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WPROWADZENIE
Trzecie wydanie podręcznika Prawo handlowe dla ekonomistów aktualizuje i uzupełnia
problematykę przedstawioną w jego drugim wydaniu z 2015 r. Od tego czasu zaszło
bowiem w prawie wiele zmian mających znaczenie dla prawa handlowego. W szczególności weszły w życie ustawa z 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz towarzyszące jej
ustawy, dokonano zmian w regulacji dotyczącej poszczególnych przedsiębiorców, ich
reprezentacji (prokura), umów handlowych, w tym przede wszystkim o pośrednictwie
ubezpieczeniowym i umów „konsumenckich” (jednostronnie handlowych), a także
sposobu rozstrzygania spraw gospodarczych.
W podręczniku omówiono kwestie zaliczane do dyscypliny naukowej i dydaktycznej
zwanej prawem handlowym lub zamiennie prawem gospodarczym prywatnym oraz
zagadnienia z zakresu własności intelektualnej. Oryginalny układ podręcznika podyktowany jest przede wszystkim faktem, że wiele kwestii z zakresu własności intelektualnej
wiąże się ściśle z problematyką prawa handlowego (prawa gospodarczego prywatnego).
Prawa tej własności (np. prawa własności przemysłowej, autorskie prawa majątkowe)
są składnikami przedsiębiorstwa oraz przedmiotem wielu umów handlowych i choćby
z tych przyczyn ich omówienie w podręczniku dla ekonomistów jest uzasadnione.
Podręcznik obejmuje nie tylko zagadnienia prawa handlowego w wąskim znaczeniu,
czyli problematykę dotyczącą przedsiębiorców i relacji prawnych między nimi, lecz
także kwestie związane z relacjami przedsiębiorca–konsument, które zaliczane są do
prawa handlowego w szerokim znaczeniu. Przyszłemu ekonomiście przyda się wiedza
na temat całościowej regulacji dotyczącej przedsiębiorcy, ten kwalifikowany podmiot
ma bowiem odmienne obowiązki w zależności od tego, czy pozostaje w relacji prawnej z innym przedsiębiorcą, konsumentem albo podmiotem niekwalifikowanym (np.
z uczelnią), i te właśnie okoliczności przemawiają za omówieniem w tym podręczniku
prawa handlowego w szerokim znaczeniu.
W podręczniku przedstawiono zagadnienia prawa prywatnego, a kwestie publicznoprawne dotyczące przedsiębiorcy i działalności gospodarczej są w nim poruszone tylko
w zakresie niezbędnym do ilustracji rozwiązań prawa handlowego, w szczególności te
ograniczające zasadę wolności działalności gospodarczej. W treści podręcznika uwzględ-
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niono okoliczność, że na kierunkach ekonomicznych wykład z prawa handlowego (prawa
gospodarczego) jest z reguły poprzedzony wykładem z podstaw prawa.
Podręcznik składa się z 18 rozdziałów. W rozdziale I zostały wyjaśnione podstawowe
pojęcia prawa handlowego oraz ograniczenia wolności działalności gospodarczej. Rozdział II jest poświęcony omówieniu form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców, ich
transformacji oraz zagadnieniom prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. W rozdziale III dokonano prezentacji ogólnych zagadnień dotyczących umów handlowych,
które wyjaśniają kryteria kwalifikacji umów omówionych w rozdziałach od IV do XIII
włącznie. Rozdział XIV jest poświęcony problematyce papierów wartościowych, gdyż
mają one znaczenie w działalności gospodarczej. W rozdziale XV zostały przedstawione elementarne zagadnienia dotyczące rozstrzygania spraw gospodarczych. Rozdział
XVI wyjaśnia kwestie należące do prawa własności przemysłowej oraz problematykę
zwalczania nieuczciwej konkurencji i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym. Ostatnie rozdziały dotyczą podstawowych zagadnień prawa autorskiego (rozdział
XVII) oraz umów w zakresie własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych
(rozdział XVIII).
Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków ekonomicznych, ale może być też przydatny studentom innych kierunków, w tym administracji,
a nawet prawa, oraz dla przedsiębiorców.
W podręczniku uwzględniono stan prawny na dzień 18.01.2019 r.
Redaktor naukowy
Bogusława Gnela
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Rozdział I

ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego
1.1.1. Pojęcie prawa handlowego i jego źródła
W polskim systemie prawnym prawo handlowe nie jest odrębną gałęzią prawa. Ze względu na obowiązującą w tym systemie zasadę jedności prawa cywilnego prawo handlowe
jest częścią prawa cywilnego, a można je uznać za szczególny dział prawa cywilnego lub
przynajmniej za jego szczególną dyscyplinę. W prawie handlowym występuje zatem
cywilistyczna metoda regulacji stosunków prawnych: równorzędny względem siebie
status prawny stron tych stosunków (brak nadrzędności i brak uprawnienia do jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej drugiego podmiotu, a więc ingerowania
w jego sferę prawną wbrew jego woli) oraz sądowa ochrona uprawnień.
Prawo handlowe w szerokim znaczeniu to zespół norm należących do prawa cywilnego, które regulują status prawny przedsiębiorców (ich tworzenie, organizację, firmę,
prokurę, transformacje, ustanie), oraz czynności prawne, w których co najmniej jedną
stroną jest przedsiębiorca, a także inne instytucje związane z przedsiębiorcą, np. prawa
rzeczowe przedsiębiorców (służebność przesyłu) oraz czyny niedozwolone przedsiębiorców (odpowiedzialność za szkody spowodowane przez ruch przedsiębiorstwa lub
zakładu, odpowiedzialność za produkt, czyny nieuczciwej konkurencji).
Prawo handlowe w znaczeniu wąskim obejmuje natomiast przepisy cywilnoprawne
(normy prawne) dotyczące statusu prawnego przedsiębiorców i zachodzących między
nimi stosunków prywatnoprawnych wynikających w szczególności z umów obustronnie
profesjonalnych.
Prawo gospodarcze stanowią przepisy prawa publicznego i prywatnego dotyczące
działalności gospodarczej. Prawo gospodarcze publiczne to zbiór przepisów publicznoprawnych dotyczących tej działalności, a prawo gospodarcze prywatne to zbiór
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przepisów prywatnoprawnych odnoszących się do działalności gospodarczej, tradycyjnie
nazywanych prawem handlowym.
Prawo handlowe było kiedyś prawem stanu kupieckiego (lex mercatoria), na które
składały się normy prawa zwyczajowego. Znaczące kodyfikacje prawa handlowego miały
miejsce w XVIII–XIX w., np. w systemach prawa francuskiego i niemieckiego nadal
obowiązują kodeksy handlowe, a prawo handlowe jest tam odrębną gałęzią prawa. Polski
kodeks handlowy z 1934 r. był wzorowany na niemieckim kodeksie handlowym i stanowił fundament prawa handlowego będącego wówczas odrębną gałęzią prawa. W okresie
PRL z przyczyn politycznych prawo to nie stanowiło nawet przedmiotu rozważań naukowych. Jego przepisy zostały w zasadzie uchylone, nieliczne pozostały w mocy albo
w zmodyfikowanej postaci zostały przeniesione do aktów normatywnych ówczesnego
ustroju socjalistycznego. W ustroju tym obowiązywało tzw. prawo obrotu uspołecznionego, które obsługiwało gospodarkę nakazowo-rozdzielczą, a kodeks cywilny z 1964 r.
wprowadził zasadę jedności prawa cywilnego. Kolejna zmiana ustroju, rozpoczęta pod
koniec lat 80. XX w., spowodowała „odrodzenie się” nielicznych, utrzymanych w mocy
przepisów prawa handlowego, uchylenie tych dotyczących obrotu uspołecznionego oraz
uchwalenie nowych przepisów charakterystycznych dla gospodarki rynkowej. Prawo
handlowe nie stało się jednak odrębną gałęzią prawa, zagadnienia obrotu profesjonalnego
nadal reguluje prawo cywilne (podobnie jak np. w prawie szwajcarskim, holenderskim
czy włoskim), ale fakt ten nie przekreśla istnienia szczególnej regulacji, specyficznej
w stosunku do unormowań tzw. powszechnego prawa cywilnego (tj. odnoszących
się do wszystkich podmiotów tego prawa). O specyfice prawa handlowego przesądza
właśnie ta szczególna regulacja, tworząca pewną całość, z której wynikają szczególne
normy prawne dotyczące obrotu profesjonalnego. Obrót handlowy charakteryzują
kryteria np. szybkości, bezpieczeństwa, kredytu, sposobu rozliczania się, trwałości
relacji, szablonowości postępowania oraz podwyższonego poziomu wymagań wobec
przedsiębiorców. Zasady prawa handlowego (gospodarczego prywatnego) modyfikują
zasady prawa cywilnego, przez co istnieją podstawy do funkcjonowania wyodrębnionej
przedmiotowo dziedziny (szczególnego działu lub dyscypliny prawa cywilnego), zwanej
prawem handlowym.
Nazwa „prawo handlowe” występuje w większości systemów prawnych o tradycjach
romańskich, w innych używa się określeń, np.: „prawo gospodarcze”, „prawo gospodarcze
prywatne”, „prawo obrotu gospodarczego”, „prawo przedsiębiorstw” oraz „prawo przedsiębiorstwa”. W definicjach prawa handlowego uwzględnia się z reguły dwa zagadnienia,
tj. ustrój przedsiębiorców oraz stosunki (czynności) prywatnoprawne z ich udziałem,
przy czym bierze się pod uwagę tylko stosunki między przedsiębiorcami (ujęcie wąskie)
albo także ich stosunki z podmiotami niebędącymi przedsiębiorcami (ujęcie szerokie).
Źródłami prawa handlowego są powszechnie obowiązujące źródła prawa stanowionego
w rozumieniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., czyli: Konstytucja RP,
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konwencje międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia wykonawcze i akty prawa miejscowego, a także źródła prawa unijnego oraz prawo zwyczajowe.
Konstytucja RP reguluje m.in. fundamentalne zasady ustroju gospodarczego (zob.
pkt 1.2.1), ale największe znaczenie dla prawa handlowego materialnego ma kodeks
cywilny, zgodnie ze wspomnianą już zasadą jedności prawa cywilnego. Ta zasada wyraża pewną ideę, w praktyce zaś występuje zjawisko dekodyfikacji prawa cywilnego,
które powoduje, że wiele kwestii z zakresu tego prawa, a więc także prawa handlowego,
uregulowanych jest poza kodeksem cywilnym. Niektóre kwestie zaliczane do prawa
handlowego regulują także inne kodeksy, tj. kodeks spółek handlowych oraz kodeks morski, a pozostałe ujęte są w licznych aktach rangi ustawowej, spośród których wymienić
można np. ustawy: prawo spółdzielcze, prawo bankowe oraz o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. W zakresie prawa formalnego (procedury) podstawowe znaczenie ma
kodeks postępowania cywilnego (zob. rozdz. XV), natomiast problematykę restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców regulują odrębne ustawy.
Prawo unijne (zwane dawniej wspólnotowym) ma duże znaczenie, szczególnie w zakresie prawa spółek (np. spółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych) i stosunków jednostronnie profesjonalnych (przedsiębiorca–konsument,
zob. rozdz. XII). W kwestiach tych początkowo występowała konieczność dostosowania
prawa polskiego do dyrektyw unijnych, ale pojawiła się tendencja do wydawania rozporządzeń unijnych, które obowiązują bezpośrednio i mają pierwszeństwo w stosowaniu przed polskimi, ściśle wewnętrznymi przepisami. W prawie unijnym leżą także
przyczyny wielu innych regulacji zaliczanych do prawa handlowego, np. umów między
przedsiębiorcami inwestycyjnymi a ich klientami albo terminów zapłaty w transakcjach
handlowych.
Wzorce umowne nie są źródłami prawa w ścisłym znaczeniu, ale faktami prawotwórczymi (wynikają z nich pewne prawa, podobnie jak z faktu zawarcia umowy) mającymi
bardzo duże znaczenie w obrocie obustronnie i jednostronnie profesjonalnym (zob.
pkt 3.3.2.1). Mają one skutki pozytywne (np. standaryzacja umów, obniżenie kosztów
ich zawarcia) oraz negatywne (problem tzw. niedozwolonych postanowień umownych,
zob. pkt 12.2).
Zwyczaj nie jest źródłem prawa handlowego, ale wpływa na jego stosowanie, ponieważ
do zwyczaju odsyłają przepisy prawa cywilnego dotyczące także lub wyłącznie obrotu
profesjonalnego, np. przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu morskiego lub Prawa przewozowego. Zwyczaj to praktyka postępowania w określony sposób, powszechna w danym czasie, środowisku i stosunkach społecznych, do której odsyłają przepisy prawne.
Natomiast prawo zwyczajowe jest źródłem prawa handlowego i jego normy mają
zastosowanie, wówczas gdy danych kwestii nie reguluje prawo stanowione, a istnieje
w tym obszarze pewna praktyka postępowania uznana za obowiązującą i sankcjonowana

Podręcznik kompleksowo przedstawia problematykę prawa handlowego, m.in. takie kwestie jak:
– formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji,
– zagadnienie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców,
– umowy handlowe i jednostronnie handlowe (konsumenckie), w tym umowy nienazwane,
– rozstrzyganie sporów gospodarczych oraz
– problematykę prawa własności intelektualnej.
W trzecim wydaniu Autorzy omówili zmiany w regulacjach dotyczących poszczególnych
przedsiębiorców, ich reprezentacji (prokura), umów handlowych, w tym przede wszystkim
o pośrednictwie ubezpieczeniowym i umów konsumenckich (jednostronnie handlowych),
a także sposobu rozstrzygania spraw gospodarczych.
Publikacja ułatwi przygotowanie się do egzaminu z prawa handlowego (gospodarczego
prywatnego), poznanie zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz
wskaże możliwości wykorzystania poszczególnych umów handlowych do określonych celów
gospodarczych.
Autorzy są zatrudnieni w katedrach prawniczych Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, przede wszystkim w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego. Prowadzą wykłady z prawa handlowego, prawa gospodarczego, konsumenckiego
i własności intelektualnej, nie tylko dla studentów, lecz także dla praktyków. Większość
autorów ma również status adwokata, radcy prawnego lub sędziego, a wszyscy mają znaczny
dorobek naukowy, w tym z zakresu prawa handlowego.
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