczą w zakre-

sie zapewnienia dzieciom odpowiedniego miejsca do rozwoju nie budzi więk-

szych zastrzeżeń. W niemal wszystkich środowiskach zastępczych dzieci mia-

ły właściwe warunki do nauki i wzrastania. Niekorzystne sytuacje mieszka-

niowe zdarzały się w rodzinach zastępczych spokrewnionych. Podobnie zad-

bano o wyposażenie dzieci w odpowiednie do ich wieku i pory roku obuwie  

i odzież oraz przybory szkolne niezbędne do wypełniania roli ucznia. Nie od-

notowano tu znaczących rozbieżności. Ponadto w rodzinnej pieczy zastęp-
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czej objętej badaniami dopilnowano, by zostały wykonane u dzieci okresowe 

szczepienia i badania kontrolne oraz zapewniono dostęp do przysługujących 

świadczeń zdrowotnych, w tym wybór i zgłoszenie dziecka do lekarza, do 

ubezpieczenia zdrowotnego. Chociaż, jak już zasygnalizowano, dbałość  

o zdrowie podopiecznych rodzinnej pieczy zastępczej jest utrudniona w 

szczególności ze względu na brak wiedzy o ich sytuacji zdrowotnej, nie prze-

kazywanie rzetelnych informacji przez rodziców biologicznych. 

Prawidłowy proces wychowawczy jest możliwy w rodzinie właściwie funk-

cjonującej, zatem w takiej której członkowie wypełniają powierzone im za-

dania względem siebie. Stwarzanie sytuacji wychowawczych wiąże się z przy-

jęciem odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem. Przyjęto założenie,  że 

wiek i wykształcenie rodziców zastępczych ma wpływ na stosowane metody  

i formy pracy z dzieckiem. Okazało się, że zmienne te mają znaczenie w wy-

borze metod i form pracy ważnych w kształtowaniu prawidłowych postaw  

u dzieci oraz sposobów oddziaływania adekwatnych do indywidualnych po-

trzeb dziecka. Osoby wykształcone podejmowały zróżnicowane i oparte na 

wiedzy metody wychowawcze. Kolejnym założeniem było to, że wiek rodzi-

ców zastępczych warunkuje przygotowanie dziecka do samodzielnego życia, 

czego badania nie potwierdziły. Ustalono, natomiast że w badanej zbiorowo-

ści jest kształtowana u dzieci odpowiedzialność, umiejętność samodzielnego 

podejmowania decyzji, egzekwowanie przyjętych form, zasad wzajemnego 

zwracania się do siebie członków rodziny i obowiązków dzieci w codziennych 

czynnościach domowych. Niezmiernie ważne jest to, że podopieczni rodzin-

nej pieczy zastępczej są traktowani w sposób sprzyjający ich poczuciu godno-

ści i wartości osobowej. Przyjęte założenie,  że kontakt z rodzicami biologicz-

nymi dzieci częściej podtrzymują rodziny zastępcze spokrewnione z dziec-

kiem niż niepozostające w stosunku pokrewieństwa nie znalazł potwierdze-

nia. Nałożony ustawowo na rodziny zastępcze obowiązek podtrzymywania 

kontaktów z rodzicami biologicznymi jest przez rodziców zastępczych respek-

towany.  Dla właściwej realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej nie pozo-

staje bez znaczenia, aby kontakty z rodzicami biologicznymi miały charakter 

aktywnego uczestnictwa. 

Podjęte w niniejszej publikacji zagadnienia i przedstawione spektrum za-

dań wypełnianych przez rodziców zastępczych z założenia ma być pomocne 
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w pracy z zastępczymi środowiskami oraz ma się przyczynić do inicjowania 

coraz to nowych działań na rzecz rodzin obejmujących opieką i wychowa-

niem dzieci, które nie mogą pozostać czasowo lub na stałe w rodzinie natu-

ralnej. Ze względu na to, że zjawisko sieroctwa społecznego stale nasila się, 

zachodzi konieczność prowadzenia interdyscyplinarnych badań pozwalają-

cych na zapewnienie dziecku porzuconemu optymalnych warunków rozwoju 

i pomoc w przygotowaniu do samodzielnego życia.  
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ANNA DĄBROWSKA, RODZINA MIGRACYJNA W PRZESTRZENI ŻYCIOWEJ 

DORASTAJĄCYCH. HOLISTYCZNY MODEL WSPARCIA DLA RODZIN ROZŁĄ-

CZONYCH PRZESTRZENNIE, PWN, WARSZAWA 2016. 

Od przystąpienia Polski do UE do końca 2014 roku z kraju wyemigrowało 

2 miliony 300 tysięcy osób, w tym 10,6% z populacji urodzonych po 1989 

roku. Najwięcej Polaków przebywa w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Irlandii. 

Dane statystyczne i analizy historyczne dowodzą, że na przestrzeni dziejów 

zawsze miały miejsce migracje; nie jest to zjawisko nowe. Obecna emigracja 

zarobkowa dotyczy w szczególności krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 

najbardziej Bułgarii i Rumunii. Rodzi wiele problemów w wymiarze ogólnoeu-

ropejskim. Każde z państw próbuje także we własnym zakresie rozwiązywać 

problemy, jakie są konsekwencją masowych wyjazdów. Jedną z takich kwestii 

są zagrożenia jakie generuje długi wyjazd zagraniczny dla funkcjonowania 

rodziny oraz warunków, jakie rodzina migracyjna stwarza dla rozwoju dzieci. 

Rozłąki zagraniczne, obok tradycyjnych przyczyn, takich jak ubóstwo, bezro-

bocie, bezdomność czy uzależnienia, są ujmowane jako czynniki ryzyka dla 

stabilności rodziny. Rodzina rozłączona przestrzennie jest rodziną ryzyka,  

w której wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych  zja-

wisk i procesów. Znaczenie rodziny trudno przecenić. Dla większości ludzi 

rodzina jest fundamentem. Dla niektórych– źródłem trosk i osamotnienia. 

Rodzina migracyjna jest nowym typem rodziny, jaki ukonstytuował się pod 

wpływem przemian społeczno-politycznych, które wymusiły na jednostce 

przystosowanie się do nowych realiów życia i przedefiniowanie ról społecz-

nych. 

Badania nad rodzinami emigrantów są ważne z powodów wyżej zasygna-

lizowanych: duża liczba takich rodzin, nowe problemy, jakie rodzi ich funk-

cjonowanie w sferze społecznej, ryzyko zagrożeń. Są one prowadzone  

w Polsce z perspektyw różnych dyscyplin naukowych i teorii. Recenzowana 
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książka to monografia, w której wykorzystano koncepcje pedagogiczne, spo-

łeczne i rozwojowe. Badania teoretyczno-empiryczne stały się dla Autorki 

podstawą do konstruowania holistycznego modelu wsparcia dla rodzin mi-

gracyjnych. Jest to zatem studium teoretyczno-praktyczne, w którym wyniki 

badań znalazły przełożenie na propozycje działań praktycznych.  

Monografia zawiera osiem rozdziałów, Wstęp, Zakończenie, Bibliografię  

i Aneksy. Cztery pierwsze rozdziały obejmują studia teoretyczne nad zagad-

nieniem tytułowym. Dotyczą kolejno procesów migracyjnych jako formy 

mobilności przestrzennej ludności, systemu więzi społecznych i emocjonal-

nych w rodzinie,  zmian w rodzinach wskutek migracji jej członków oraz prze-

strzeni życiowej dorastającej młodzieży. Wskazano na dotychczasowe roz-

wiązania systemowe w zakresie wsparcia i pomocy rodzinom w sytuacji kry-

zysu. Rekonstrukcja wybranych zagadnień teoretycznych dotyczących tytu-

łowego   problemu jest wartościowa merytorycznie. Autorka przytacza waż-

ne modele i koncepcje oraz dane z dotychczasowych badań nad rodzinami 

migracyjnymi. Dokonuje ustaleń definicyjnych. W konkluzji wnikliwych stu-

diów nad literaturą przedmiotu do badań własnych przyjęto interakcyjny 

model funkcjonowania jednostki w otoczeniu, oparty na ogólnej teorii sys-

temów oraz psychologii ekologicznej. Celem poznawczym badań własnych 

stało się rozpoznanie i opis sytuacji osób dorastających w przestrzeni życio-

wej wyznaczonej przez rodzinę migracyjną. Założono, że percepcja własnej 

przestrzeni życiowej wpływa na funkcjonowanie człowieka i decyduje po-

średnio o jego jakości życia.  Przestrzeń życiowa oznacza warunki, w których 

człowiek żyje i rozwija się.  

W rozdziale 5. opisano założenia metodologiczne badań własnych. Bada-

nia przeprowadzone zostały w trakcie realizacji projektu EuroDzieci. Diagno-

za sytuacji rodzinnej i społecznej eurosierot. Tworzenie systemu wsparcia  

w celu przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji, finansowanego ze środ-

ków EFS. Sondażem objęto 1414 uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimna-

zjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Zastosowano dobór loso-

wy. Spośród badanych ponad 56% wychowywało się w rodzinach rozłączo-

nych z powodu migracji zarobkowej jednego lub obydwojga rodziców.  Anali-

za porównawcza młodzieży z rodzin migracyjnych i niemigracyjnych objęła 

m. in. następujące zmienne: cechy społeczno - demograficzne, poziom wa-
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runków socjobytowych, style wychowania, realizację funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, metody wychowania, funkcjonowanie w relacjach interper-

sonalnych, funkcjonowanie w rolach społecznych, zaburzenia procesu socja-

lizacji i plany życiowe. Zgromadzono obszerny zbiór danych, skupionych wo-

kół kategorii przestrzeni życiowej (rozdział szósty) oraz sytuacji życiowej 

(rozdział siódmy). Wyniki badań zostały przedstawione w sposób czytelny,  

z uwzględnieniem prawidłowości istotnych statystycznie. Pozwoliło to na 

charakterystykę sytuacji młodzieży wychowującej się w rodzinach migracyj-

nych i niemigracyjnych. W obszarze psychologicznym, ekonomicznym i spo-

łecznym można mówić o pozytywnych i negatywnych dla rodziny i sytuacji 

dziecka w rodzinie konsekwencjach migracji zarobkowych rodziców. Funk-

cjonowanie rodzin migracyjnych nie zawsze związane jest z kryzysem, wyma-

gającym stosowania terapii, bowiem niektóre sytuacje wymagają jedynie 

upowszechniania informacji lub zabiegów profilaktycznych. Wsparcie dla 

większości badanych rodzin dotyczy pomocy w zakresie doradztwa oraz pro-

filaktyki. 

W rozdziale ósmym zaprezentowano holistyczny model rekomendujący 

dwa rodzaje wsparcia dla rodzin migracyjnych, tj. model realny (zalecany) 

oraz model-wzorzec. Pierwszy z nich obejmuje środki pomocowe o charakte-

rze: psychologiczno-pedagogicznym, prawnym, socjalnym, a także te ofero-

wane w środowisku lokalnym. W modelu-wzorcu wskazano na działania 

możliwe do realizacji na szczeblu centralnym państwa oraz na poziomie re-

gionu. Zdaniem Autorki, kompleksowe podejście do omawianej problematyki 

powinno stać się podstawą każdego rodzaju wsparcia udzielanego rodzinie  

w systemie społecznym.  

Zaprezentowana rozprawa wskazuje na istotne aspekty funkcjonowania 

rodzin migracyjnych, indywidualne doświadczenia oraz zmiany jakie zacho-

dzą w życiu i relacjach wewnątrzrodzinnych. Stanowi źródło wiedzy o nowym 

typie wspólnot rodzinnych, jakimi są rodziny migracyjne oraz o sytuacji ży-

ciowej  wychowujących się w nich dzieci w okresie dorastania.  

Należy podkreślić, że przedstawiana tu monografia wpisuje się w cykl ba-

dań podejmowanych przez Autorkę nad różnymi obszary zagrożeń rozwojo-

wych młodzieży(Pedagogiczne aspekty percepcji siebie i przestrzeni życiowej 
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przez dorastających z dysfunkcjonalnych środowisk rodzinnych, 2009; Inno-

wacyjne Oddziaływania Resocjalizacyjne. Autorski model pracy edukacyjno-

wychowawczej z nieletnimi, 2014). Ich cechą wspólną jest znajomość real-

nych problemów społecznych i wypracowywanie rozwiązań praktycznych  

w oparciu o rzetelne badania diagnostyczne. Uważam, że wskazane walory 

pracy stanowią twórczy wkład Anny Dąbrowskiej w rozwój polskich badań 

społecznych nad rodziną i nad skutkami migracji zarobkowych.  

Opiniowania książka jest interdyscyplinarną monografią naukową. Z tego 

tytułu jej odbiorcami będą przede wszystkim teoretycy- badacze społeczni. 

Grono adresatów to także studenci kierunków humanistyczno-społecznych, 

nauczyciele, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, politycy. Kompetencje 

wspierania dzieci i rodzin migracyjnych stają się nieodzownym składnikiem 

warsztatu każdego profesjonalisty.  

dr hab. prof. WŚ Teresa Giza, Wszechnica Świętokrzyska 

  



 

 

KONFERENCJE I SEMINARIA                                                                                                     ASO.A.8(2)/2016/551-554 

ISSN 2300-1739 

 

SPRAWOZDANIE Z II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ  

PT. „ILE DOBREGO JEST W CZŁOWIEKU? SIEROCTWO –  

EMANACJA DOBRA CZY ZŁA”  

 

II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ile dobrego jest w 

człowieku? Sieroctwo – emanacja dobra czy zła”, odbyła się w PEDAGOGIUM 

Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, dnia 2 czerwca 2016r. 

Główna inicjatorka konferencji prof. dr hab. Hanna Żuraw zaprosiła do orga-

nizacji Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Pedagogium WSNS oraz Dok-

toranckie Koło Naukowe Twórczej Rewalidacji i Animacji KONTRA. 

W konferencji uczestniczyli Goście Honorowi: prof. dr hab. n. med. Jerzy 

Kiwerski - Rektor WSR, prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński -  Rektor Peda-

gogium WSNS, Izabela Fortuniak - Przedstawicielka Rzecznika Praw Dziecka, 

dr Andrzej Kaliszewski - kierownik MSCDN Wydziału w Ciechanowie, mgr 

Bogusław Tundzios - kierownik Radomskiego oddziału MSCDN, Joanna Lube-

radzka-Gruca - Prezes Fundacji Przyjaciółka oraz przedstawiciele Koalicji na 

rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. 

Obecne na konferencji były również osoby reprezentujące władze Peda-

gogium WSNS:  

P. Kanclerz Paulina Krystosiak, P. Prorektor  dr Sergiusz Pukas. Konferen-

cję odwiedzili słuchacze studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich 

- z czego organizatorzy byli wyjątkowo dumni, ponieważ konferencja skiero-

wana była do przyszłych pedagogów i wszystkich, którym bliskie są problemy 

wspomagania dzieci samotnych, porzuconych, krzywdzonych. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali prof. zw. dr hab. Marek Ko-

nopczyński  Rektor Pedagogium WSNS a także prof. dr hab. Hanna Żuraw. 

Uwaga prelegentów zwrócona została ku paradygmatycznym aktualizacjom 

pieczy zastępczej. Wśród zagadnień objętych refleksją odniesiono się do 
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etyki jako podstawy pieczy zastępczej, dobra dziecka - opiekuna - instytucji 

oraz dylematów ról rodzic - trener.  

Zamierzeniem organizatorów konferencji było poszukiwanie odpowiedzi 

na pytanie „przytulić czy odsunąć, co dać i jak dać aby wesprzeć człowieczeń-

stwo dziecka dotkniętego sieroctwem”? Stąd zwrócenie uwagi na najważniej-

sze w tym obszarze zagadnienia dotyczące rodziny niepełnej a sytuacji osie-

roconego dziecka, granic ingerencji administracyjnej w rodzinie zastępczej, 

sytuacji trudnych - niepełnosprawności, czynników ryzyka i czynników szan-

sotwórczych w pracy z dzieckiem oraz stosunku społeczeństwa wobec dzieci 

osieroconych. Niestety, według organizatorów konferencji prezentowany 

wachlarz zdarzeń,  pokazuje brak empatii i cynizm zawarty w społecznej opi-

nii o dzieciach osieroconych - postronnym wydaje się, że wystarczy dać co-

kolwiek by dzieci osierocone już czuły się zadowolone. Ich prawdziwe pro-

blemy pozostają w cieniu. Są  to poza osamotnieniem wspomnienia wielora-

kiej traumy, czasem choroby i niepełnosprawności. Z tymi problemami mu-

szą sobie poradzić opiekunowie pieczy zastępczej. Te właśnie zadania trosz-

czenia się o elementarne wartości jak życie i zdrowie  powierzonych ich 

opiece dzieci wypełniają ich codzienną pracę raz wyzwalając twórcze poten-

cjały i radość – raz niosąc chwile zwątpienia, łzy czy rozczarowanie.   

Konferencję, celowo zaplanowaną po Międzynarodowym Dniu Dziecka, 

rozpoczęły wystąpienia uczestników sesji plenarnej prof. nadzw. dr hab. 

Krzysztofa Wojcieszka, prof. nadzw. dr hab. Hanny Żuraw, dr Wiesława Wal-

ca, dr Barbary Adamczyk, dr Ireneusza Materniaka a także dr Joanny Wasz-

czuk reprezentującą Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II  

w Białej Podlaskiej. Zabierający głos prelegenci zwrócili uwagę na  marginali-

zowanie spraw i krzywdzenie najmłodszych obywateli świata i to także przez  

bliskich. Rozważano paradoksy, dylematy i luki w organizacji pieczy zastęp-

czej i adopcji. Omawiano  inicjatywy związane z budowaniem nowej kultury 

integracji przenikniętej akceptacją i szacunkiem dla każdej istoty ludzkiej. 

Analizowano  sukcesy, mocne strony istniejących rozwiązań. Słowa prof. dr 

hab. Krzysztofa Wojcieszka „człowiek jest stwórcą a nie twórcą” osadzone  

w kontekście referatu pt. „Sieroctwo w kontekście klasycznej teorii rodziciel-

stwa” skłoniły do refleksji nad obecnością rodzica w procesie kształtowania 
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osobowości młodego człowieka. Odsłoniły znaczenie rodzicielstwa w two-

rzeniu i nawiązywaniu relacji społecznych dziecka.  

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się obrady sesji pierwszej 

Emanacja dobra. Zostały zaprezentowane w niej wystąpienia dotyczące nie-

sienia pomocy rodzinie w sytuacji przemocy w dobie ponowoczesności, po-

mocy dzieciom wywodzącym się z rodzin dysfunkcyjnych prowadzoną przez 

świetlice socjoterapeutyczne. Uczestnicy skupili się również na zagadnie-

niach dotyczących Original Play (Zabawy Pierwotnej) mającej wyjątkowe 

znaczenie w budowaniu i wzmacnianiu poczucia bycia kochanym. Odnosząc 

się do wystąpienia P. mgr Katarzyny Wiśniewskiej „Pomoc rodzinie w prze-

mocy w dobie ponowoczesności” możliwym było prześledzenie sytuacji dzieci 

i młodzieży polskiej funkcjonującej w społeczeństwie posttransformacyjnym. 

Jak wskazała autorka cechami charakterystycznymi w/w są: kształtowanie się 

rywalizacji, konkurencyjność, upadek autorytetów, totalna krytyka wszyst-

kiego co stare, a także wiążąca się z nią dezorganizacja społeczna, wzrost 

swobód obywatelskich oraz zmniejszenie skuteczności instytucji kontroli 

społecznej. Implikacje zachodzących, dynamicznych zmian odnoszą się bez-

pośrednio do dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. Przejawiają się występowa-

niem zachowań dewiacyjnych, zjawisk bezrobocia, bezdomności czy sieroc-

twa.  

Sytuacjom trudnym oraz problemom poświęcono obrady sesji Emanacja 

zła. Odniesiono się do czynników ryzyka w pracy z dzieckiem osieroconym, 

sytuacji zdrowotnej dzieci osieroconych, funkcjonowaniu dzieci z niepełno-

sprawnością w rodzinie zastępczej i adopcyjnej, oddziaływaniom choroby 

psychicznej rodziców na dziecko. Prezentowana sesja objęła wystąpienie 

m.in. mgr Laury Jurga. Autorka w referacie zatytułowanym „Dziecko z niepeł-

nosprawnością w rodzinie zastępczej i adopcyjnej” zwróciła uwagę, iż system 

pomocy tak naprawdę nie wyciąga ludzi z wykluczenia społecznego, ale ich 

tam trzyma, a nawet produkuje następne pokolenia uzależnionych od pomo-

cy. Nowe przepisy nie sprawią, że mniej rodzin będzie zrzekało się praw do 

chorego czy niepełnosprawnego dziecka, którego nikt nie będzie chciał adop-

tować. Autorka zadała pytanie, dlaczego nie ma rodzin adoptujących dziecko 

niepełnosprawne? Dlatego, że wymaga to ogromnego poświęcenia i pienię-

dzy, a państwo nie chce tym rodzinom pomóc stwierdziła prelegentka.  



                                         ASO.A.8(2)/2016/547-550 

553 

Konferencję uatrakcyjnił występ dzieci z Mazowieckiej Fundacji Rodzin 

Zastępczych, oraz grupy terapeutyczno-teatralnej „INNA SCENA” dostarcza-

jąc uczestnikom wielu wzruszeń. Młodzi artyści poruszyli serca widowni, 

wywołując poczucie szczęścia, radości i sukcesu autentycznej pracy arty-

stycznej. Prowadząca zespół P. Ewa Jasik- Wardalińska pokazała, iż bezpo-

średni związek ze sztuką, poprzez przeżycia wywołane naturalnym kontak-

tem z muzyką i tańcem sprawia, że dzieci osierocone znajdują się w kręgu 

świata, który je naprawdę akceptuje.   

Podsumowania obrad wszystkich sesji oraz oficjalnego zamknięcia konfe-

rencji dokonała prof. dr hab. Hanna Żuraw, która podziękowała gościom za 

przybycie i wygłoszenie referatów oraz organizatorom za zaangażowanie  

w przygotowanie i realizację konferencji.  

Zamysł organizatorów konferencji koncentrował się wokół prezentowania 

paradoksów, dylematów oraz  luk w organizacji pieczy zastępczej i adopcji, 

jak też  promowaniu inicjatyw związanych z budowaniem kultury integracji 

przenikniętej akceptacją i szacunkiem dla każdej istoty ludzkiej. Cel konfe-

rencji odnosił się również do ukazania sukcesów, mocnych stronach a uogól-

niając - pozytywnego wizerunku człowieka jako istoty zdolnej do nadawaniu 

kształtu własnemu życiu i światu. Podjęcie dyskursu dotyczącego podejmo-

wania różnorodnych inicjatyw osób realizujących pomoc w obszarze funk-

cjonowania dzieci osieroconych stało się przyczynkiem dla przekazania świa-

dectwa ludzkiej  dobroci, siły, twórczości i kreatywności.  

Poruszane zagadnienia wywoływały wśród uczestników konferencji 

ogromne zainteresowanie prowadzące do burzliwych dyskusji. Wynikiem 

wymiany myśli i poglądów przybyłych osób stał się zamysł organizacji po-

dobnej konferencji w przyszłości. Stąd organizatorzy przewidują kolejne edy-

cje. 

 

Dr Joanna Waszczuk 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

 



 

 

 
Informacja dla autorów  
Informat ion for  authors  

 

Redakcja przyjmuje do druku te prace, 

które zostaną uznane przez recenzentów i 

redaktorów za właściwe po względem 

tematyki, stanowiące oryginalny wkład do 

postępu w nauce lub posiadają pożądane 

walory dydaktyczne (szkoleniowe). Autor 

otrzymuje z redakcji zawiadomienie o 

przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Korekty 

tekstu dokonuje pierwszy autor lub jeden 

ze współautorów. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do doko-

nywania zmian dotyczących stylistyki, na-

zewnictwem i skrótów oraz poprawek 

wersji w języku angielskim - bez uzgodnie-

nia z autorem. 

Artykuł należy zredagować poprawnie pod 

względem stylistycznym, zgodnie z obowią-

zującą pisownią i nazewnictwem. Zastoso-

wane skróty winny być wyjaśnione w tek-

ście. 

Prace niezakwalifikowane do druku nie są 

odsyłane.  

W przypadku prac współautorskich nie-

zbędne jest nadesłanie oświadczenia o 

procentowym udziale poszczególnych 

Autorów. 

Prace należy nadsyłać w formacie word.doc 

(word.docx) na adres: biglow-

na@wsbip.edu.pl oraz w 2 egzemplarzach 

wersji papierowej (nie podlegają zwrotowi 

Autorom) na adres redakcji wraz z pismem 

przewodnim, zawierającym oświadcze-

niem, że nie była ona publikowana w innym 

czasopiśmie. 

Wymogi ogóle i techniczne przygotowania 

prac Prace oryginalne: objętość nie powin-

na przekraczać 12 stron maszynopisu, 

wliczając w to stronę tytułową, streszcze-

nie, słowa kluczowe, tekst właściwy i pi-

śmiennictwo; Sprawozdania ze zjazdów i 

recenzje: objętość – 2 strony.  

Materiał do publikacji powinien być przygo-

towany zgodnie z zasadami procesu wy-

dawniczego obowiązującego w redakcji.  

Tekst pracy, wielkość tabel i rysunków 

powinny być przygotowane zgodnie z sza-

blonem formatu przygotowanym przez 

redakcję.  

Obowiązujący układ artykułu 

Imię i nazwisko – czcionka Calibri Light, 10 

pkt, pogrubiona, wielkie litery 

Tytuł artykułu w języku polskim – czcionka 

Calibri Light, 13 pkt, pogrubiona, wielkie 

litery, wyśrodkowane, interlinia wielokrot-

nie 1,15, odstęp przed 24 pkt, po 12 pkt 
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Streszczenie pracy - w języku polskim (od 

600 do 1000 znaków); słowa kluczowe – 

należy podać do 5 słów – czcionka Calibri 

Light, 9 pkt, wyjustowane, interlinia wielo-

krotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt 

Tekst główny pracy – powinien obejmować 

wstęp, cel i metody badawcze, wyniki (dys-

kusję), wnioski (lub podsumowanie), spis 

literatury – czcionka Calibri Light 11 pkt, 

interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 

pkt, po 3 pkt. 

Kolejne akapity należy rozpoczynać wcię-

ciem 1,0 cm. 

Tytuły tabel, wykresów, rysunków, map itp. 

powinny być podane zarówno w języku 

polskim jak i angielskim, a ich numery cy-

frami arabskimi – czcionka Calibri Light 9 

pkt – interlinia wielokrotne 1,15, – przed 12 

po 6 pkt; źródło – czcionka Calibri Light 9 

pkt – interlinia wielokrotne 1,15, – przed 6 

po 12 pkt. Tekst tabeli czcionka Calibri Light 

9 pkt – interlinia pojedyncza, – przed 0 po 0 

pkt; 

Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w 

tekście na publikacje innych autorów poda-

jemy w nawiasach nazwisko, rok oraz stro-

nę w układzie chronologicznym [Dziekański 

2012, Olak 2013] lub zdaniem Pawlik 

[2011], [Kowalski (red.) 2013, 34], [Anonim, 

Pierwszy 2003, 45], [OECD 2010, 45], 

[OECD 2010, http://www.oecd...], [Ustawa 

z 17 grudnia 2004], [http://www.onet.pl/] – 

czcionka Calibri Light 10 pkt; interlinia wie-

lokrotne 1,15, – przed 3 po 3 pkt 

Wykaz literatury należy umieścić na końcu 

artykułu. Literatura – wykaz piśmiennictwa 

należy zestawić w porządku alfabetycznym 

– czcionka Calibri, 10 pkt, wielkie litery, 

wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, 

odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt 

Kowalski J. (red.), Rola polityki regionalnej w 

gminie, Wyd. UJK w Kielcach, Kielce 

2012. 

Anonim T., Pierwszy T., (red.), Zarządzanie, 

PWN, Warszawa 2003. 

OECD, Strategia Zróznoważonego Wzrostu, 

2010, http://www.oecd-ilibrary.org 

(12.02.2013). 

Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowie-

dzialności za naruszenie dyscypliny finan-

sów publicznych, Dz. U., nr 14, poz. 114 ze 

zm. 

http://www.onet.pl/ [data dostępu 

25.08.2014]  

Tytuł artykułu w języku angielskim – czcion-

ka Calibri, 10 pkt, wielkie litery, pogrubione, 

wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, 

odstęp przed 12 pkt, po 6 pkt.  

Streszczenie pracy -w języku angielskim (od 

600 do 1000 znaków); słowa kluczowe – 

należy podać do 6 słów w języku angielskim 

– czcionka Calibri, 9 pkt, wyjustowane, 

interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 

pkt, po 3 pkt.  



 

 

 


