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Firma jako dobro osobiste przedsiêbiorcy
Ponad dwa lata temu wesz³o w ¿ycie zreformowane prawo firmowe,
usytuowane w dziale III tytu³u II ksiêgi I kodeksu cywilnego (art. 4314310). Zawiera ono normy zwane ogólnym prawem firmowym, dotycz¹ce wszystkich przedsiêbiorców, tak¿e tych, do których odnosz¹ siê
unormowania okreœlane szczegó³owym prawem firmowym1.
Przepisy ogólne o firmie s¹ drugim w historii polskiego, rodzimego
prawa uregulowaniem zagadnieñ zwi¹zanych z oznaczeniem ogó³u przedsiêbiorców. Niema³o z obecnych regulacji siêga korzeniami albo te¿ nawi¹zuje do przepisów, które przez blisko siedemdziesi¹t lat okreœla³y status
firmy w naszym kraju. Nie brakuje te¿ unormowañ odmiennych od dotychczasowych, niekiedy ró¿ni¹cych siê znacznie, niekiedy wrêcz zasadniczo2.
Problematyka, któr¹ obejmuj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy, jest rozleg³a, a ta
czêœæ, która wyrasta z ustawodawstwa wczeœniejszego, posiada obszer-

1
Por. P. B i e l s k i, Prawo firmowe w kodeksie spó³ek handlowych (cz. I), Prawo
Spó³ek 2004, nr 2, s. 2; t e n ¿ e, Prawo firmowe w kodeksie spó³ek handlowych (cz. II),
Prawo Spó³ek 2004, nr 3, s. 24.
2
W piœmiennictwie cywilistycznym pojawi³a siê opinia du¿o dalej id¹ca. A. Ko³odziej
uwa¿a, ¿e zreformowane prawo firmowe zawiera „regulacje o charakterze wrêcz rewolucyjnym dla tej dziedziny prawa, które s¹ zwieñczeniem przemian, jakie dokona³y siê
w okresie ostatnich lat w myœleniu o dobrach osobistych i prawach na dobrach niematerialnych przedsiêbiorcy. Nowe przepisy (art. 432-4310 k.c.) stanowi¹ odpowiedŸ ustawodawcy na zachodz¹ce zmiany gospodarcze oraz próbê takiego zaprojektowania tradycyjnych instytucji prawnych, by odpowiada³y potrzebom wspó³czesnego obrotu gospodarczego.
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ne piœmiennictwo. Zagadnienia nowe, choæ sta³y siê ju¿ przedmiotem
omówieñ, a nawet krytyk3, czekaj¹ dopiero na analizy. W przedstawianym
opracowaniu podejmujê próbê jednej z takich analiz, której potrzeba bierze
siê st¹d, ¿e zreformowane prawo firmowe przes¹dzi³o kilkudziesiêcioletni
spór wokó³ statusu firmy jako dobra osobistego.
1. W art. 432 § 1 k.c. znalaz³o siê fundamentalne postanowienie zreformowanego prawa firmowego. Zgodnie z nim, „przedsiêbiorca dzia³a
pod firm¹”.4 Ta lapidarna formu³a sk³ania do wa¿kich obserwacji, budzi
te¿ pewne w¹tpliwoœci.
Warto jednak najpierw zwróciæ uwagê na oznaczenie dzia³u III, tytu³u
II ksiêgi I kodeksu cywilnego, w którym znajduje siê ten przepis. Bo choæ
„Przedsiêbiorcy i ich oznaczenia” jest tytu³em w zasadzie poprawnym, ale
te¿ trochê zwodniczym. Poprawnym „w zasadzie”, bo normuje nie tylko
oznaczenia przedsiêbiorców, ale tak¿e dalsze prowadzenie nabytego przedsiêbiorstwa pod dotychczasow¹ nazw¹ oraz obowi¹zek umieszczenia dodatku
wskazuj¹cego firmê lub nazwisko nabywcy, o ile strony nie postanowi³y
inaczej (art. 438 § 3 k.c.), mimo ¿e istnienie tej ostatniej regulacji w tytule
nie zosta³o nawet zamarkowane. A zwodniczym mo¿e siê ów tytu³ wydawaæ dlatego, ¿e sugeruje obszerniejsz¹ ni¿ jeden, jednozdaniowy przepis
regulacjê dotycz¹c¹ przedsiêbiorcy, gdy poza art. 431 k.c., zawieraj¹cym
definicjê przedsiêbiorcy, oraz wspomnianym art. 438 § 3 k.c., pozosta³e
znajduj¹ce siê w tym dziale postanowienia poœwiêcone zosta³y oznaczeniu
przedsiêbiorcy. Broni¹c przyjêtego przez ustawodawcê rozwi¹zania, nieKamieniem milowym na tej drodze jest wyraŸne ustawowe zezwolenie na zawieranie przez
przedsiêbiorców umów o korzystanie z firmy, dobra uznawanego za osobiste, a wiêc nierozerwalnie zwi¹zane z osob¹ przedsiêbiorcy”; zob. A. K o ³ o d z i e j, Licencja firmy.
O naturze prawa do firmy po nowelizacji kodeksu cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, z. 1, s. 51.
3
Jedn¹ z nich by³a opublikowana na tych ³amach moja polemika Spory wokó³ nowego
prawa firmowego, Rejent 2004, nr 5, s. 143 i nast. Krytykê zreformowanych przepisów
prawa firmowego zawar³em równie¿ w artyku³ach: Imiê i nazwisko w firmie osoby fizycznej,
Pañstwo i Prawo 2004, z. 7, s. 59 i nast.; Firma oddzia³u osoby prawnej, Prawo Spó³ek
2004, nr 9, s. 35 i nast.; Zaskakuj¹ce wnioski, Rzeczpospolita z dnia 30.09.2004 r., nr
230, s. C5; Okreœlenie formy prawnej przedsiêbiorcy w firmie osoby prawnej, Przegl¹d
Prawa Handlowego 2005, nr 2, s. 47 i nast.
4
Por. M. Z i e l i ñ s k a, Nazwa spó³ki cywilnej jako dobro osobiste, Prawo Spó³ek
1998, nr 11, s. 10.
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trudno by³oby zauwa¿yæ, ¿e taka jest przecie¿ natura tytu³ów, i¿ niekiedy
powoduj¹ pewne, nieuchronne komunikacyjne deformacje. Nie by³aby
zreszt¹ od nich wolna propozycja, aby w sytuacji, gdy poza dwoma
unormowaniami ca³y ten dzia³ poœwiêcony jest oznaczeniu przedsiêbiorcy,
ograniczyæ siê do tytu³u „Oznaczenia przedsiêbiorcy”, gdzie – rzecz oczywista – w pe³ni uprawnion¹ by³aby te¿ definicja przedsiêbiorcy. Ale widaæ,
¿e taka korekta by³aby zupe³nie marginalna, inaczej ni¿ sugestia, któr¹
uzasadniam poni¿ej.
2. Zgodnie z art. 432 § 1 k.c., przedsiêbiorca dzia³a pod firm¹. Dziêki
tytu³owi dzia³u, w którym siê ten przepis znajduje, wiadomo, ¿e zwrot
„dzia³a pod firm¹” nale¿y rozumieæ jako „pos³uguje siê firm¹ dla oznaczenia swojej dzia³alnoœci”. Mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, czy ustawodawca
post¹pi³ s³usznie, wykorzystuj¹c w art. 432 § 1 k.c. na pozór jasne,
chocia¿ jêzykowo zastanawiaj¹ce sformu³owanie „dzia³a pod firm¹”. Tym
bardziej mo¿e byæ to dwuznaczne, ¿e na gruncie kodeksu handlowego firma
spe³nia³a ró¿ne funkcje, z których ta, któr¹ wyra¿a teraz art. 432 § 1 k.c.,
by³a zasadnicz¹, ale nie jedyn¹. To tradycyjne zró¿nicowanie pojmowania
funkcji firmy, uwa¿anej dot¹d nie tylko za dobro osobiste, ale i okreœlenie
s³u¿¹ce do identyfikacji przedsiêbiorstwa, rozpowszechnione wœród nieprawników5, mo¿e utrudniaæ oswojenie siê z wê¿szym pojêciem firmy
w rozumieniu zreformowanego prawa firmowego. Nie mo¿na nie doceniaæ
tamtych przyzwyczajeñ, pamiêtaj¹c, ¿e w piœmiennictwie prawa handlowego ganiono mylne pos³ugiwanie siê, nawet przez prawników, kategori¹
firmy, w sytuacjach gdy nie znajdowa³o to podstawy normatywnej
w kodeksie handlowym6.
Moim zdaniem, nale¿a³oby rozwa¿yæ, czy nie by³oby lepiej, a po reformie prawa firmowego mo¿na by³oby nawet zapytaæ, czy nie by³oby
celowe, takie sformu³owanie art. 432 § 1 k.c., które pozwala³oby tych
5
Wygl¹da na to, ¿e tak jest do dzisiaj. Jeszcze w grudniu 2004 r. I. L e w a n d o w s k a,
Firma, czyli oznaczenie przedsiêbiorcy, Rzeczpospolita z dnia 27.12.2004 r., nr 303, s. C5
pisa³a: „W praktyce jednak firmy u¿ywaj¹ przedsiêbiorcy tak¿e na oznaczenie swego przedsiêbiorstwa”; por. J. J a c y s z y n, J. R u d o w i c z, Oddzia³ spó³ki. Tworzenie i funkcjonowanie, Zakamycze 1999, s. 63-64; B. S o ³ t y s, Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie
polskim, Zakamycze 2003, s. 77 i nast.
6
Zob. A. K a r p o w i c z, Firma a nazwa, Palestra 1994, nr 12, s. 75.
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mo¿liwych i pozornie nieuchronnych przek³amañ unikn¹æ. Tym, którzy
bêd¹ argumentowaæ, ¿e tak jak inne przepisy regulacja zawarta w art.
432 § 1 k.c. bêdzie przecie¿ przedmiotem analiz prawników, warto przypomnieæ, ¿e jest to regulacja nader istotna przede wszystkim w ¿yciu
gospodarczym, w którym uczestnicz¹ g³ównie nieprawnicy. Nie bêdzie
wiêc przesadn¹ troska o to, aby przepis jednoznaczny dla prawników
(zak³adam, ¿e tak bêdzie) by³ te¿ w³aœciwie rozumiany przez tych, którym
s³u¿y: przedsiêbiorców, kontrahentów, klientów.
Na okreœlenie „dzia³a pod firm¹” warto spojrzeæ tak¿e z perspektywy
unormowania zawartego w art. 431 k.c. Mowa w nim o tym, ¿e „przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której
mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadz¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ lub zawodow¹”. Czy¿by z tego wynika³o, ¿e wyraz „dzia³a”
oznacza „prowadzi we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub
zawodow¹”? Problem upatrujê w tym, ¿e okreœlenie mówi¹ce o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej lub zawodowej wydaje ograniczaæ siê do
takiej w³aœnie dzia³alnoœci, która jest najistotniejszym przejawem aktywnoœci
przedsiêbiorcy, ale chyba jest pojêciem nieco wê¿szym ni¿ ogólne okreœlenie
wskazuj¹ce na dzia³alnoœæ przedsiêbiorcy („przedsiêbiorca dzia³a pod firm¹”).
Istniej¹ bowiem tak¿e takie przejawy aktywnoœci przedsiêbiorcy, które nie
polegaj¹ na prowadzeniu dzia³alnoœci stricte gospodarczej lub zawodowej,
choæ s¹ bezpoœrednio z t¹ dzia³alnoœci¹ zwi¹zane albo dzia³alnoœci tej poœrednio
s³u¿¹, np. poprzez ochronê prawa do firmy.
Te obserwacje nie podwa¿aj¹ oczywistej konstatacji, ¿e w œwietle regulacji zawartej w art. 432 § 1 k.c. przedsiêbiorca zawsze musi dzia³aæ
pod firm¹, tak¿e wówczas, gdy dzia³aj¹c we w³asnym imieniu podejmuje
czynnoœci nie polegaj¹ce bezpoœrednio na prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej lub zawodowej, lecz dotycz¹ce jej poœrednio. I dlatego, aby
unikn¹æ interpretacji zawê¿aj¹cej pojêcie „dzia³ania przedsiêbiorcy” (art.
432 § 1 k.c.) do wêziej rozumianego pojêcia „prowadzenia przez przedsiêbiorcê we w³asnym imieniu dzia³alnoœci gospodarczej lub zawodowej”
(art. 431 k.c.), rozs¹dniejsze by³oby chyba pos³u¿enie siê w art. 432 § 1
k.c. takim okreœleniem, które dotyczy³oby zarówno prowadzenia dzia³alnoœci stricte gospodarczej lub zawodowej, jak równie¿ innych czynnoœci
s³u¿¹cych tej dzia³alnoœci lub z ni¹ zwi¹zanych, a przy tym takie okreœlenie
jasno wskazywa³oby na firmê jako dobro osobiste przedsiêbiorcy, nie zaœ
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nazwê dla prowadzonej przez niego dzia³alnoœci. S¹dzê, ¿e wskazane
wymogi spe³nia³oby sformu³owanie „przedsiêbiorca wystêpuje pod firm¹”
albo – mog¹ce nasuwaæ pewne obiekcje – okreœlenie „przedsiêbiorca
oznaczony jest firm¹”7.
Oczywiœcie, propozycje te te¿ mog¹ budziæ kontrowersje, ale wydaje
siê, ¿e s¹ one bez znaczenia na gruncie prawa cywilnego i handlowego.
£atwo bowiem zauwa¿yæ, ¿e gdy w art. 432 § 1 k.c. jest mowa o tym,
¿e przedsiêbiorca dzia³a pod firm¹, chodzi o dzia³ania w sferze objêtej
regulacj¹ normatywn¹ wskazan¹ w art. 1 k.c., czyli stosunki cywilnoprawne miêdzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi, st¹d te¿ inne,
pozacywilnoprawne aspekty prowadzenia przez przedsiêbiorcê dzia³alnoœci
gospodarczej lub zawodowej, nie powinny byæ znacz¹ce przy ocenie przedstawionej propozycji de lege ferenda. Zrozumia³e bowiem, ¿e np. przedsiêbiorca bêd¹cy osob¹ fizyczn¹, udzielaj¹cy wyjaœnieñ lub przes³uchiwany
w postêpowaniu skarbowym lub karnym w zwi¹zku z prowadzon¹ przez
siebie dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹, wystêpuje zapewne jako
przedsiêbiorca, ale niew¹tpliwie równie¿, niekiedy nawet przede wszystkim,
jako osoba fizyczna i czêœæ wa¿kich, pozacywilnoprawnych konsekwencji
zwi¹zanych z udzielaniem tych wyjaœnieñ lub sk³adaniem zeznañ mo¿e
dotkn¹æ go osobiœcie, w³aœnie jako osobê fizyczn¹.
Na marginesie tych rozwa¿añ warto zwróciæ uwagê na okreœlenie,
którym ustawodawca pos³uguje siê w kodeksowych regulacjach dotycz¹cych firmy. Mowa tu bowiem o firmie osoby fizycznej (art. 434 zd.
1 k.c.), firmie osoby prawnej (art. 435 § 1 i § 3 zd. 1, art. 437 zd. 2
k.c.) oraz firmie oddzia³u osoby prawnej (art. 436 k.c.), a przecie¿ nie
chodzi tu o firmê osoby fizycznej, prawnej lub jej oddzia³u, tylko o firmê
przedsiêbiorców, którzy s¹ osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 331 § 1 k.c. I choæ zrozumia³e s¹ powody, dla których ustawodawca pos³u¿y³ siê skrótem, pisz¹c
o firmach osoby fizycznej, osoby prawnej lub jej oddzia³u, to przecie¿
³atwo zauwa¿yæ, ¿e ów skrót mo¿e sprawiaæ problemy, których nie
7

Jest to postulat pokrewny temu, który przedstawi³ ju¿ M. Za³ucki, kieruj¹c siê przede
wszystkim trosk¹ o to, aby nowego pojêcia firmy nie mylono z jej dotychczasow¹ funkcj¹,
gdy okreœlenie to by³o u¿ywane w odniesieniu do przedsiêbiorstwa; zob. M. Z a ³ u c k i,
Nowe uregulowanie firmy w prawie polskim. Zagadnienia wybrane, Rejent 2004, nr 1,
s. 85.
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nastrêczaj¹ inne regulacje zawarte w tym samym prawie firmowym,
w których jest mowa o firmie przedsiêbiorcy, np. w art. 433 § 1 k.c.
Byæ mo¿e by³by to postulat przesadny, ale mo¿e warto jednak rozwa¿yæ, czy nie lepiej by³oby w tych krytycznie ocenianych tutaj regulacjach odnosiæ siê do „firmy przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹”,
„firmy przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ prawn¹” oraz „firmy oddzia³u
przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ prawn¹”.
3. Pod rz¹dem prawa firmowego, zawartego w kodeksie handlowym,
ukszta³towa³a siê opinia o firmie jako dobru osobistym. Na takim stanowisku
sta³o zarówno orzecznictwo s¹dowe, jak i przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ opinii
reprezentowanych w piœmiennictwie cywilistycznym8. Nie podziela³ tego
stanowiska J. Szwaja9, o mieszanym, tak¿e maj¹tkowym charakterze tego
dobra pisa³a równie¿ M. PoŸniak-Niedzielska10.
Przyjête dziœ regulacje prawa firmowego zdaj¹ siê ostatecznie potwierdzaæ charakter firmy jako dobra osobistego11. Wskazuje na to nie tylko
funkcja, jak¹ firma spe³nia, a która jest prawie to¿sama, jak¹ w odniesieniu
do osoby fizycznej spe³nia nazwisko12. Ta „prawie to¿samoœæ” wyra¿a
siê w tym, ¿e firma s³u¿y przecie¿ nie do oznaczenia prowadzonej przez
przedsiêbiorcê we w³asnym imieniu dzia³alnoœci gospodarczej lub zawo8
Np. A. Œ w i s t o w s k a, Kilka uwag na temat nazwy przedsiêbiorstwa, Studia Iuridica,
t. XXXI, Warszawa, s. 194-195 oraz R. S t e f a n i c k i, Prawo do nazwy (firmy) i jego
ochrona, Zakamycze 1999, s. 28-30; zob. tak¿e R. S k u b i s z, Ochrona zagranicznej
nazwy handlowej w Polsce, [w:] Ksiêga pami¹tkowa. I Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Oleszko, R. Sztyk, bmr, s. 240.
9
Zob. np. J. S z w a j a, O przysz³ym uregulowaniu firmy, Pañstwo i Prawo 1994, z. 12,
s. 46.
10
Zob. M. P o Ÿ n i a k - N i e d z i e l s k a, Dobra niematerialne przedsiêbiorstwa pañstwowego, Warszawa 1990, s. 26; por. opiniê M. Za³uckiego, który stwierdza m.in., ¿e
firma jest dobrem niematerialnym przedsiêbiorcy; zob. M. Z a ³ u c k i, Nowe uregulowanie..., s. 84.
11
Zob. J. S i t k o, Firma w œwietle przepisów kodeksu cywilnego, Przegl¹d Prawa
Handlowego 2003, nr 5, s. 32.
12
Por. np. R. S t e f a n i c k i, Regulacja firmy w kodeksie spó³ek handlowych, [w:]
Kodeks spó³ek handlowych. Studia i materia³y, Poznañ-Kluczbork 2001, red. R. Sztyk,
s. 293; zob. tak¿e M. Z a ³ u c k i, Nowe uregulowanie..., s. 83. Dodaæ jednak trzeba, ¿e
na tê cechê firmy w zreformowanym prawie firmowym zwraca tak¿e uwagê J. S z w a j a,
Zasada wy³¹cznoœci firmy, Prawo Spó³ek 2004, nr 5, s. 10, mimo powœci¹gliwoœci w stwierdzeniu statusu firmy jako dobra osobistego przedsiêbiorcy.
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dowej, lecz do oznaczenia samego przedsiêbiorcy, którym jest osoba
fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie bêd¹ca osob¹ prawn¹,
której ustawa przyznaje zdolnoœæ prawn¹ i do której stosuje siê odpowiednio przepisy o osobach prawnych, o ile osoby te albo jednostki
organizacyjne prowadz¹ we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹
b¹dŸ zawodow¹.
O tym, ¿e firma jest dobrem osobistym œwiadcz¹ jednak najdobitniej
inne regulacje. Wbrew pozorom nie nale¿y do nich postanowienie zawarte
w art. 439 § 1 k.c., zgodnie z którym „firma nie mo¿e byæ zbyta”. Co
prawda zakaz zbycia firmy wskazuje na istotn¹ cechê dobra osobistego,
ale o charakterze firmy jako takiego dobra jeszcze nie przes¹dza. Inna
sprawa, ¿e na gruncie kodeksu handlowego chyba nie dostrzegano
oczywistej sprzecznoœci miêdzy uznawaniem charakteru firmy jako dobra
osobistego a akceptacj¹ dla wprawdzie uwarunkowanej zakazem zbycia
firmy bez przedsiêbiorstwa, ale jednak mo¿liwoœci jej zbycia (art. 34 k.h.).
O tym, ¿e ustawodawca chcia³ podkreœliæ status firmy jako dobra
osobistego œwiadczy najdobitniej unormowanie zawarte w art. 4310 k.c.,
okreœlaj¹ce instrumenty s³u¿¹ce do ochrony zagro¿onego lub naruszonego
prawa do firmy13. Przyjêta w tym przepisie formu³a jest bowiem najwyraŸniej wzorowana na regulacjach zawartych w art. 24 § 1 i 2 k.c.14,
przewiduj¹cych instrumenty s³u¿¹ce ochronie zagro¿onych lub naruszonych dóbr osobistych cz³owieka oraz wskazuj¹cych na mo¿liwoœæ naprawienia szkody maj¹tkowej spowodowanej naruszeniem tych dóbr; przepisy
te stosuje siê odpowiednio do osób prawnych (art. 43 k.c.).
Ta obserwacja nie jest sprzeczna z konstatacj¹ J. Sitko, ¿e ochrona
prawa do firmy zosta³a unormowana w kodeksie cywilnym autonomicznie, „w oderwaniu od roszczeñ z art. 24 k.c., przewidzianych dla ochrony
dóbr osobistych”15. Autorka dodaje, ¿e unormowanie dotycz¹ce ochrony
prawa do firmy bli¿sze jest regulacjom zawartym w ustawie o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, przede wszystkim ze wzglêdu na pominiêcie
13
Zob. K. B i l e w s k a, Nowe uregulowanie firmy w prawie polskim, Monitor Prawniczy 2002, nr 23, s. 1083.
14
Por. jednak K. B i l e w s k a, Nowe uregulowania..., i T. ¯ y z n o w s k i, Firma
w kodeksie cywilnym, Przegl¹d S¹dowy 2003, nr 9, s. 72; zob. tak¿e P. Z a p o r o w s k i,
Spory..., s. 145.
15
T. ¯ y z n o w s k i, Firma..., s. 32.
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roszczenia o zadoœæuczynienie pieniê¿ne. Taka specyfika ochrony firmy
nie podwa¿a jednak jej statusu jako dobra osobistego, a na asocjacjê z art.
24 k.c. wskazuje pos³u¿enie siê tak¿e w art. 4310 k.c. domniemaniem
bezprawnoœci deliktu. Tak¿e ta obserwacja J. Sitko sk³ania j¹ do sformu³owania wniosku, ¿e najistotniejsz¹ innowacj¹ reformy prawa firmowego jest uznanie, równie¿ poprzez wy³¹czenie mo¿liwoœci zbycia firmy,
jej statusu jako dobra osobistego przedsiêbiorcy.
4. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e w art. 4310 k.c. mowa
jest o mo¿liwoœci roszczeñ przedsiêbiorcy w przypadkach zagro¿enia lub
naruszenia jego prawa do firmy. To sformu³owanie mo¿e budziæ zastrze¿enia. Widoczne s¹ one w szczególnoœci przy porównaniu tego przepisu
ze sformu³owaniem, którym pos³u¿y³ siê ustawodawca w bêd¹cym
pierwowzorem art. 4310 – art. 24 § 1 i 2 k.c. W obu paragrafach jest
bowiem mowa o zagro¿eniu lub naruszeniu dóbr osobistych, nie zaœ praw
do tych dóbr. Oczywiœcie, zagro¿enie lub naruszenie praw osobistych,
tak¿e przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ albo osob¹ prawn¹ lub
jednostk¹ organizacyjn¹, o której mowa w art. 331 § 1 k.c. (art. 43 k.c.),
jest równie¿ mo¿liwe. Najdonioœlejsze jest jednak przewidziane w art. 23,
24, 43 k.c. w zw. z art. 331 § 1 k.c. oraz w art. 4310 k.c. instrumentarium
maj¹ce chroniæ dobra osobiste (w tym dobro osobiste firmy), z którymi
wi¹¿¹ siê wspomniane prawa osobiste. Ich wykonywanie jest bowiem
sposobem korzystania z tych dóbr i – jak wiadomo – prawa te mog¹ s³u¿yæ
ich ochronie, dlatego uwa¿am, ¿e usprawiedliwionym jest postulat de lege
ferenda, zgodnie z którym art. 4310 w zd. 1 stwierdza³by, ¿e „[p]rzedsiêbiorca, którego dobro osobiste firmy zosta³o zagro¿one cudzym dzia³aniem,
mo¿e ¿¹daæ zaniechania tego dzia³ania, chyba ¿e nie jest ono bezprawne.”
Mo¿na by³oby te¿ ograniczyæ siê do sformu³owania mówi¹cego o przedsiêbiorcy, którego firma zosta³a zagro¿ona cudzym dzia³aniem, co bli¿sze
by³oby sformu³owaniu, które obecnie znajduje siê w art. 4310 k.c. Takie
sformu³owanie, w którym nie pojawia siê pojêcie dobra osobistego, choæ
nie przes¹dza niczego w sporze o prawnoosobisty charakter firmy,
w niczym nie deprecjonuje jej charakteru jako dobra osobistego, o tym
charakterze przes¹dzaj¹ bowiem cechy firmy, a opiniê tak¹ wspieraj¹
regulacje zawarte w zreformowanym prawie firmowym zarówno te, które
ju¿ przedstawi³em, jak i te, które przedstawiam poni¿ej.
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5. Dla oceny statusu firmy jako dobra osobistego znacz¹ca jest równie¿ jednoczesna nowelizacja art. 551 pkt 1 k.c. Do niedawna stanowi³
on, ¿e „przedsiêbiorstwo, jako zespó³ sk³adników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji okreœlonych zadañ gospodarczych,
obejmuje wszystko, co wchodzi w sk³ad przedsiêbiorstwa, w szczególnoœci: 1) firmê (nazwê), znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizuj¹ce przedsiêbiorstwo”. Od 24 wrzeœnia 2003 r. art. 551 pkt 1 k.c.
stwierdza, ¿e „przedsiêbiorstwo jest zorganizowanym zespo³em sk³adników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Obejmuje ono w szczególnoœci: 1) oznaczenie indywidualizuj¹ce przedsiêbiorstwo lub jego wyodrêbnione czêœci (nazwa
przedsiêbiorstwa)”. Widaæ wyraŸnie, ¿e spoœród sk³adników wchodz¹cych w sk³ad przedsiêbiorstwa wy³¹czono firmê, która jako dobro osobiste nie mog³aby wchodziæ do zorganizowanego zespo³u, przeznaczonego do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, z natury rzeczy bowiem
dobro osobiste mo¿e byæ tylko dobrem osoby fizycznej lub prawnej, a po
wspomnianej nowelizacji, tak¿e dobrem jednostki organizacyjnej, o której
mowa w art. 331 § 1 k.c. Warto podkreœliæ, ¿e ten ostatni przepis stanowi
podstawê nie tylko do odpowiedniego stosowania wzglêdem tych jednostek organizacyjnych art. 4310 k.c., ale tak¿e art. 23 i 24 k.c. w zw.
z art. 43 k.c..
To, ¿e regulacje zawarte w art. 432 § 1, ar. 439 § 1, art. 4310 oraz
nowelizacja art. 551 pkt 1 k.c., co prawda ¿adne z nich osobno, ale wszystkie
razem okreœli³y charakter firmy jako dobro osobiste, nie oznacza, ¿e podkreœlany przez J. Szwajê i M. PoŸniak-Niedzielsk¹ maj¹tkowy walor prawa
do firmy mo¿e byæ deprecjonowany. Jest to zreszt¹ cecha wiêkszoœci
dóbr osobistych, które, nie trac¹c swego osobistego charakteru, mog¹
byæ przedmiotem eksploatacji maj¹tkowej lub mieæ istotne znaczenie dla
aktywnoœci maj¹tkowej ich podmiotu. Oczywiste jest te¿ to, ¿e naruszenie
zdrowia, wolnoœci, dóbr osobistych twórcy czy wizerunku cz³owieka
mo¿e powodowaæ szkodê maj¹tkow¹. Mowa o tym tak¿e w art. 4310
zd. 2 k.c., gdzie wœród instrumentów ochrony naruszanego prawa do
firmy wymieniono równie¿ naprawienie na zasadach ogólnych szkody
maj¹tkowej lub wydanie korzyœci uzyskanej przez osobê, która dopuœci³a
siê tego naruszenia.

121

Piotr Zaporowski

Widaæ wiêc, ¿e status firmy jako dobra osobistego nie k³óci siê z wypowiedziami J. Szwai oraz M. PóŸniak-Niedzielskiej o mieszanych, osobisto-maj¹tkowych aspektach tego dobra. Wartoœæ tych obserwacji ma
zreszt¹ znacz¹cy wymiar ogólny. Bo choæ, w szczególnoœci na gruncie
prawa handlowego, ale przecie¿ tak¿e na gruncie klasycznego prawa
cywilnego, próba kwestionowania maj¹tkowych aspektów dóbr osobistych by³aby sztuczn¹ i bezzasadn¹ kreacj¹ koncepcji sterylnych dóbr,
które w istocie, ex natura rerum, nigdy nie posiadaj¹ tylko osobistej natury;
naruszenie nawet tak par excellence osobistego dobra, jakim jest czeœæ
przedsiêbiorcy, mo¿e naraziæ go na szwank, niekiedy bardziej w sferze
maj¹tkowej ni¿ osobistej.
Ten maj¹tkowy aspekt prawa do firmy widaæ tak¿e po unormowaniu
zawartym w art. 439 § 2 k.c. Mo¿liwoœæ udzielenia licencji œwiadczy
bowiem o mo¿liwym maj¹tkowym eksploatowaniu dobra16, którego niezbywalnoœæ stwierdzono w paragrafie wczeœniejszym. Jest to zreszt¹
sytuacja podobna do zgody na umieszczenie nazwiska lub pseudonimu
osoby fizycznej w firmie osoby prawnej (art. 435 § 3). W istocie jest
to tak¿e licencja na eksploatacjê tych dóbr, których nieprzenoszenie jest
równie oczywiste. Potwierdzaj¹ to tak¿e postanowienia dotycz¹ce zachowania nazwiska by³ego wspólnika oraz osoby fizycznej bêd¹cej poprzednikiem nastêpcy prawnego, kontynuuj¹cego jej dzia³alnoœæ gospodarcz¹
(art. 438 § 1 i 2 k.c.).
6. Warto jeszcze dodaæ, ¿e mimo obszernej regulacji dotycz¹cej dobra
osobistego firmy, ochrona pozosta³ych dóbr osobistych przedsiêbiorcy,
tak¿e tego przedsiêbiorcy, który jest osob¹ prawn¹ lub jednostk¹ organizacyjn¹, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., odbywaæ siê bêdzie dalej
w oparciu o art. 23 i 24 k.c.17, bezpoœrednio lub w zw. z art. 43 k.c.
Artyku³ 4310 k.c., maj¹cy charakter lex specialis, wy³¹cza bowiem regulacje zawarte w art. 24 k.c. tylko w odniesieniu do firmy, a przecie¿
nie brakuje innych, niekiedy nie mniej istotnych dla przedsiêbiorcy dóbr
osobistych, wœród których, za J. Jacyszynem, warto wymieniæ przyk³a16
Zob. A. K o ³ o d z i e j, Licencja firmy..., s. 70; M. Z a ³ u c k i, Nowe uregulowanie..., s. 91 i 92.
17
Por. R. S k u b i s z, Ochrona zagranicznej nazwy handlowej w Polsce..., s. 240.
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dowo historiê przedsiêwziêæ gospodarczych lub us³ugowych przedsiêbiorcy, jego reputacjê, image18. Nie mo¿na przy tym wykluczyæ, ¿e art.
4310 k.c. mo¿e staæ siê podstaw¹ do ochrony tak¿e tych innych dóbr
osobistych przedsiêbiorcy na zasadzie analogii legis. Mo¿e bowiem do
tego zachêcaæ sformu³owany w tym przepisie expressis verbis nakaz wydania
korzyœci uzyskanej przez sprawcê deliktu, o czym nie wspomina art. 24
§ 2 k.c.
Konkluduj¹c, regulacje zreformowanego prawa firmowego, dotycz¹ce firmy jako dobra osobistego przedsiêbiorcy, mimo pewnych drobnych
zastrze¿eñ i p³yn¹cych z nich postulatów de lege ferenda potwierdzaj¹
opiniê o przejrzystym statusie tego dobra19.

18
Zob. J. J a c y s z y n, Dobra osobiste firmy, Rzeczpospolita z dnia 22.10.1996 r., nr
247, s. 14. Warto w tym miejscu przytoczyæ tê czêœæ uzasadnienia wyroku S¹du Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 X 1991 r. I ACr 400/90, za: Wokanda 1992, nr 1, s. 29,
w której stwierdzono, ¿e „firma indywidualizuje osobê prawn¹, a przy tym osoba prawna
– ze wzglêdu na prowadzon¹ dzia³alnoœæ – ma innego rodzaju cechy wyró¿niaj¹ce, takie
jak np. solidnoœæ, czy jej przeciwieñstwo, z czym ³¹czy siê ³atwoœæ zbytu towarów i uzyskania kredytu, wzglêdnie trudnoœci w tym zakresie”; zob. tak¿e W. G o n t a r s k i, U aferzysty nie kupujê, Rzeczpospolita z dnia 05.01.2005 r., nr 3, s. C7.
19
Por. J. S z w a j a, Firma w kodeksie cywilnym, Prawo Spó³ek 2004, nr 1, s. 3.
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