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SŁOWO WSTĘPNE

Prezentowana książka Prawo handlowe dla studentów i praktyków jest nową pozycją 
w  ofercie Wydawnictwa Wolters Kluwer. Stanowi kompendium wiedzy z  dziedzi-
ny prawa handlowego i  kierowana jest przede wszystkim do studentów wydziałów 
prawa, studiów administracyjnych, ekonomicznych i zarządzania, ale też aplikantów 
i przedstawicieli praktyki prawniczej stosujących prawo handlowe. 

Tok wywodów, po omówieniu zagadnień wstępnych, koncentruje się przede wszyst-
kim na charakterystyce przedsiębiorców, poczynając od pojęcia przedsiębiorcy 
i  przedsiębiorstwa, przez ich system rejestracyjny i  ewidencyjny, prawo firmowe, 
prokurę, aż po szczegółową analizę przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów 
przedsiębiorców, w tym przede wszystkim spółek prawa handlowego. W niniejszym 
opracowaniu książkowym uwzględniono również postępowanie upadłościowe i pra-
wo restrukturyzacyjne, scharakteryzowano spółkę europejską, europejskie zgrupo-
wanie interesów gospodarczych oraz spółdzielnię europejską, a  także problematykę 
rynku kapitałowego i  spółki publicznej. Obok problematyki przedsiębiorców szero-
ko omówiono prawo umów gospodarczych (czynności handlowych), a także istotne 
regulacje dla prawa gospodarczego wynikające z przepisów stanowiących podstawy 
ochrony prawnej konkurencji. Przedstawiono również rodzaje prawnych zabezpie-
czeń wierzytelności oraz kwestie proceduralne związane z  rozstrzyganiem sporów 
w ramach sądownictwa polubownego.

Ponadto uwzględnione zostały istotne zmiany w  regulacji prawnej Kodeksu spółek 
handlowych polegające na wprowadzeniu nowego rodzaju spółki kapitałowej, jaką 
jest prosta spółka akcyjna, dematerializacji akcji, a  także dotyczące nowej regulacji 
prawa holdingowego.

Celem Autorów, będących przedstawicielami nauki i  praktyki prawa handlowe-
go, było jasne i przystępne objaśnienie obszernej problematyki tej dziedziny prawa, 
które w wielu miejscach trudno poddaje się jednoznacznej interpretacji. Korzystano 
z   bogatego dorobku doktryny i  orzecznictwa. Nie unikano prezentacji problemów 
spornych, wskazując jednak poglądy dominujące. Postulat przejrzystości tekstu wy-
musił rezygnację z posługiwania się w większym zakresie przypisami rozszerzającymi. 
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Na początku każdego rozdziału wskazano natomiast rozbudowaną literaturę przed-
miotu.

Niniejsza książka jest pracą zbiorową dziewięciorga Autorów – w większości pracow-
ników Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, ale też są nimi prawnicy praktycy z wiodących kancelarii prawnych. 
W gronie Autorów jest także prof. dr hab. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej, któremu szczególnie dziękujemy za udział w przygotowaniu 
prezentowanej książki. Wyrazy szczególnego podziękowania kierujemy też do prof. 
dr. hab. Józefa Okolskiego, emerytowanego wieloletniego kierownika Katedry Prawa 
Handlowego WPiA UW, obecnie profesora zatrudnionego w Akademii Leona Koź-
mińskiego.

Małgorzata Modrzejewska



 Józef Okolski, Dominika Wajda

Część druga

PRZEDSIĘBIORCY

1. Charakterystyka ogólna

1.1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorcy  (Józef Okolski, 
Dominika Wajda)

Literatura: M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, ks. 1, Kupiec, reprint, War-
szawa 1991; I. Barańczyk, Czy uprawniony do oznaczenia geograficznego jest przedsię-
biorcą? [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. W.J. Kat-
ner, U. Promińska, Warszawa 2010; P. Bielski, Spółka kapitałowa w organizacji a status 
przedsiębiorcy, PPH 2002/6; E.  Bieniek-Koronkiewicz, J.  Sieńczyło-Chlabicz, Działal-
ność gospodarcza i  przedsiębiorca na gruncie ustawy prawo działalności gospodarczej, 
PPH 2000/4; M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej 
oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012; J. Frąckowiak, Instytucje prawa handlo-
wego w kodeksie cywilnym, „Rejent” 2003/6; B. Gnela, Pojęcie przedsiębiorcy w relacjach 
z konsumentem [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. 
W.J.  Katner, U.  Promińska, Warszawa 2010; G.  Gorczyński, Przedsiębiorcą się jest czy 
bywa? Uwagi o pojęciu przedsiębiorcy [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej, red. W.J. Katner, U. Promińska, Warszawa 2010; A. Harla, Pojęcie kup-
ca i przedsiębiorcy w prawie polskim (1918–2005), PPH 2006/12; J. Jacyszyn, Przedsię-
biorca a wolny zawód, „Rejent” 2003/10; M. Jasiakiewicz, Jeszcze o pojęciu przedsiębiorcy 
– polemika, PPH 2005/5; W.J. Katner, Pojęcie przedsiębiorcy – polemika, PPH 2007/4; 
W.J. Katner, Sytuacja prawna spółki cywilnej na tle nowego prawa działalności gospodar-
czej, PPH 2001/1; Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2008; Kodeks 
cywilny. Komentarz. Suplement, red. K.  Pietrzykowski, Warszawa 2003; Kodeks cywil-
ny, t. 1, Komentarz do artykułów 1–534, red. E. Gniewek, Warszawa 2004; C. Kosikow-
ski, Nowe regulacje prawne w zakresie swobody działalności gospodarczej, PiP 2004/10; 
C.  Kosikowski, Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2002; K.  Kruczalak, 
Pojęcie przedsiębiorcy i jego znaczenie w obowiązującym prawie, „Rejent” 1998/3; J. Lic, 
Europeizacja pojęcia przedsiębiorcy [w:] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa 
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handlowego, red. J. Kruczalak-Jankowska, Warszawa 2013; J. Lic, M. Łuc, Definicje pojęć 
„działalność gospodarcza” i  „przedsiębiorca” (potrzeba rewizji), PiP 2008/10; G. Mater-
na, Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Warszawa 
2009; T.  Mróz, E.  Bieniek-Koronkiewicz, Kontrowersje wokół pojęcia „przedsiębiorca”, 
Pr. Spółek 2003/6; Z. Radwański, Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu 
cywilnego przeprowadzonych ustawą z  14 lutego 2003, PS 2003/7–8; M.  Szydło, Poję-
cie przedsiębiorcy w  prawie polskim, PS 2002/7–8; A.  Walaszek-Pyzioł, Status prawny 
przedsiębiorcy w świetle projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej, PUG 1999/5; 
A.W. Wiśniewski, Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu cy-
wilnego – zagadnienia podmiotowe, PPH 2008/6 (wkładka); M. Zdyb, Prawo działalności 
gospodarczej. Komentarz do ustawy z 19 XI 1999, Kraków 2000.

1.1.1. Uwagi wstępne

Kwestie nazwania czy też określenia zakresu pojęciowego podmiotów, które prowadzą 
działalność gospodarczą, stanowią jedne z najważniejszych zagadnień z zakresu pra-
wa handlowego. Zawsze budzą też one w doktrynie i orzecznictwie sądowym liczne 
kontrowersje.

Pojęcie takie może – tak jak to było na gruncie Kodeksu handlowego – wyznaczać 
podmiotowy zasięg regulacji prawnohandlowych. Do określenia podmiotu prowa-
dzącego działalność gospodarczą używany był wówczas termin „kupiec”. Kupcem był 
ten, kto we własnym imieniu prowadził przedsiębiorstwo zarobkowe (art. 2 § 1 k.h.).

Ustawodawca nakłada też na jednostki prowadzące działalność gospodarczą w sposób 
profesjonalny pewne szczególne obowiązki, tak więc zaklasyfikowanie jakiegoś pod-
miotu do tej kategorii ma duże znaczenie dla ochrony jego kontrahentów.

Pojęcie przedsiębiorcy na gruncie prawa polskiego nie ma zbyt długiej historii. Zosta-
ło ono wprowadzone dopiero przez ustawę z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.

Było ono następnie używane w licznych aktach normatywnych – jego definicje były 
różne i tworzone na użytek danej ustawy.

Ze względu na jedną z fundamentalnych zasad prawa handlowego – zasadę bezpie-
czeństwa – celowe jest wyeliminowanie wszelkich wątpliwości i kontrowersji związa-
nych z pojęciem przedsiębiorcy. Chaos legislacyjny związany z omawianym pojęciem, 
występowanie w  ustawach różnych zwrotów nieostrych zostały zauważone przez 
ustawodawcę i zgodnie z postulatami czynionymi w doktrynie zdecydował się on na 
umieszczenie pojęcia przedsiębiorcy w Kodeksie cywilnym (art. 431 k.c.). Uznano, że 
potrzebne jest stworzenie jednolitej dla całego systemu prawnego definicji.
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Różnice między pojęciami przedsiębiorcy używanymi w  różnych aktach prawnych 
występują jednak nadal, np. w ustawie – Prawo upadłościowe czy w ustawie o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji.

Poza definicją występującą w art.  431 k.c. w obecnym stanie prawnym należy także 
zwrócić szczególną uwagę na pojęcie przedsiębiorcy zawarte w art. 4 pr. przeds. (zob. 
pkt 1.1.3).

Ponieważ pojęcie przedsiębiorcy na gruncie prawa polskiego kształtowało się w róż-
ny sposób, w zależności od obowiązywania w danym momencie określonej ustawy, 
celowe będzie przypomnienie definicji przedsiębiorcy zawartych w ustawie o dzia-
łalności gospodarczej i ustawie – Prawo działalności gospodarczej oraz dokonanie 
ogólnej ich charakterystyki. Jest to tym bardziej zasadne, że definicje zawarte w tych 
dwóch aktach normatywnych miały wpływ na obecne ukształtowanie się tego 
 pojęcia.

1.1.2. Ewolucja pojęcia przedsiębiorcy w polskim prawie 
po 1989 roku

Ustawa o działalności gospodarczej w celu określenia podmiotu prowadzącego dzia-
łalność gospodarczą posługiwała się najpierw terminem „podmiot gospodarczy”. 
Zgodnie z nią podmiotami gospodarczymi mogły być osoby fizyczne, osoby prawne 
i  jednostki organizacyjne, które nie miały osobowości prawnej, utworzone zgodnie 
z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działania obejmował prowadzenie działalno-
ści gospodarczej.

Należy podkreślić, że ustawodawca nie ograniczył zakresu stosowania pojęcia pod-
miotu gospodarczego wyłącznie do ustawy o działalności gospodarczej. Oznaczało to 
konieczność interpretowania użytego w przepisach terminu „podmiot gospodarczy” 
zgodnie z art. 2 ust. 2 u.d.g.

Pojęcie podmiotu gospodarczego zostało oparte na elementach podmiotowych 
i  przedmiotowych. Do uzyskania przymiotu podmiotu gospodarczego niezbędne 
było posiadanie statusu osoby fizycznej, osoby prawnej czy też jednostki organiza-
cyjnej niemającej osobowości prawnej oraz dodatkowo wymagane było trudnienie 
się działalnością gospodarczą, zdefiniowaną w art. 2 ust. 1 u.d.g. Pojęcie działalności 
gospodarczej zostało skonstruowane na podstawie trzech przesłanek: rodzaju działal-
ności (działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa), zarobkowego celu 
działalności oraz prowadzenia działalności na własny rachunek.

Twórcy ustawy o działalności gospodarczej, wprowadzając w art. 2 ust. 2 zwrot „jed-
nostki organizacyjne niemające osobowości prawnej”, chcieli umożliwić działalność 
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gospodarczą różnym jednostkom budżetowym, gospodarstwom pomocniczym itp., 
których działanie było oparte na aktach prawnych pozaustawowych. Jednak brak pre-
cyzji terminu „jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej” spowodował 
przyznawanie statusu przedsiębiorcy spółkom cywilnym. Takie zaklasyfikowanie 
spółek cywilnych wzbudziło dyskusję zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie.

Początkowo przyjmowana była teza o  samodzielności prawnej spółki cywilnej. 
Umów spółki cywilnej zawarto setki tysięcy. Uważano, że są one najłatwiejszą for-
mą organizacyjną prowadzenia działalności gospodarczej przez kilka osób. Spółki 
cywilne były ewidencjonowane w  ewidencji podmiotów gospodarczych, posiadały 
konto bankowe i otrzymywały numer REGON. Można było spotkać spółki cywilne 
o  znacznym majątku i  prowadzące bardzo rozległą działalność. Nie była to dobra 
praktyka, gdyż taka forma prawna nie jest przeznaczona do prowadzenia działalno-
ści na szeroką skalę. Zastanawiano się m.in., czy tego rodzaju regulacja prawna nie 
naruszała utrzymanych w  mocy przepisów Kodeksu handlowego o  spółce jawnej, 
która była właśnie dostosowana do obrotu handlowego. Dlatego w drugiej połowie 
lat 90. XX w. wypowiedzi co do kwestii samodzielności podmiotowej spółki cywilnej 
były coraz ostrożniejsze.

Praktykę przyznawania podmiotowości prawnej spółce cywilnej należy uznać za nie-
prawidłową. Spółka cywilna jest umową, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć 
do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w  sposób oznaczony, 
w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 § 1 k.c.). Nie powinno się przy-
znawać jej statusu przedsiębiorcy.

Występujące w ustawie o działalności gospodarczej pojęcie podmiotu gospodarcze-
go nie było jednolicie stosowane w  innych aktach prawnych, w  których pojawiało 
się także pojęcie przedsiębiorcy. Powyższa niekonsekwencja została usunięta przez 
art.  12–99 ustawy z  20.08.1997  r. – Przepisy wprowadzające ustawę o  Krajowym 
 Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.), zmieniające w obowiązujących 
aktach prawnych termin „podmiot gospodarczy” na określenie „przedsiębiorca”.

Pojęcie przedsiębiorcy w ustawie – Prawo działalności  
gospodarczej

Dnia 1.01.2001 r. ustawa o działalności gospodarczej została zastąpiona przez usta-
wę – Prawo działalności gospodarczej, która do oznaczenia podmiotu prowadzącego 
działalność gospodarczą posługiwała się terminem „przedsiębiorca”.

Pojęcie przedsiębiorcy w ustawie – Prawo działalności gospodarczej nawiązywało do 
pojęcia podmiotu gospodarczego (a następnie przedsiębiorcy) przyjętego w ustawie 
o działalności gospodarczej. Ustawodawca dokonał jednak kilku istotnych zmian.
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Nowa ustawa w  art.  2 ust.  2 określiła, że przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, 
osoba prawna oraz spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imie-
niu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą były 
natomiast: działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwa-
nie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywane w sposób zor-
ganizowany i ciągły (art. 2 ust. 1 p.d.g.). Zgodnie z tą definicją działalność gospodar-
cza obejmowała rodzaje działalności zarówno dające się łatwo sprecyzować, jak i  te 
oznaczone w  sposób nieostry – jak działalność usługowa. Działalność gospodarczą 
wyróżniały takie cechy, jak zorganizowanie, ciągłość i cel zarobkowy. Sam zaś zakres 
obowiązywania definicji działalności gospodarczej oraz definicji przedsiębiorcy został 
ograniczony tylko do tej ustawy.

W porównaniu z ustawą z 1988 r. w ustawie – Prawo działalności gospodarczej dokonane 
zostało rozszerzenie zakresu przedmiotowego pojęcia działalności gospodarczej o czyn-
ności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji zasobów naturalnych.

Za trzecią kategorię potencjalnych przedsiębiorców (w miejsce jednostek organizacyj-
nych niemających osobowości prawnej) uznane zostały niemające osobowości praw-
nej spółki prawa handlowego. Nowa definicja oznaczała, że ostatecznie ustawodaw-
ca expressis verbis odmówił spółce cywilnej prawa do samodzielnego występowania 
w obrocie prawnym. Artykuł 2 ust. 3 p.d.g. uznawał za przedsiębiorców także wspól-
ników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 
Przepis ten od strony konstrukcyjnej stanowił superfluum ustawowe, gdyż zakres pod-
miotowy pojęcia przedsiębiorcy został określony w art. 2 ust. 2 p.d.g., chodziło jednak 
o wyeliminowanie ewentualnych sporów i wątpliwości oraz o wyraźne podkreślenie, 
że spółkom cywilnym nie przysługuje status przedsiębiorcy.

W art. 3 p.d.g. ustawodawca stwierdził, że przepisów ustawy nie stosuje się do dzia-
łalności wytwórczej i usługowej w rolnictwie. Ustawa nie obejmowała więc ubocznej 
działalności gospodarczej z uwagi na to, iż taka działalność nie jest zwykle prowadzo-
na w sposób stały i ciągły.

Należy także zwrócić uwagę na art. 7 p.d.g. nakładający na przedsiębiorcę obowiązek 
uzyskania wpisu w  rejestrze przedsiębiorców. Jak stwierdził C.  Kosikowski, przepis 
ten w powiązaniu z art. 2 ust. 2 p.d.g. wskazuje na to, że status przedsiębiorcy nabywa 
się dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Podjęcie działalności go-
spodarczej było czynnością wtórną w stosunku do wpisu. Zgłoszenia wymagał zamiar 
podjęcia działalności gospodarczej. Pod rządem ustawy o działalności gospodarczej 
wymóg zgłoszenia do ewidencji (art. 8 ust. 1 u.d.g.) nie był warunkiem konstytutyw-
nym uzyskania statusu przedsiębiorcy.

Konstrukcja pojęcia przedsiębiorcy – na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 7 p.d.g. – 
wywoływała szczególnie duże problemy na gruncie Kodeksu spółek handlowych, 
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