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FIRMA



FIRMA A NAZWA

Art. 432. § 1. Przedsiębiorca działa pod firmą.

• firma jest nazwą handlową, stanowi dobro osobiste przedsiębiorcy

• każdy przedsiębiorca działa pod firmą

• jest prawem osobistym majątkowym

• firma jest czym innym niż nazwa przedsiębiorstwa, znak towarowy

• firma jest oznaczeniem przedsiębiorcy, a nie nazwą indywidualizującą

przedsiębiorstwo

P4 sp. z o.o. – firma

Play – oznaczenie usług, znak towarowy

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. – firma

Stacja Paliw nr 245 w Lublinie – oznaczenie przedsiębiorstwa



Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

z dnia 22 października 2015 r., II Ca 528/15

Zgodnie z treścią przepisu art. 432 § 1 k.c. firma jest nazwą, pod którą działa

przedsiębiorca. "Firma" nie jest zatem podmiotem prawa, lecz pojęciem, które nie

dotyczy bezpośrednio zagadnienia podmiotowości prawnej. Nie jest zatem właściwe

posługiwanie się wyrażeniami i zwrotami takimi jak: "poszukiwanie firmy", " firma (...)

prowadzona przez A. B.", " siedziba tej firmy", " druk firmy (...)" i podobnymi, gdyż "

firma" nie jest ani podmiotem prawa, ani też nie może być utożsamiana z pojęciem "

przedsiębiorstwa" w znaczeniu przedmiotowym lub funkcjonalnym.



FIRMA OSOBY FIZYCZNEJ

Art. 434. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko - KORPUS

Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na

przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń

dowolnie obranych.

W przypadku spółki cywilnej firma nie przysługuje spółce cywilnej, lecz ich

wspólnikom, z których każdy ma odrębną firmę (imię i nazwisko)

KODEKS HANDLOWY

Art. 27. Firma kupca jednoosobowego składa się z jego nazwiska i przynajmniej

pierwszej litery imienia





KONSTRUKCJA FIRMY OSOBY FIZYCZNEJ

KORPUS (RDZEŃ) – Mirosław Bogusz

DODATKI OBLIGATORYJNE – w upadłości

DODATKI FAKULTATYWNE – Przedsiębiorstwo Handlowe

FIRMA: Przedsiębiorstwo Handlowe Mirosław Bogusz w upadłości

RODZAJE FIRM
PIERWOTNE

POCHODNE

PROSTE Mirosław Bogusz

ZŁOŻONE Przedsiębiorstwo Handlowe Mirosław Bogusz 

OSOBOWE Mirosław Bogusz

RZECZOWE Przedsiębiorstwo Handlowe Mirosław Bogusz 

FANTAZYJNE Transpeed Mirosław Bogusz

KOMBINOWANE Przedsiębiorstwo Handlowe Transpeed Mirosław Bogusz 



FIRMA OSOBY PRAWNEJ

Art.  435. § 1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa – KORPUS

§ 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być

podane w skrócie (DODATEK OBLIGATORYJNY), a ponadto może wskazywać

na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane

(DODATEK FAKULTATYWNY)

firma osoby prawnej nie może składać się tylko z korpusu 

Niekiedy korpus zawiera w sobie dodatek obligatoryjny np.:

Stowarzyszenie Przyjaciół Lublina

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny



art. 5 pr. spółdz. - statut spółdzielni określa oznaczenie nazwy z dodatkiem

"spółdzielnia" lub "spółdzielczy".

art. 7 u.p.p. - akt o utworzeniu przedsiębiorstwa określa jego nazwę i nie formułuje

w tym zakresie żadnych zaleceń.

art. 5 u.fund. - fundator ustala statut fundacji, określający m.in. jej nazwę.

art. 10 u.pr.stow. - statut stowarzyszenia określa w szczególności nazwę

stowarzyszenia, odróżniającą ją od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji



KLUB PLAŻA-FIRMA WŁAŚCICIELSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (0000214225)

PTERODAKTYL WD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W

LIKWIDACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI (0000483340).

"ZDZICH-MAR" HANDEL ŻYWCEM MARIAN I WOJCIECH ŁUKASZ WIERZBICKI

SPÓŁKA JAWNA (0000095412)

FIRMA MANIEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(0000950349)

POLSKI MONOPOL KONOPNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (0000842832)

KOMBINAT KONOPNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(0000780303)

"SYNDYKAT MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (000180613)



ELEMENT OSOBOWY W FIRMIE OSOBY PRAWNEJ

Art. 435. § 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim

osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub

działalnością przedsiębiorcy.

związek z powstaniem lub działalnością osoby prawnej

Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga

pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci.

- zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem dowodowym

- z razie śmierci zgodę wyrażają małżonek i dzieci łącznie, bez względu na to czy

są spadkobiercami



ZASADY PRAWA FIRMOWEGO

1) Jawności – art. 432 § 2

2) Wyłączności - art. 433 § 1

3) Prawdziwości - art. 432 § 2

4) Jedności - art. 436 § 2

5) Ciągłości - art. 437 zd. 2, art. 438

6) Niezbywalności - art. 439



1) ZASADA JAWNOŚCI

art. 432 § 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy

odrębne stanowią inaczej.

• CEiDG

• KRS

Art. 437 zd. 1 Zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze.

Art. 435 § 4. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Przepis art. 432 §

2 stosuje się odpowiednio.

KRS nie przewiduje jednak ujawniania skrótu firmy



Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

z dnia 31 stycznia 2017 r., I ACa 2148/15

Użyty w art. 432 § 2 k.c. zwrot "chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej", może być

w związku z art. 435 § 4 zd. 2 k.c. podstawą do przyjęcia zakazu ujawniania w rejestrze

skrótu firmy, gdyż art. 38 ustawy z 1997 r. o KRS przewiduje tylko ujawnianie firmy,

nie odnosząc się w ogóle do ujawniania jej skrótu.

Dlatego należy uznać, że komentowana regulacja to przepis szczególny w

rozumieniu art. 432 § 2 k.c., który stanowi inaczej.

Nawet w sytuacji, gdy przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych

sądowi rejestrowemu lub wpisanie ich do właściwego rejestru, natomiast ustawa o KRS

nie przewiduje możliwości ujawnienia takich danych w rejestrze (nie przewiduje takiej

możliwości również system informatyczny), sąd rejestrowy odmówi wpisu tych danych

do Rejestru, ujawniając je poprzez złożenie dokumentów, z których wynikają, do akt

rejestrowych w oparciu o przepis art. 9 ust. 2 ustawy o KRS. Jeżeli więc zaistnieje

niezgodność ustawy o KRS z innymi przepisami szczególnymi co do danych

podlegających wpisowi do Rejestru, zastosowanie będą miały przepisy ustawy o KRS.



2) ZASADA WYŁĄCZNOŚCI

art. 433 § 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm

innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

KODEKS HANDLOWY

Art. 35 § 1. Każda nowa firma powinna odróżniać się dostatecznie od firm w tej

samej miejscowości, do rejestru handlowego już wpisanych lub zgłoszonych.



3) ZASADA PRAWDZIWOŚCI

art. 433 § 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby

przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł

zaopatrzenia.

sensu largo (zasada jasności)

dotyczy przekazywania informacji na temat przedsiębiorcy.

sensu stricto

zakaz wprowadzania w błąd co do danych zawartych w firmie,



4) ZASADA JEDNOŚCI (FIRMA ODDZIAŁOWA)

art. 436. Firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz

określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.

ELEMENTY FIRMY ODDZIAŁOWEJ

• nazwa

• określenie „oddział”

• wskazanie miejscowości, w której oddział ma siedzibę

Przedsiębiorca może mieć tylko jedną firmę

Może jednak przyjąć firmę oddziału

Art. 436 k.c. określa niezbędne (minimalne) składniki firmy oddziału osoby prawnej.



5) ZASADA CIĄGŁOŚCI

PRZEKSZTAŁCENIE
Art. 437. zd. 2. W razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej

dotychczasową firmę z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby

prawnej, jeżeli uległa ona zmianie. To samo dotyczy przekształcenia spółki

osobowej.

UTRATA CZŁONKOSTWA W SPÓŁCE
Art. 438. § 1. W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, 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.

Wyrok Sądu Najwyższego z 6 maja 1998 r., II CKN 734/97

Spółka, która, będąc założycielem innej spółki, wyraziła zgodę na używanie przez

nią zbliżonej nazwy, nie może po zbyciu udziałów żądać zaniechania dalszego

używania nazwy założonej spółki.



KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w wypadku kontynuowania działalności

gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną będącą jej następcą

prawnym.

NABYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA (NAZWA)
§ 3. Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową

nazwą.

Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy,

chyba że strony postanowiły inaczej.



6) ZASADA NIEZBYWALNOŚCI

Art.  439. § 1. Firma nie może być zbyta.

§ 2. Przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania

ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd.

np.

Cerpol Polska sp. z o.o. – autoryzowany przedstawiciel GEPARD S.A.

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

(jedyny akcjonariusz to Vienna Insurance Group AA Wiener Versicherung 

Gruppe)



OCHRONA PRAWA DO FIRMY

Art. 4310. Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym

działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono

bezprawne.

domniemanie bezprawności naruszenia dobra podlegającego ochronie

Podmiot niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c. (nawet jeśli jest

wpisany do rejestru przedsiębiorców - np. niektóre osoby prawne nieprowadzące

działalności gospodarczej) może uzyskać ochronę swojej nazwy na podstawie art.

24 (poprzez art. 43 k.c.), natomiast nie może powoływać się na art. 4310 k.c.



Jeżeli prawo do firmy zostało

1) Zagrożone cudzym działaniem przedsiębiorca może żądać:

- zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.

2) W razie dokonanego naruszenia może on także żądać:

a)usunięcia jego skutków

b)złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie

c) naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej

d)wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.



PROKURA



ZASTĘPSTWO

BEZPOŚREDNIE

POŚREDNIE

DZIAŁ  VI 

Przedstawicielstwo

Rozdział  I 

Przepisy ogólne (art. 95-97 KC)

Rozdział  II 

Pełnomocnictwo (art. 98-109 KC)

Rozdział  III 

Prokura (art. 1091 – 1099 KC)



LEGITYMACJA DO UDZIELENIA PROKURY

Art. 1091. § 1. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę

podlegającego obowiązkowi wpisu do CEiDG albo do rejestru przedsiębiorców

KRS



ZAKRES UMOCOWANIA PROKURENTA

Prokura jest pełnomocnictwem, które obejmuje umocowanie do czynności

sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem

przedsiębiorstwa.

Art. 1091. § 2. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich,

chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 1093. Do:

• zbycia przedsiębiorstwa

• dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do

czasowego korzystania

• do zbywania i obciążania nieruchomości

- jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.



Postanowienie SO w Szczecinie z 4.07.2014 r., VIII Gz 111/14

Skoro tak, to brak jest w świetle art. 1091 § 1 k.c. podstaw prawnych do uznania, by

prokurent mógł zastępować spółkę w czynnościach procesowo - prawnych,

dotyczących szeroko rozumianej struktury organizacyjnej mocodawcy (np.

zastępować spółkę jako pozwaną w procesach dotyczących zaskarżania uchwał

organu właścicielskiego (art. 249-252 k.s.h.), czy też w sporach odszkodowawczych

na podstawie art. 291-294 k.s.h., względnie w sporach przeciwko wspólnikom,

wynikających ze stosunku spółki z o.o.).

Te czynności jako dotyczące sfery organizacyjno - prawnej przedsiębiorcy

(mocodawcy) muszą być uznane jako nie pozostające w związku z prowadzeniem

przedsiębiorstwa spółki (wynikają ze stosunku prawnego tworzącego.



Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r.,  III CSK 17/16

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca komplementariuszem w spółce

komandytowej, może składać oświadczenia woli w imieniu spółki komandytowej

przez prokurenta lub ustanowionego przez niego pełnomocnika.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2016 r., V CZ 26/16

Nieposiadanie w toku procesu zarządu przez spółkę z ograniczoną

odpowiedzialnością będącą komplementariuszem uprawnionym do reprezentowania

pozwanej spółki komandytowej (art. 117 k.s.h.), nie daje podstaw do stwierdzenia

braku należytej reprezentacji pozwanej spółki komandytowej i orzeczenia na tej

podstawie przez sąd odwoławczy o nieważności postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.)

ze skutkami określonymi w art. 386 § 2 k.p.c., gdy spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością będąca komplementariuszem ma prokurenta, który ustanowił

pełnomocnika procesowego reprezentującego w toku postępowania pozwaną

spółkę komandytową. Interesy, które chroni art. 379 pkt 2 k.p.c., są w takim

przypadku zabezpieczone przez działanie prokurenta i ustanowionego przez niego

dla pozwanej spółki komandytowej pełnomocnika procesowego.



LEGITYMACJA DO BYCIA PROKURENTEM

Art. 1092. § 2. Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do

czynności prawnych.

Brak takiego przepisu przy pełnomocnictwie:

Art. 100. Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności

prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu

mocodawcy.



FORMA UDZIELENIA PROKURY

Art. 1092. § 1. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na

piśmie. Przepisu art. 99 § 1 nie stosuje się.

Art. 99. § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna

forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej

samej formie.

ZASADA JAWNOŚCI PROKURY

Art. 1098. § 1. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku

prokury łącznej oraz prokury, o której mowa w art. 1094 § 11, także sposób jej

wykonywania (prokura łączna i mieszana).



RODZAJE PROKURY

PROKURA SAMOISTNA

PROKURA ŁĄCZNA

Art. 1094. § 1. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna)

lub oddzielnie.

PROKURA MIESZANA

Art. 1094. § 11. Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do

dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub

wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

PROKURA ODDZIAŁOWA

Art. 1095. Prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru

oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa).



REPREZENTACJA BIERNA

Art. 1094. § 2. Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism

mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury.

PRZENIESIENIE PROKURY

Art. 1096. Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może ustanowić

pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.



USTANIE PROKURY

ODWOŁANIE

Art. 1097. § 1. Prokura może być w każdym czasie odwołana.

WYGAŚNIĘCIE

§ 2. Prokura wygasa wskutek:

• wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej albo z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

• ogłoszenia upadłości

• otwarcia likwidacji

• przekształcenia przedsiębiorcy.

§ 3. Prokura wygasa ze śmiercią prokurenta.

§ 31. Prokura wygasa wskutek ustanowienia kuratora na podstawie art. 42 § 1. W

okresie kurateli prokura nie może być ustanowiona.

§ 4. Utrata przez przedsiębiorcę zdolności do czynności prawnych nie powoduje

wygaśnięcia prokury.



• nie można udzielić prokury członkowi zarządu, wspólnikowi

• powołanie prokurenta na członka zarządu skutkuje wygaśnięciem prokury

• nie jest dopuszczalne udzielenie prokury członkowi rady nadzorczej

prokura łączna jednolita – dwóch prokurentów

prokura łączna mieszana – prokurent i członek zarządu

prokura łączna połowiczna – jeden prokurent łączny inny samoistny

prokura łączna grupowa – kilku prokurentów łącznych

prokura łączna całkowita – każdy prokurent łączny



PROKURA ELEKTRONICZNA

SPÓŁKA JAWNA

Art. 41. § 3. W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca

umowy, wspólnicy mogą ustanowić prokurę przy wykorzystaniu wzorca uchwały

udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku wniosek o wpis

do rejestru składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 4. Uchwałę, o której mowa w § 3, opatruje się kwalifikowanymi podpisami

elektronicznymi, podpisami zaufanymi albo podpisami osobistymi. Uchwała taka jest

równoważna z uchwałą w formie pisemnej.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Art. 208 § 9. W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca

umowy, podjęcie uchwały o ustanowieniu prokury może nastąpić przy wykorzystaniu

wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W takim

przypadku wniosek o wpis do rejestru składany jest za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego.

§ 10. Uchwałę, o której mowa w § 9, opatruje się kwalifikowanymi podpisami

elektronicznymi, podpisami zaufanymi albo podpisami osobistymi. Uchwała taka jest

równoważna z uchwałą w formie pisemnej.



KODEKS HANDLOWY

PEŁNOMOCNICTWO HANDLOWE

Art. 66. § 1. Pełnomocnictwo, nie będące prokurą, udzielone przez kupca do

prowadzenia bądź całego przedsiębiorstwa, bądź jego części, bądź też do

czynności pewnego rodzaju, upoważnia do wszystkich czynności, jakie zazwyczaj

wiążą się z poruczonym pełnomocnikowi zakresem działania. Do przeniesienia w

całości otrzymanego pełnomocnictwa, do zbycia przedsiębiorstwa, wydzierżawienia

i ustanowienia na niem prawa użytkowania, do zbywania lub obciążania

nieruchomości, prowadzenia sporów, zawierania ugód, czynienia zapisów na sąd

polubowny, podpisywania weksli i czeków, zaciągania pożyczek potrzeba

wyraźnego upoważnienia.



PEŁNOMOCNICTWO A PROKURA

1) mocodawcą przy pełnomocnictwie może być każdy podmiot prawa (przy

prokurze tylko przedsiębiorcy prowadzący przedsiębiorstwo i wpisani do rejestru

lub CEiDG);

2) zakres umocowania pełnomocnika wynika z oświadczenia woli mocodawcy

(przy prokurze wynika z ustawy);

3) pełnomocnictwo może być ograniczone w swoim zakresie, a także może być

zastępowane jedną formą przez drugą, np. ogólne przez rodzajowe itp. (prokura

nie może być ograniczona ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich z

wyjątkiem ustanowienia prokury oddziałowej czy mieszanej);

4) możliwe jest udzielenie dalszych pełnomocnictw (nie można udzielić dalszej

prokury);



PEŁNOMOCNICTWO A PROKURA

5) zdolność bycia prokurentem ograniczona została tylko do osób fizycznych

mających pełną zdolność do czynności prawnych (takiej zależności nie ma przy

pełnomocnictwie);

6) udzielenie i wygaśnięcie prokury musi być zgłoszone do rejestru (przy

pełnomocnictwie brak takiego wymogu);

7) prokura musi być udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności (przy

pełnomocnictwie formy pisemnej pod rygorem nieważności wymaga

pełnomocnictwo ogólne);

8) śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych

nie powoduje wygaśnięcia prokury (przy pełnomocnictwie śmierć mocodawcy

powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa).
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