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Wykaz skrótóW

akty prawne

dyrektywa 2015/2436 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2015/2436 
z 16.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkow-
skich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 336, s. 1)

dyrektywa MiFID II – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z 15.05.2014 r. 
w  sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dy-
rektywę 2002/92/WE i  dyrektywę 2011/61/UE (wersja przekształcona) 
(Dz.Urz. UE L 173, s. 349 ze zm.)

dyrektywa 2011/83/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. 
w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG 
i  dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady oraz uchy-
lająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i  dyrektywę 97/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L 304, s. 64 ze zm.)

dyrektywa 2002/65/WE – dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.09.2002 r. 
dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE 
i 98/27/WE (Dz.Urz. UE L 271, s. 16 ze zm.)

dyrektywa 2001/86/WE – dyrektywa Rady 2001/86/WE z 8.10.2001 r. uzupełniająca statut spółki 
europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (Dz.Urz. WE 
L 294, s. 22)

dyrektywa o handlu 
elektronicznym/
dyrektywa 2000/31/WE

– dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8.06.2000 r. 
w  sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa infor-
macyjnego, w  szczególności handlu elektronicznego w  ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o  handlu elektronicznym) (Dz.Urz.  UE 
L 178, s. 1)

dyrektywa 1999/44/WE – dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.05.1999 r. 
w  sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych 
i związanych z tym gwarancji (Dz.Urz. UE L 171, s. 12 ze zm.)
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dyrektywa 98/44/WE – dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  6.07.1998 r. 
w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz.Urz. WE 
L 213, s. 13; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, s. 395)

dyrektywa 98/71/WE – dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  13.10.1998 r. 
w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.Urz. WE L 289, s. 28; Dz.Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 21, s. 120)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
k.h. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z  27.06.1934 r. – Kodeks 

handlowy (Dz.U. poz. 502 ze zm.) – uchylone
k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600)
k.m. – ustawa z 18.09.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. z 2016 r. poz. 66 ze zm.)
k.z. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zo-

bowiązań (Dz.U. poz. 598 ze zm.) – uchylone
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. poz. 483 ze zm.)
konwencja ONZ – Konwencja Narodów Zjednoczonych o  umowach międzynarodowej 

sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu 11.04.1980 r. (Dz.U. z 1997 r. 
poz. 286 ze zm.)

konwencja o udzielaniu 
patentów europejskich

– Konwencja o  udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o  patencie 
europejskim), sporządzona w Monachium 5.10.1973 r., zmieniona aktem 
zmieniającym artykuł 63 Konwencji z 17.12.1991 r. oraz decyzjami Rady 
Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z  21.12.1978 r., 
13.12.1994 r., 20.10.1995 r., 5.12.1996 r. oraz 10.12.1998 r., wraz z Protoko-
łami stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. z 2004 r. poz. 737 ze zm.)

konwencja paryska – Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności 
przemysłowej z 20.03.1883 r., zmienioną w Brukseli 14.12.1900 r., w Wa-
szyngtonie 2.06.1911 r., w  Hadze 6.11.1925 r., w  Londynie 2.06.1934 r., 
w  Lizbonie 31.10.1958 r., sporządzony w  Sztokholmie 14.07.1967 r. 
(Dz.U. z 1975 r. poz. 51)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1360 ze zm.)

k.r.o. – ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 682 ze zm.)

k.s.h. – ustawa z  15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z  2017 r. 
poz. 1577 ze zm.)

nowela z 6.06.2002 r. – ustawa z 6.06.2002 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej 
(Dz.U. poz. 945)

nowela z 29.06.2007 r. – ustawa z 29.06.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysło-
wej (Dz.U. poz. 958)

nowela z 10.07.2015 r. – ustawa z  10.07.2015 r. o  zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1311 ze zm.)

p.d.g. – ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1178 
ze zm.) – uchylona
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pierwsza dyrektywa – pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z  21.12.1988 r. mająca na celu 
zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zna-
ków towarowych (Dz.Urz.  WE L  40, s.  1; Dz.Urz.  UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 92 ze zm.) – akt zastąpiony dyrektywą Par-
lamentu Europejskiego i  Rady 2008/95/WE z  22.10.2008 r. mającą na 
celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 299, s. 25)

porozumienie TRIPS – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektu-
alnej, stanowiące załącznik do porozumienia ustanawiającego Światową 
Organizację Handlu (WTO) z 15.04.1994 r. (Dz.U. z 1996 r. poz. 143, zał.)

p.o.ś. – ustawa z  27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z  2018 r. 
poz. 799 ze zm.)

pr. bank. – ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.)
pr. bud. – ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)
pr. czek. – ustawa z 28.04.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 462 ze zm.)
pr. lotn. – ustawa z 3.07.2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1183 ze zm.)
pr. przeds. – ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 ze zm.)
pr. przew. – ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 ze zm.)
pr. rest. – ustawa z  15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z  2017 r. 

poz. 1508 ze zm.)
pr. spółdz. – ustawa z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285)
p.w. pr. przeds. – ustawa z 6.03.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębior-

ców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650)
pr. up./pr.up.n. – ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 

ze zm.)
pr. weksl. – ustawa z 28.04.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 160)
p.w.p. – ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 776 ze zm.)
p.z.p. – ustawa z  29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2017 r. 

poz. 1579 ze zm.)
rozporządzenie CRR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr  575/2013 

z  26.06.2013 r. w  sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i  firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 176, s. 1 ze zm.)

rozporządzenie eIDAS – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr  910/2014 
z  23.07.2014 r. w  sprawie identyfikacji elektronicznej i  usług zaufania 
w  odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257, s. 73)

rozporządzenie 
nr 2790/1999

– rozporządzenie Komisji (WE) nr  2790/1999 z  22.12.1999 r. w  sprawie 
stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych 
i  praktyk uzgodnionych (Dz.Urz.  UE L  336, s.  21; Dz.Urz.  UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, s. 364 ze zm.) – uchylone
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rozporządzenie 
nr 6/2002

– rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów 
wspólnotowych (Dz.Urz. WE L 3, s. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 13, t. 27, s. 142, ze zm.)

rozporządzenie 
nr 510/2006

– rozporządzenie Rady (WE) nr  510/2006 z  20.03.2006 r. w  sprawie 
ochrony oznaczeń geograficznych i  nazw pochodzenia produktów rol-
nych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 93, s. 12 ze zm.) – uchylone

rozporządzenie 
nr 207/2009

– rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie znaku 
towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 78, s. 1) – uchylone

rozporządzenie 
nr 2017/2402

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2017/2402 
z 12.12.2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji 
oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i  stan-
dardowych sekurytyzacji, a  także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 
2009/138/WE i  2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr  1060/2009 
i (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 347, s. 35)

rozporządzenie 
z 1985 r.

– rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 z 25.07.1985 r. w sprawie euro-
pejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG) (Dz.Urz.  WE 
L 199, s. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 83)

TFUE – Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: 
Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 47)

TUE – Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C 202 
z 7.06.2016 r., s. 13)

TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana 2006) 
(Dz.Urz. UE C 321E, s. 1)

u.d.g. – ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 324 ze zm.) 
– uchylona

u.dz.u. – ustawa z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 999 ze zm.)

u.f.i. – ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alterna-
tywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 ze zm.)

u.g.k. – ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827 
ze zm.)

u.i.c.t.u. – ustawa z 9.05.2014 r. o  informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1830 ze zm.)

u.k. – ustawa z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pra-
cowników (Dz.U. z 2017 r. poz. 1055 ze zm.), w brzmieniu od 1.01.2017 r.

u.k.p. – ustawa z  30.08.1996 r. o  komercjalizacji i  prywatyzacji (Dz.U. z  2016 r. 
poz. 981 ze zm.), w brzmieniu do 31.12.2016 r.

u.o. – ustawa z 15.01.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483)
u.o.i.f. – ustawa z  29.07.2005 r. o  obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1768 ze zm.)
u.p.k. – ustawa z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 

ze zm.)
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u.p.n.p.r. – ustawa z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom ryn-
kowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070)

u.p.p. – ustawa z 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2152 ze zm.)

u.p.z. – ustawa z  6.03.2018 r. o  zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagra-
nicznych i  innych osób zagranicznych w  obrocie gospodarczym na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 649 ze zm.)

u.p.t.z. – ustawa z  16.12.2010 r. o  publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2136 ze zm.)

u.s.d.g. – ustawa z  2.07.2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) – uchylona

u.s.g. – ustawa z  8.03.1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz.U. z  2018 r. 
poz. 994 ze zm.)

u.s.p. – ustawa z  5.06.1998 r. o  samorządzie powiatowym (Dz.U. z  2018 r. 
poz. 995 ze zm.)

ustawa o CEIDG – ustawa z  6.03.2018 r. o  Centralnej Ewidencji i  Informacji o  Działal-
ności Gospodarczej i  Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 
poz. 647 ze zm.)

ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 986 ze zm.)

ustawa 
o ofercie publicznej

– ustawa z  29.07.2005  r. o  ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.).

ustawa o rzemiośle – ustawa z 22.03.1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267)
ustawa o SE – ustawa z  4.03.2005 r. o  europejskim zgrupowaniu interesów gospodar-

czych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2142 ze zm.)
ustawa z 1996 r. – ustawa z  8.08.1996 r. o  zasadach wykonywania uprawnień przysługu-

jących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 154 ze zm.) – uchylona
u.s.w. – ustawa z  5.06.1998 r. o  samorządzie województwa (Dz.U. z  2018 r. 

poz. 913 ze zm.)
u.ś.u.e. – ustawa z  18.07.2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)
u.u.o. – ustawa z 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze-

niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Ko-
munikacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 473 ze zm.)

u.z.n.k. – ustawa z  16.04.1993 r. o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 419 ze zm.)

u.z.r.r.z. – ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1278 ze zm.)

u.z.z.m.p. – ustawa z  16.12.2016 r. o  zasadach zarządzania mieniem państwowym 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.)
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Inne

Biul. SN – Biuletyn Sądu Najwyższego
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
ECR – European Court Reports
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
GUS – Główny Urząd Statystyczny
GW – Gazeta Wyborcza
j.b.r. – jednostki badawczo-rozwojowe
j.g.u. – jednostki gospodarki uspołecznionej
KNPME – Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
M. Praw. – Monitor Prawniczy
MPH – Monitor Prawa Handlowego
NBP – Narodowy Bank Polski
NP – Nowe Prawo
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAB – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
OSN – Orzecznictwo Sądu Najwyższego
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i  Ubezpieczeń 

Społecznych
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A
OTK-B – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria B
p.p. – przedsiębiorstwo państwowe
PA – Prawo Asekuracyjne
PiP – Państwo i Prawo
PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
PP – Przegląd Podatkowy
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
Pr. Bank. – Prawo Bankowe
Pr. Gosp. – Prawo Gospodarcze
Pr. Spółek – Prawo Spółek
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PS – Przegląd Sądowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
SA – Sąd Apelacyjny
SC – Studia Cywilistyczne
SN – Sąd Najwyższy
SPP – Studia Prawa Prywatnego
St. Praw. – Studia Prawnicze
TK – Trybunał Konstytucyjny
TPP – Transformacje Prawa Prywatnego
TS – Trybunał Sprawiedliwości (dawny ETS – Europejski Trybunał Sprawied-

liwości)
ZNUJ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego





Wstęp 27

   

WStęp

Sukces pierwszego wydania podręcznika akademickiego Prawo gospodarcze i handlowe, 
obejmującego jako jedyny w  kraju całą materię przedmiotu w  zakresie prywatnego 
obrotu prawnego w dziedzinie gospodarki, skłonił autorów do przygotowania drugiego 
wydania. Jest to podyktowane także licznymi w ciągu zaledwie dwóch  lat zmianami 
stanu prawnego. Zostały one wprowadzone do tekstu, nieraz całkowicie nowego, we-
dług stanu prawnego na 1 września 2018 r.

Podręcznik obejmuje wykład z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, czyli przed-
miotu stanowiącego dla wszystkich studentów prawa ostatnią część prawa cywilnego 
materialnego. Wykład bazuje na wiedzy uzyskanej przez studentów w ramach części 
ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i majątkowego prawa 
rodzinnego. Na uboczu omawianych kwestii, poza wyjątkami, znajduje się prawo spad-
kowe i prawo międzynarodowe prywatne. W toku wywodów staramy się nie powtarzać 
kwestii, które powinny być już znane z wcześniejszych partii prawa cywilnego, lecz tylko 
do nich nawiązujemy, i  to głównie tam, gdzie jest to konieczne. Z kolei tam, gdzie to 
niezbędne, są też wskazywane – poza prawem polskim – źródła prawa europejskiego.

Podręcznik obejmuje cztery części składające się na wykład kursowy: Prawo przedsię-
biorców (część A), Czynności handlowe (część B), Instrumenty finansowe, papiery war-
tościowe i umowy z bankiem (część C) oraz Prawo własności przemysłowej i ochrona 
przed nieuczciwą konkurencją (część D). Dwie pierwsze części nawiązują do podziału 
znanego z Kodeksu handlowego z 1934 r. na księgę pierwszą: kupiec i księgę drugą: czyn-
ności handlowe. Współcześnie chodzi zatem o problematykę ustrojową przedsiębiorców 
(część A), wśród których najliczniej występują spółki handlowe. Im też poświęcona jest 
szczególna uwaga, z rozbudowaniem zwłaszcza problematyki spółek osobowych jako 
bardzo popularnych w praktyce, a niemających tak licznych i szczegółowych opracowań 
podręcznikowych jak spółki kapitałowe. Uzupełnienie wykładu stanowi problematyka 
spółki europejskiej i innych form przedsiębiorczości europejskiej.

Jednak prawo handlowe nie ogranicza się tylko do zagadnień prawnych spółek, jak 
przyjmowano na początku transformacji gospodarczej, lecz dotyczy również innych 
przedsiębiorców (w tym osób fizycznych, rzemieślników, spółdzielni) i podmiotów 
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z założenia niebędących przedsiębiorcami, ale mogących prowadzić działalność gospo-
darczą (np. fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne samorządu terytorialnego, insty-
tuty badawcze, osoby kościelne). Odrębnie jest przedstawiona problematyka upadłości 
i nowa regulacja prawa upadłościowego, obowiązująca od 2016 r. wraz z nową ustawą 
restrukturyzacyjną.

Czynności handlowe (część B) to zbiorcza nazwa dla obrotu gospodarczego, zwłaszcza 
prawa umów, w których stroną lub stronami są przedsiębiorcy, a więc spoza tzw. obrotu 
powszechnego, omawianego w ramach klasycznego prawa zobowiązań. Są wśród nich 
umowy nazwane (np. sprzedaż handlowa, agencja, leasing, przewóz towarów, spedy-
cja, skład, umowy inwestycyjne w budownictwie, ubezpieczenia gospodarcze) oraz 
umowy nienazwane (np.  franchising, faktoring, outsourcing), zostały także omó-
wione kwestie ogólniejsze: sposoby zawierania umów przez przedsiębiorców, w tym 
drogą elektroniczną, a także poprzez giełdę towarową i list intencyjny. Ponadto opisano 
wykonywanie umów w gospodarce, odpowiedzialność za niedochowanie staranno-
ści zawodowej, kary umowne i sposoby zabezpieczenia wierzytelności (osobiste, rze-
czowe, wekslowe, gwarancja bankowa).

W części C znajduje się omówienie skomplikowanych konstrukcji prawnych weksli, 
obligacji i coraz powszechniejszych instrumentów finansowych, takich jak np. opcje 
oraz sekurytyzacja. Następnie zostały przedstawione umowy z bankiem: rachunek 
bankowy, kredyt bankowy i akredytywa.

Orzecznictwo pokazuje, jak ważne teoretycznie i praktycznie są obecnie zagadnienia do-
tyczące własności przemysłowej (część D). To kwestie dotyczące znaków towarowych, 
oznaczeń geograficznych, wzorów przemysłowych i patentów. Odrębną dziedzinę sta-
nowi cywilistyczna strona ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Każdy współczesny 
absolwent prawa powinien znać tę problematykę albo w ramach ogólnego przedmiotu, 
albo wykładu monograficznego.

Przedstawieniu poszczególnych zagadnień przyświecało przekonanie autorów, że należy 
się skupić na najważniejszych kwestiach, ograniczając szczegóły, które można przenieść 
do wykładów specjalistycznych i na seminaria. Podręcznik nie może być bowiem zbyt 
obszerny, jeśli ma służyć za podstawę do egzaminu przedmiotowego i swą formą za-
chęcać do studiowania. Powinien przystępnie i ciekawie prezentować nawet najtrudniej-
sze problemy, jednocześnie zawierając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji nauko-
wej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości 
służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury, ale ograniczonej 
tylko do opracowań zwartych, bez artykułów, glos i przyczynków. Pominięte też z re-
guły zostały opracowania systemowe (System Prawa Prywatnego, System Prawa Cy-
wilnego, System Prawa Handlowego), komentarze do Kodeksu cywilnego i  Kodeksu 
spółek handlowych. Ze względu na podział tematyki między poszczególnych autorów 
nieunikniona stała się pewna nierównomierność prezentacji zagadnień i  ich szczegó-
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łowości; dotyczy to również przypisów i odmienności językowych oraz wynika z cech 
osobistych piszących autorów. W ramach prac redakcyjnych podjęto próbę synchroni-
zacji poglądów poszczególnych autorów, ale nie zawsze się to zapewne udało, dlatego 
każdy fragment tekstu jest przypisany do nazwiska jego autora. Aktualizacja obejmuje 
nową ustawę z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej 
oraz z  tej samej daty zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i usta-
wie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wspólnie mamy nadzieję, że drugie wydanie podręcznika zawierającego całość prob-
lematyki prawa gospodarczego prywatnego (handlowego) zostanie życzliwie przyjęte 
przez studentów, a także przez środowisko naukowe i praktyków prawa, którym będzie 
służyć do poznania przedmiotu i odświeżenia wiadomości w nieustannie zmieniają-
cym się stanie normatywnym. Wynika to głównie z rozwoju gospodarczego, ale także 
z przynależności Polski do Unii Europejskiej – wspólnoty państw o celach głównie go-
spodarczych.

Publikacja otrzymała w roku 2017 pierwszą nagrodę rektora Uniwersytetu Łódzkiego 
za najlepszy podręcznik akademicki.

W imieniu zespołu autorskiego 
Prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner 

Sędzia Sądu Najwyższego

Stan prawny na 30.09.2018 r.





Część A

przedSiębiorcy. praWo Spółek





Rozdział A.I. Zagadnienia wprowadzające 33

Wojciech J. Katner

 Wojciech J. Katner 

Rozdział A.I

zagadnienia WproWadzające

Podstawowa literatura: K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, Warszawa 2015; M. Etel, 
Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądo-
wym, Warszawa 2012; W.J. Katner, Rozważania nad zakresem oraz treścią prawa gospodar-
czego i handlowego w Polsce [w:] Studia z prawa prywatnego gospodarczego. Księga pamiątkowa 
ku czci prof. Ireneusza Weissa, Kraków 2003; W.J. Katner, Prawo działalności gospodarczej. 
Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Warszawa 2003; A. Kidyba, Prawo handlowe, War-
szawa 2015; A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2017; K. Kruczalak, Prawo handlowe. Za-
rys wykładu, Warszawa 2001; R.R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, Warszawa 2012; 
Prawo cywilne i handlowe w zarysie, red. W.J. Katner, Warszawa 2017; Prawo gospodarcze 
prywatne, red. T. Mróz, M. Stec, Warszawa 2005; Prawo handlowe, red. J. Okolski, M. Mo-
drzejewska, Warszawa 2012; S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego (w opozycji 
do regulacji prawa publicznego), Białystok 2018; Publiczne prawo gospodarcze, red. J. Olszew-
ski, Warszawa 2012; K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011; System 
Prawa Handlowego, t. 1, Prawo handlowe – część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009; 
System Prawa Handlowego, t. 9, Międzynarodowe prawo handlowe, red. W. Popiołek, War-
szawa 2013; Instytucje gospodarki rynkowej, red. T. Włudyka, M. Smaga, Warszawa 2012.

§ 1. prawo gospodarcze i handlowe jako część 
prawa cywilnego. zarys historii prawa handlowego. 
prawo gospodarcze publiczne i prywatne. 
określenie prawa gospodarczego i handlowego

Relacje gospodarcze pomiędzy podmiotami prawa (osobami fizycznymi 
i prawnymi) są oparte przede wszystkim na umowach, czyli na czynnoś-
ciach cywilnoprawnych. Są one podstawą powstania większości podmiotów, 
które po spełnieniu przesłanek ustawowych stają się przedsiębiorcami. Także 
wtedy, gdy decyzja o działalności gospodarczej jest podejmowana przez in-
dywidualną osobę fizyczną lub jednoosobowego wspólnika, akt założycielski 
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stanowi oświadczenie woli będące elementem koniecznym każdej czynności 
prawnej w prawie cywilnym (art. 60 k.c.). Zarówno powstanie przedsiębiorcy, 
jak i jego działalność w obrocie gospodarczym są związane ze zdarzeniami 
ze  sfery prawa cywilnego. To  sprawia, że prawo przedsiębiorców i  prawo 
obrotu gospodarczego, stanowiąc dwie części prawa, nazywanego według 
różnych tradycji albo prawem gospodarczym i handlowym, albo prawem 
gospodarczym prywatnym, albo też krótko – prawem handlowym, nie jest 
odrębną dziedziną prawa, lecz działem w ramach prawa cywilnego. Dydak-
tycznie jest traktowane jako ostatnia część prawa cywilnego materialnego, 
ponieważ program ogółu uniwersytetów słusznie wymaga sekwencji swo-
ich przedmiotów, tak aby przystępujący do wykładu z prawa gospodarczego 
i handlowego mieli już wiedzę z zakresu powszechnego prawa cywilnego, 
w szczególności części ogólnej, prawa rzeczowego i prawa zobowiązań.

W ustawodawstwach poszczególnych krajów postępuje się różnie z zalicze-
niem lub wyodrębnieniem prawa handlowego z prawa cywilnego i nie jest 
to nawet zależne od przynależności do tradycyjnych europejskich systemów 
prawa romańskiego lub germańskiego. Przykładem są Włochy i Szwajcaria, 
które włączyły wprost regulacje prawa spółek i umów handlowych do ko-
deksów cywilnych, a Francja i Niemcy mają regulacje odrębne spółek hand-
lowych, poza kodeksami cywilnymi i  handlowymi. Punktu widzenia nie 
zmieniła przynależność większości krajów europejskich do Unii Europejskiej, 
mającej swoje podstawy we współpracy gospodarczej i stopniowe ujednolica-
nie nie tylko prawa publicznego, ale także prawa prywatnego w ramach Unii.

Burze dziejowe spowodowały, że Polska dość późno kształtowała swoje usta-
wodawstwo w dziedzinie obrotu gospodarczego, ale przedwojenne wyodręb-
nienie prawa handlowego (prawo spółek i czynności handlowych w Kodeksie 
handlowym z 1934 r.) miało swój wzorzec w niemieckim kodeksie handlowym 
(Handelsgesetzbuch – HGB), obowiązującym przez dziesięciolecia równolegle 
z  kodeksem cywilnym (Bürgerlisches Gesetzbuch – BGB). Wzorcem dla Ko-
deksu zobowiązań z 1933 r. był przede wszystkim szwajcarski kodeks cywilny 
w części zobowiązań (Schweizerische Zivilgesetzbuch – Obligation enrecht) oraz 
francuski kodeks cywilny (Code Civil – CC). Zmiany ustrojowe po wojnie spo-
wodowały w zakresie obrotu zanik stosowania Kodeksu handlowego wskutek 
wydania przepisów szczególnych, obowiązujących w stosunkach między roz-
powszechnionymi aż do 1989 r. tzw.  jednostkami gospodarki uspołecznionej 
– j.g.u. (zwłaszcza przedsiębiorstwami państwowymi – dekret z 1950 r. i spół-
dzielniami – ustawa z 1961 r., zaś dla umów sprzedaży, dostawy i umów w bu-
downictwie między j.g.u. – uchwały Rady Ministrów); Kodeks zobowiązań miał 
zastosowanie głównie w tzw. obrocie powszechnym. W 1964 r. został uchwalony 
obowiązujący Kodeks cywilny, starający się przywrócić rangę regulacji kodek-
sowej w zakresie całego obrotu cywilnoprawnego, tzw. powszechnego i gospo-
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darczego, w tym uspołecznionego, przez proklamowanie zasady jedności prawa 
cywilnego. Miała ona przez wiele lat wyłącznie fasadowe znaczenie, ale mimo to 
odegrała pierwszorzędną rolę w obronie cywilnoprawnego charakteru ówczes-
nego obrotu gospodarczego, zdominowanego ze względów politycznych i eko-
nomicznych przez tzw. system nakazowo-rozdzielczy. Nawet jeśli zburzone były 
reguły rynkowe, gospodarką sterowano administracyjnie, narzucano ceny urzę-
dowe i występował obowiązek zawierania umów o z góry określonych ich pod-
miotach i treści; były to jednak umowy, których korzenie starały się dosięgnąć 
zasad prawa cywilnego, a Kodeks cywilny stanowił o zdolności prawnej, zdol-
ności do czynności prawnych i elementach istotnych znaczącej części stosun-
ków cywilnoprawnych. Na konstrukcji stosunku cywilnoprawnego, cechującego 
się równością występujących w nim podmiotów, opierały się bowiem i opierają 
nadal w gospodarce rynkowej, funkcjonującej w warunkach wolności gospo-
darczej, relacje prawne między podmiotami prawa wymienionymi w art. 1 k.c.

Przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych regulujących stosunki 
cywilnoprawne w gospodarce należą tradycyjnie do prawa prywatnego. Prze-
ciwstawia się mu prawo publiczne gospodarcze, czyli zespół przepisów, głów-
nie o  charakterze administracyjnoprawnym, realizujących konstytucyjne 
uprawnienie państwa do ingerencji w gospodarkę (art. 22 Konstytucji RP). 
Konsekwencje podziału na prawo gospodarcze prywatne i publiczne, dawniej 
uzasadnione, obecnie stały się nieprawdziwe, prowadząc do niepożądanych 
skutków, między innymi poprzez niekiedy podwójne regulacje prawne tych 
samych kwestii oraz różnie definiowane te same pojęcia. Najlepszym tego 
przykładem jest pojęcie przedsiębiorcy (o czym szczegółowo będzie mowa 
w rozdz. A.II), który ma różne określenia w Kodeksie cywilnym i w uchylo-
nej już ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ale także w nowym 
Prawie przedsiębiorców z 2018 r. Rozziew terminologiczny zatem się pogłębia 
i utrwala. Tymczasem współcześnie staje się coraz częściej widoczne w prak-
tyce, że należy ujednolicać unormowania prawne – w tym zasady i pojęcia 
prawne w regulacjach prywatno- i publicznoprawnych – tak dalece, jak to 
tylko jest konstrukcyjnie możliwe. Nie kłóci się to z wyodrębnieniem wielu 
instytucji właściwych dla prawa gospodarczego publicznego, jak ogranicze-
nia działalności gospodarczej poprzez decyzje administracyjne o koncesjach 
i zezwoleniach, w zakresie ochrony konkurencji i przeciwstawiania się mo-
nopolom, zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej, gazu itp.1

Jednoznaczne określenie, czym jest prawo gospodarcze i handlowe, nie jest 
łatwe i w piśmiennictwie wysuwane są różne propozycje. Poprawne wydaje 
się uznanie, że jest to dział prawa cywilnego dotyczący powstania, funk-
cjonowania i ustania przedsiębiorców oraz wykonywania przez nich czyn-

1 Zob. bliżej K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze…
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ze znacznym zainteresowaniem studentów i praktyków prawa”. 

Prof. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska

„Jest to opracowanie o dużej wartości poznawczej, dydaktycznej i praktycznej, (...) jedyne w piśmien-
nictwie polskim w pełni realizujące wymogi wynikające z programu studiów prawniczych w zakresie 
przedmiotu «prawo gospodarcze i handlowe» (...) o wybitnych walorach merytorycznych oraz (...) 
wzorowe pod względem formy prezentacji”.

Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł

zamówienia:
infolinia 801 04 45 45, fax 22 535 80 01
zamowienia@wolterskluwer.pl
www.profinfo.pl
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