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Rozdziaų I.  Podejmowanie i prowadzenie 
dziaųalnoƑci gospodarczej w Polsce

1. Pojħcie dziaųalnoƑci gospodarczej

 PojĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej jest jednym z kluczowych pojĊü dla przedsiĊbior-
cy. Bardzo czĊsto pojĊcie przedsiĊbiorcy jest defi niowane wáaĞnie przez odesáanie do 
pojĊcia dziaáalnoĞci gospodarczej, co pozwala na okreĞlenie, czy w danym wypadku 
okreĞlony podmiot wystĊpuje jako przedsiĊbiorca. Ustalenie statusu danego podmio-
tu w okreĞlonej sytuacji faktycznej jako przedsiĊbiorcy lub jako nie-przedsiĊbiorcy, 
wiąĪe siĊ z okreĞlonymi konsekwencjami natury prawnej, np. w zakresie prawa po-
datkowego.

W systemie prawa polskiego spotykamy siĊ z wieloma defi nicjami dziaáalnoĞci 
gospodarczej, które czĊsto mogą w sposób istotny odbiegaü od siebie. Dzieje siĊ 
tak z tego powodu, iĪ ustawodawca na potrzeby danej dziedziny prawa lub nawet 
okreĞlonej ustawy tworzy odrĊbną defi nicjĊ dziaáalnoĞci gospodarczej ze wzglĊdu na 
specyfi kĊ regulowanej materii lub jej przedmiot. JednakĪe najistotniejszą i wiodącą 
defi nicjĊ dziaáalnoĞci gospodarczej ustawodawca zawará w ustawie z dnia 2 lipca 
2004 roku o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej. Jej artykuá 2 stanowi, Īe dziaáal-
noĞcią gospodarczą jest zarobkowa dziaáalnoĞü wytwórcza, budowlana, handlowa, 
usáugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze záóĪ, a takĪe 
dziaáalnoĞü zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągáy. Z powyĪszej 
legalnej defi nicji dziaáalnoĞci gospodarczej wynika, iĪ charakteryzuje siĊ ona kilko-
ma istotnymi cechami. 

Samo pojĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej oraz jej prowadzenie ma charakter obiek-
tywny. Nie ma zatem znaczenia, czy podmiot wykonujący czynnoĞci mieszczące siĊ 
w ramach tego pojĊcia dokonaá odpowiedniego, wymaganego prawem zgáoszenia pro-
wadzenia dziaáalnoĞci oraz czy wykonaá inne niezbĊdne obowiązki związane z jej pod-
jĊciem. JeĪeli zatem okreĞlony podmiot prowadzi aktywnoĞü, która obiektywnie jest 
klasyfi kowana do dziaáalnoĞci gospodarczej, to powinien byü on uwaĪany za przed-
siĊbiorcĊ w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej1.

WĞród elementów defi nicji dziaáalnoĞci gospodarczej zostaá przez ustawodawcĊ 
wskazany takĪe jej zarobkowy charakter. Nie oznacza to oczywiĞcie, Īe dziaáal-

1 Zob. art. 4 Ustawy swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej, który defi niuje przedsiĊbiorcĊ jako 
osobĊ fi zyczną, osobĊ prawną i jednostkĊ organizacyjną niebĊdącą osobą prawną, której odrĊb-
na ustawa przyznaje zdolnoĞü prawną, wykonującą we wáasnym imieniu dziaáalnoĞü gospodar-
czą. Za przedsiĊbiorców uznaje siĊ takĪe wspólników spóáki cywilnej w zakresie wykonywanej 
przez nich dziaáalnoĞci gospodarczej.
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noĞü gospodarcza, aby zostaáa uznana za taką musi przynosiü dochody, bowiem 
niejednokrotnie moĪe siĊ zdarzyü, iĪ koszty uzyskania przychodów bĊdą wyĪsze od 
uzyskiwanych przychodów. Taka sytuacja ma miejsce w szczególnoĞci w początko-
wym etapie prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej, kiedy przedsiĊbiorca inwestuje 
szereg Ğrodków fi nansowych w celu zakupu aktywów, które sáuĪyü mu bĊdą do 
wykonywania takiej dziaáalnoĞci, a na tym etapie nie pojawiają siĊ jeszcze bądĨ 
pojawiają siĊ w niewielkiej wysokoĞci przychody. Jednak dla uznania, Īe okreĞlona 
dziaáalnoĞü ma charakter zarobkowy wystarczające jest, Īe okreĞlony podmiot dzia-
áa z zamiarem osiągania zysku, pomimo tego, iĪ go faktycznie nie osiąga.

Ustawodawca w treĞci defi nicji dziaáalnoĞci gospodarczej wymieniá okreĞlone 
rodzaje aktywnoĞci, które mieszczą siĊ w jej ramach. Jest to dziaáalnoĞü wytwórcza, 
budowlana, handlowa, usáugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie 
kopalin ze záóĪ, a takĪe dziaáalnoĞü zawodowa. Powstaje oczywiĞcie pytanie, czy 
ten katalog ma charakter zamkniĊty i tym samym inne rodzaje dziaáalnoĞci bĊdą 
pozostawaáy poza zakresem tego pojĊcia, czy teĪ ma on jedynie charakter egzem-
platywny. NaleĪy w sposób zdecydowany przychyliü siĊ do drugiej z tych opcji, 
bowiem pojĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej zostaáo zarysowane normatywnie przez 
ustawodawcĊ szeroko i nie istnieją Īadne argumenty, ani normatywne, ani teĪ aksjo-
logiczne, które uzasadniaáyby zawĊĪone rozumienie tego pojĊcia.

Aby okreĞlona dziaáalnoĞü mogáa zostaü uznana za dziaáalnoĞü gospodarczą 
musi byü ona wykonywana w sposób ciągáy i zorganizowany. CiągáoĞü oznacza, 
Īe okreĞlone czynnoĞci, które są wykonywane przez dany podmiot nie są wykony-
wane jednorazowo (np. za dziaáalnoĞü handlową nie moĪe zostaü uznana sprzedaĪ 
swojego prywatnego pojazdu innemu podmiotowi). CiągáoĞü jako cecha dziaáalno-
Ğci gospodarczej oznacza zatem zamiar podmiotu podejmującego i wykonującego 
dziaáalnoĞü gospodarczą, objawiający siĊ w pewnej metodzie postĊpowania (powta-
rzalnoĞü czynnoĞci) wáaĞciwej rodzajowi dziaáalnoĞci gospodarczej2. Z kolei zorga-
nizowanie dziaáalnoĞci gospodarczej moĪna rozpatrywaü pod wzglĊdem prawnym 
oraz faktycznym, a takĪe moĪna wyodrĊbniü jej aspekt formalny i materialny. For-
malne zorganizowanie dziaáalnoĞci gospodarczej odnosi siĊ do prawnie okreĞlo-
nego zakresu obowiązków związanych z wykonywaną dziaáalnoĞcią gospodarczą, 
takich jak rejestracja dziaáalnoĞci gospodarczej, dokonanie zgáoszeĔ na gruncie po-
datkowym oraz statystycznym, obowiązki związane z ubezpieczeniem spoáecznym, 
koniecznoĞü prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej w okreĞlonej formie organi-
zacyjno-prawnej, koniecznoĞü uzyskania okreĞlonych aktów administracyjnych, tj. 
koncesji, zezwoleĔ itp3. Natomiast jeĞli chodzi o warunki materialne, to wymienia 
siĊ listĊ czynnoĞci organizacyjnych w zakresie uzyskania Ğrodków fi nansowych 

2 A. Powaáowski, S. Koroluk, Podejmowanie dziaáalnoĞci gospodarczej w Ğwietle regulacji praw-
nych, Bydgoszcz-GdaĔsk 2005, s. 37.

3 M. Sieradzka, Komentarz do art. 2 ustawy o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej, System 
Informacji Prawnej Lex Prestige.
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na podjĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej, zatrudnienia pracowników, wynajĊcia czy 
teĪ zakupu lokalu. Te wszystkie wskazane czynnoĞci organizacyjne jednoznacznie 
przesądzają, iĪ dziaáalnoĞü gospodarcza jest aktywnoĞcią, która nie ma charakteru 
przypadkowego.

Z defi nicją dziaáalnoĞci gospodarczej spotykamy siĊ takĪe w innych aktach praw-
nych, przede wszystkim z zakresu prawa podatkowego. 

W ustawie Ordynacja podatkowa przez dziaáalnoĞü gospodarczą rozumie siĊ 
kaĪdą dziaáalnoĞü zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie dzia-
áalnoĞci gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a takĪe kaĪdą inną 
dziaáalnoĞü zarobkową wykonywaną we wáasnym imieniu i na wáasny lub cudzy 
rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej dziaáalnoĞci do dziaáalnoĞci go-
spodarczej lub osoby wykonującej taką dziaáalnoĞü – do przedsiĊbiorców. Defi nicja 
ta jest zatem bardzo szeroka i w pojĊciu dziaáalnoĞci gospodarczej zakreĞlonym 
na gruncie Ordynacji podatkowej, mieszczą siĊ takĪe rodzaje aktywnoĞci, które 
nie byáyby uwaĪane za prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej na gruncie ustawy 
o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej. Na gruncie podatkowym ta defi nicja jest 
jednak niezwykle istotna, uwaĪa siĊ bowiem, iĪ „(…) ma niejako charakter spi-
nający, gdyĪ nakazuje stosowaü to okreĞlenie do wszelkich rodzajów dziaáalnoĞci 
zarobkowej, nawet wówczas gdy konkretna ustawa nie kwalifi kuje tej dziaáalnoĞci 
w ramy dziaáalnoĞci gospodarczej (…)”4. 

Z kolei w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usáug dzia-
áalnoĞü gospodarcza zostaáa zdefi niowana w jej art. 15 ust. 2. Zgodnie z nią dzia-
áalnoĞü gospodarcza obejmuje wszelką dziaáalnoĞü producentów, handlowców lub 
usáugodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, 
a takĪe dziaáalnoĞü osób wykonujących wolne zawody. DziaáalnoĞü gospodarcza 
obejmuje w szczególnoĞci czynnoĞci polegające na wykorzystywaniu towarów lub 
wartoĞci niematerialnych i prawnych w sposób ciągáy dla celów zarobkowych. Jest 
to zatem szeroko zarysowana defi nicja dziaáalnoĞci gospodarczej, która – mówiąc 
w duĪym uproszczeniu – obejmuje swoim zakresem wszelkie czynnoĞci, które są 
wykonywane w ramach profesjonalnego (zawodowego) obrotu, pozostawiając poza 
jej zakresem czynnoĞci o charakterze nieprofesjonalnym. W przypadku defi nicji 
zbudowanej na gruncie ustawy o podatku od towarów i usáug naleĪy dodatkowo 
pamiĊtaü, iĪ przepisy tego aktu prawnego są wynikiem implementacji do polskie-
go porządku prawnego Dyrektywy o systemie podatku od wartoĞci dodanej, co 
niesie ze sobą niezwykle waĪkie implikacje, poza oczywiĞcie specyfi czną materią 
regulacji tego aktu prawnego. Po pierwsze defi nicja ta musi byü zgodna z defi nicją, 
która zostaáa uksztaátowana na gruncie ww. Dyrektywy, a po drugie przy wykáadni 
przepisów polskiej ustawy naleĪy stosowaü „prounijny” sposób wykáadni, który 
w swoim zamierzeniu ma doprowadziü do zgodnoĞci treĞci polskiej normy z pra-

4 P. Borszowski,  Glosa do wyroku NSA z dnia 9 lutego 2006 r., II FSK 338/05, System Informacji 
Prawnej Lex Prestige.
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wem unijnym. Na gruncie tej ustawy trzeba mieü na uwadze takĪe fakt, iĪ defi nicja 
dziaáalnoĞci gospodarczej w sposób bezpoĞredni oddziaáuje na kluczowy element 
konstrukcyjny tego podatku, tj. jego podmiot. Jest on bowiem defi niowany wáaĞnie 
jako podmiot prowadzący dziaáalnoĞü gospodarczą. 

Ustawodawca nie omieszkaá takĪe umieĞciü defi nicji dziaáalnoĞci gospodarczej 
w ustawach regulujących podatki dochodowe. W ustawie o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych dziaáalnoĞü gospodarcza zostaáa zdefi niowana jako dziaáalnoĞü 
zarobkowa:

a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usáugowa,
b) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze 

záóĪ,
c) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartoĞci niematerialnych i praw-

nych
– prowadzona we wáasnym imieniu bez wzglĊdu na jej rezultat, w sposób zor-

ganizowany i ciągáy, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przy-
chodów ze Ĩródeá wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Przepis ten naleĪy 
jednak czytaü áącznie z treĞcią art. 5b ust. 1 tej ustawy, który stanowi, iĪ za poza-
rolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą nie uznaje siĊ czynnoĞci, jeĪeli áącznie speánione 
są nastĊpujące warunki:

1) odpowiedzialnoĞü wobec osób trzecich za rezultat tych czynnoĞci oraz ich 
wykonywanie, z wyáączeniem odpowiedzialnoĞci za popeánienie czynów nie-
dozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynnoĞci;

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczo-
nych przez zlecającego te czynnoĞci;

3) wykonujący te czynnoĞci nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z pro-
wadzoną dziaáalnoĞcią.

Na gruncie tej ustawy najistotniejsze jest zatem to, aby dany podmiot uzyskiwaá 
okreĞlone przychody, które nie bĊdą kwalifi kowane do innego Ĩródáa niĪ dziaáal-
noĞü gospodarcza. Ponadto aktywnoĞü taka musi mieü takĪe charakter zorganizo-
wany i ciągáy, a takĪe mieü charakter odpowiednio samodzielny zarówno w zakre-
sie podporządkowania organizacyjnego, jak i w odniesieniu do ponoszonego ryzyka 
wiązanego z wykonywanymi czynnoĞciami.

Porównanie tych wszystkich defi nicji dziaáalnoĞci gospodarczej moĪe prowadziü 
niejednokrotnie do dosyü kuriozalnych wniosków. MoĪe bowiem dojĞü do sytuacji, 
w której na gruncie jednego aktu prawnego okreĞlone czynnoĞci nie bĊdą uwaĪane 
za dziaáalnoĞü gospodarczą, podczas gdy inny akt bĊdzie obejmowaá je tą kategorią. 
Przykáadowo, dany podmiot moĪe byü uznany za prowadzący dziaáalnoĞü gospodar-
czą na gruncie VAT, a nie bĊdzie uznany za taki na gruncie podatku dochodowego.
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2. Zasady podejmowania dziaųalnoƑci gospodarczej

PrzedsiĊbiorca moĪe podjąü dziaáalnoĞü gospodarczą w dniu záoĪenia wniosku o wpis 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziaáalnoĞci Gospodarczej (CEIDG) albo po 
uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiĊbiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
W zaleĪnoĞci zatem od tego w jakiej formie dziaáaü bĊdzie przedsiĊbiorca podlegaá 
on bĊdzie rejestracji w odrĊbnych rejestracjach. Wpisowi do ewidencji podlegają 
przedsiĊbiorcy bĊdący osobami fi zycznymi. RównieĪ przedsiĊbiorcy bĊdący wspól-
nikami spóáki cywilnej bĊdą podlegali obowiązkowi rejestracji w CEIDG, bowiem 
spóáka cywilna nie ma odrĊbnej podmiotowoĞci prawnej, zatem to jej wspólnicy 
są traktowani jako osoby prowadzące dziaáalnoĞü gospodarczą. OczywiĞcie nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o DziaáalnoĞci Gospodarczej okreĞliü póĨniejszy dzieĔ podjĊcia dziaáalnoĞci gospo-
darczej, niĪ dzieĔ záoĪenia wniosku.

Pozostaáe podmioty podlegają wpisowi do rejestru przedsiĊbiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego. Warto przy tym zauwaĪyü, Īe spóáka kapitaáowa moĪe podjąü 
dziaáalnoĞü gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiĊbiorców.

Samo záoĪenie wniosku o wpis do ewidencji lub wpisanie do rejestru przedsiĊ-
biorców bĊdzie niewystarczające do rozpoczĊcia dziaáalnoĞci w tych wszystkich 
przypadkach, w których przepisy prawa statuują dalej idące wymogi, jak na przy-
káad uzyskanie koncesji, zezwolenia lub wpisu do ewidencji dziaáalnoĞci regulowa-
nej. Przepisy prawa teĪ mogą wymagaü uzyskania przez przedsiĊbiorcĊ licencji lub 
okreĞlonej zgody.

Przykáadowo, zgodnie z treĞcią ustawy o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej 
uzyskania koncesji wymaga wykonywanie dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie:

1) poszukiwania, rozpoznawania záóĪ wĊglowodorów oraz kopalin staáych objĊ-
tych wáasnoĞcią górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu pod-
ziemnego skáadowania dwutlenku wĊgla, wydobywania kopalin ze záóĪ, pod-
ziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego skáado-
wania odpadów oraz podziemnego skáadowania dwutlenku wĊgla;

2) wytwarzania i obrotu materiaáami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyáania, dystrybucji i ob-
rotu paliwami i energią;

4) przesyáania dwutlenku wĊgla w celu jego podziemnego skáadowania;
5) ochrony osób i mienia;
6) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyáączeniem 

programów rozpowszechnianych wyáącznie w systemie teleinformatycznym, 
które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;

7) przewozów lotniczych;
8) prowadzenia kasyna gry.
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Tak jak wskazano wczeĞniej, niektóre rodzaje dziaáalnoĞci gospodarczej wymagają 
uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest aktem odmiennym od koncesji, a w literaturze 
przedmiotu wskazuje siĊ, Īe podstawowe róĪnice pomiĊdzy koncesją a zezwoleniem 
polegają na tym, Īe zezwolenie wydawane jest przedsiĊbiorcy, którego obowiązkiem 
jest speánienie okreĞlonych warunków oraz wymaganie uzyskania zezwolenia odno-
si siĊ do dziaáalnoĞci, której wykonanie nie moĪe byü wolne5. KoniecznoĞü uzyska-
nia zezwolenia dotyczy miĊdzy innymi prowadzenia dziaáalnoĞci w zakresie usáug 
pocztowych i telekomunikacyjnych, detalicznej sprzedaĪy alkoholi czy poĞrednictwa 
ubezpieczeniowego.

Czym innym jest natomiast wymóg uzyskania przez przedsiĊbiorcĊ wpisu do 
rejestru dziaáalnoĞci regulowanej. W tym wypadku konieczne jest speánienie szcze-
gólnych warunków, okreĞlonych przepisami odrĊbnych ustaw. Zatem podjĊcie dzia-
áalnoĞci gospodarczej uznanej za regulowaną wymaga koniunktywnego speánienia 
okreĞlonych przesáanek o charakterze materialnym i formalnym6. MoĪna zatem wy-
róĪniü trzy etapy postĊpowania zmierzającego do legalnego podjĊcia dziaáalnoĞci: 
1) speánienie przez przedsiĊbiorcĊ szczególnych warunków okreĞlonych przepisa-
mi odrĊbnej ustawy; 2) záoĪenie przez przedsiĊbiorcĊ wniosku o dokonanie wpisu 
w odpowiednim rejestrze dziaáalnoĞci regulowanej wraz z oĞwiadczeniem o speá-
nieniu warunków szczególnych wymaganych do wykonywania danej dziaáalnoĞci; 
3) wpisanie przez organ prowadzący do rejestru dziaáalnoĞci regulowanej7. Dziaáal-
noĞcią regulowaną są m.in. nastĊpujące rodzaje dziaáalnoĞci: organizacja profesjo-
nalnego wspóázawodnictwa sportowego, prowadzenie kantorów, prowadzenie usáug 
detektywistycznych, prowadzenie stacji kontroli pojazdów, praktykowanie indywi-
dualne i grupowe: pielĊgniarek i poáoĪnych, lekarzy i dentystów, wyrób i rozlewnia 
wyrobów winiarskich.

PrzedsiĊbiorca wpisany do rejestru przedsiĊbiorców albo ewidencji jest obowią-
zany umieszczaü w oĞwiadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej 
dziaáalnoĞci do oznaczonych osób i organów, numer identyfi kacji podatkowej (NIP) 
oraz posáugiwaü siĊ tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. Identyfi ka-
cja przedsiĊbiorcy w poszczególnych urzĊdowych rejestrach nastĊpuje na podstawie 
numeru identyfi kacji podatkowej (NIP).

JeĪeli przepisy szczególne nakáadają na przedsiĊbiorcĊ obowiązek posiadania 
odpowiednich uprawnieĔ zawodowych przy wykonywaniu okreĞlonego rodzaju 
dziaáalnoĞci gospodarczej, przedsiĊbiorca jest obowiązany zapewniü, aby czynnoĞci 
w ramach dziaáalnoĞci gospodarczej byáy wykonywane bezpoĞrednio przez osobĊ le-
gitymującą siĊ posiadaniem takich uprawnieĔ zawodowych. Doskonaáym przykáadem 
5 K. àastawski, Reglamentacja dziaáalnoĞci przedsiĊbiorców i wykonywania wolnych zawodów, 

„Studia Prawnicze i Administracyjne” 2013, nr 1, s. 38.
6 M. Etel, Regulowana dziaáalnoĞü gospodarcza a zasada wolnoĞci gospodarczej, „PaĔstwo i Pra-

wo” 2007, nr 2, s. 42. Zobacz takĪe na ten temat K. Kohutek, Zasady podejmowania dziaáalnoĞci 
regulowanej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 6, s. 35 i n.

7 Ibidem, s. 42.
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koniecznoĞci posiadania takich uprawnieĔ są zawody prawnicze (np. radca prawny, 
adwokat, notariusz) czy teĪ medyczne (np. lekarz). Tylko osoby posiadające okreĞlone 
wyksztaácenie oraz speániające inne wymogi, jak np. odbycie aplikacji i wpis na od-
powiednią listĊ prowadzoną przez samorząd zawodowy pozwalają na wykonywania 
powyĪej wskazanych zawodów prawniczych.

PrzedsiĊbiorca podejmując dziaáalnoĞü gospodarczą, jest obowiązany speániaü 
okreĞlone przepisami prawa warunki wykonywania tej dziaáalnoĞci, w szczegól-
noĞci dotyczące ochrony przed zagroĪeniem Īycia, zdrowia ludzkiego i moralnoĞci 
publicznej, a takĪe ochrony Ğrodowiska.

Przy podejmowaniu dziaáalnoĞci gospodarczej przedsiĊbiorca powinien uwzglĊd-
niaü takĪe fakt, Īe jej wykonywanie musi odbywaü siĊ na zasadach uczciwej konku-
rencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz sáusznych interesów konsumentów. 
Wyznaczników dobrych obyczajów naleĪy poszukiwaü w rzetelnoĞci konkurencji 
i niezafaászowanym wspóázawodnictwie w wyĞcigu ekonomicznym8. Jak wskazuje 
siĊ w orzecznictwie sądowym „Dobre obyczaje kupieckie to pozaprawne normy po-
stĊpowania, którymi winni kierowaü siĊ przedsiĊbiorcy, ich treĞci nie da siĊ wyraziü 
w sposób wyczerpujący, gdyĪ ksztaátowane są przez ludzkie postawy warunkowane 
przyjmowanymi wartoĞciami moralnymi, celami ekonomicznymi oraz praktykami 
Īycia gospodarczego, a równieĪ podlegają zmianom wraz ze zmiennymi ideolo-
giami politycznymi, spoáeczno-gospodarczymi i moralnymi”9. Dobre obyczaje są 
takĪe defi niowane jako pozaprawne normy postĊpowania odwoáujące siĊ do zasad 
sáusznoĞci, moralnoĞci, etyki, norm wspóáĪycia spoáecznego, które powinny cecho-
waü przedsiĊbiorców prowadzących dziaáalnoĞü gospodarczą10.

Warto takĪe zauwaĪyü, Īe dokonywanie lub przyjmowanie páatnoĞci związanych 
z wykonywaną dziaáalnoĞcią gospodarczą nastĊpuje za poĞrednictwem rachunku 
bankowego przedsiĊbiorcy w kaĪdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika páatnoĞü, jest inny przedsiĊbiorca oraz
2) jednorazowa wartoĞü transakcji, bez wzglĊdu na liczbĊ wynikających z niej 

páatnoĞci, przekracza równowartoĞü 15 000 euro przeliczonych na záote wedáug 
Ğredniego kursu walut obcych ogáaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego 
dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

PrzedsiĊbiorca bĊdący czáonkiem spóádzielczej kasy oszczĊdnoĞciowo-kredytowej 
moĪe realizowaü powyĪszy obowiązek za poĞrednictwem rachunku w tej spóádziel-
czej kasie oszczĊdnoĞciowo-kredytowej.

8 E. NowiĔska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warsza-
wa 2006, s. 50.

9 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 lutego 2008 r., sygn. akt: V ACa 256/07, 
System Informacji Prawnej Lex Prestige, LEX nr 519350.

10 Wyrok Krajowej Izby Odwoáawczej przy Prezesie UrzĊdu ZamówieĔ Publicznych z dnia 18 sty-
cznia 2013 r., sygn. akt: KIO 7/13, System Informacji Prawnej Lex Prestige, LEX nr 1272731. 
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3.  Rejestracja przedsiħbiorców (Centralna Ewidencja i Informacja 
o DziaųalnoƑci Gospodarczej; Krajowy Rejestr SČdowy)

Jak wskazano wczeĞniej „jednoosobowi” przedsiĊbiorcy podlegają wpisowi do Central-
nej Ewidencji i Informacji o DziaáalnoĞci Gospodarczej. Prowadzona jest ona w systemie 
teleinformatycznym przez ministra wáaĞciwego do spraw gospodarki. Peáni ona szereg 
funkcji. Gáówne jej zadania to: ewidencjonowanie przedsiĊbiorców bĊdących osobami 
fi zycznymi, udostĊpnianie informacji o przedsiĊbiorcach i innych podmiotach w zakre-
sie wskazanym w ustawie, umoĪliwienie wglądu do danych bezpáatnie udostĊpnianych 
przez Centralną InformacjĊ Krajowego Rejestru Sądowego oraz umoĪliwienie ustalenia 
terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Wpisowi do CEIDG podlegają:
1) fi rma przedsiĊbiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2) data urodzenia przedsiĊbiorcy;
3) numer identyfi kacyjny REGON przedsiĊbiorcy, o ile taki posiada;
4) numer identyfi kacji podatkowej (NIP);
5) informacja o obywatelstwie polskim przedsiĊbiorcy, o ile takie posiada i in-

nych obywatelstwach przedsiĊbiorcy;
6) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiĊbiorcy, ad-

res do dorĊczeĔ przedsiĊbiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana 
dziaáalnoĞü gospodarcza, w tym adres gáównego miejsca wykonywania dzia-
áalnoĞci i oddziaáu, jeĪeli zostaá utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami 
kodowymi przyjĊtymi w krajowym rejestrze urzĊdowym podziaáu terytorial-
nego kraju, o ile to w danym przypadku moĪliwe;

7) adres poczty elektronicznej przedsiĊbiorcy oraz jego strony internetowej, 
o ile przedsiĊbiorca takie posiada i zgáosiá te informacje we wniosku o wpis 
do CEIDG;

8) data rozpoczĊcia wykonywania dziaáalnoĞci gospodarczej;
9) okreĞlenie przedmiotów wykonywanej dziaáalnoĞci gospodarczej, zgodnie 

z Polską Klasyfi kacją DziaáalnoĞci (PKD);
10) informacje o istnieniu lub ustaniu maáĪeĔskiej wspólnoĞci majątkowej;
11) numer identyfi kacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfi kacyjny REGON 

spóáek cywilnych, jeĪeli przedsiĊbiorca zawará umowy takich spóáek;
12) dane peánomocnika upowaĪnionego do prowadzenia spraw przedsiĊbiorcy 

wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane peánomocnictwo, 
o ile przedsiĊbiorca udzieliá peánomocnictwa i zgáosiá informacjĊ o jego 
udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG;

13) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania dziaáalnoĞci gospo-
darczej;

14) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych oraz 
ustanowieniu kurateli lub opieki;
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15) informacja o ogáoszeniu upadáoĞci i ukoĔczeniu tego postĊpowania;
16) informacja o otwarciu postĊpowania restrukturyzacyjnego i jego ukoĔczeniu 

albo uprawomocnieniu siĊ postanowienia o zatwierdzeniu ukáadu w postĊpo-
waniu o zatwierdzenie ukáadu;

17) informacja o przeksztaáceniu przedsiĊbiorcy bĊdącego osobą fi zyczną wyko-
nującą we wáasnym imieniu dziaáalnoĞü gospodarczą w jednoosobową spóákĊ 
kapitaáową;

18) informacja o zakazie prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej;
19) informacja o zakazie wykonywania okreĞlonego zawodu, którego wykony-

wanie przez przedsiĊbiorcĊ podlega wpisowi do CEIDG;
20) informacja o zakazie prowadzenia dziaáalnoĞci związanej z wychowaniem, 

leczeniem, edukacją maáoletnich lub z opieką nad nimi;
21) informacja o wykreĞleniu wpisu w CEIDG.
Osoba fi zyczna skáada wniosek o wpis do CEIDG za poĞrednictwem formularza 

elektronicznego dostĊpnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informa-
cji Publicznej ministra wáaĞciwego do spraw gospodarki oraz za poĞrednictwem 
elektronicznej platformy usáug administracji publicznej. System teleinformatyczny 
CEIDG przesyáa wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwier-
dzenie záoĪenia wniosku. Wniosek o wpis do CEIDG moĪe byü równieĪ záoĪony na 
formularzu zgodnym z formularzem elektronicznym w wybranym przez przedsiĊ-
biorcĊ urzĊdzie gminy osobiĞcie albo wysáany listem poleconym.

Organ gminy potwierdza toĪsamoĞü wnioskodawcy skáadającego wniosek oraz 
potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem przyjĊcie wniosku. NastĊpnie or-
gan gminy przeksztaáca wniosek na formĊ dokumentu elektronicznego, opatruje go 
podpisem elektronicznym weryfi kowanym za pomocą kwalifi kowanego certyfi katu 
przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym 
albo podpisuje podpisem potwierdzonym profi lem zaufanym ePUAP, albo podpisu-
je w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umoĪliwiający jednoznaczną 
identyfi kacjĊ osoby przesyáającej wniosek oraz czasu jego przesáania i przesyáa go 
do CEIDG nie póĨniej niĪ nastĊpnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

CEIDG przesyáa odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG nie-
zbĊdne dla uzyskania, zmiany albo skreĞlenia wpisu w krajowym rejestrze urzĊdo-
wym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgáoszenia identyfi kacyjnego 
albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identy-
fi kacji podatników i páatników, zgáoszenia páatnika skáadek albo ich zmiany w rozu-
mieniu przepisów o systemie ubezpieczeĔ spoáecznych albo zgáoszenia oĞwiadcze-
nia o kontynuowaniu ubezpieczenia spoáecznego rolników w rozumieniu przepisów 
o ubezpieczeniu spoáecznym rolników oraz záoĪenia oĞwiadczenia o wyborze formy 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fi zycznych albo wniosku o zasto-
sowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, zgáoszenia rejestracyjnego lub 
aktualizacyjnego, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usáug, za 
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poĞrednictwem elektronicznej platformy usáug administracji publicznej lub innych 
Ğrodków komunikacji elektronicznej, niezwáocznie, nie póĨniej niĪ w dniu roboczym 
nastĊpującym po dokonaniu wpisu, do wáaĞciwego naczelnika urzĊdu skarbowego 
wskazanego przez przedsiĊbiorcĊ, a po uzyskaniu informacji o nadanym numerze 
identyfi kacji podatkowej (NIP) do Gáównego UrzĊdu Statystycznego oraz Zakáadu 
UbezpieczeĔ Spoáecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego wraz 
z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP.

Domniemywa siĊ, Īe dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. JeĪeli do CEIDG 
wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do 
CEIDG nie moĪe zasáaniaü siĊ wobec osoby trzeciej dziaáającej w dobrej wierze 
zarzutem, Īe dane te nie są prawdziwe, jeĪeli po powziĊciu informacji o tym wpisie 
zaniedbaáa wystąpiü niezwáocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupeánienie lub 
wykreĞlenie wpisu.

Pozostali przedsiĊbiorcy podlegają wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Rejestr ten skáada siĊ z rejestru przedsiĊbiorców, rejestru stowarzyszeĔ, innych 
organizacji spoáecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakáadów opieki zdrowotnej, rejestru dáuĪników niewypáacalnych. Rejestr prowa-
dzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze) obejmujące 
swoją wáaĞciwoĞcią obszar województwa lub jego czĊĞü.

Wpisowi do rejestru przedsiĊbiorców podlegają nastĊpujące podmioty: spóáki jaw-
ne, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spóáki partnerskie, spóáki ko-
mandytowe, spóáki komandytowo-akcyjne, spóáki z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią, 
spóáki akcyjne, spóáki europejskie, spóádzielnie, spóádzielnie europejskie, przedsiĊbior-
stwa paĔstwowe, instytuty badawcze, przedsiĊbiorcy okreĞleni w przepisach o zasa-
dach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dziaáalnoĞci gospodarczej 
w zakresie drobnej wytwórczoĞci przez zagraniczne osoby prawne i fi zyczne, towa-
rzystwa ubezpieczeĔ wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, innych osób 
prawnych, jeĪeli wykonują dziaáalnoĞü gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu 
do rejestru, oddziaáy przedsiĊbiorców zagranicznych dziaáających na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, gáówne oddziaáy zagranicznych zakáadów ubezpieczeĔ, gáówne 
oddziaáy zagranicznych zakáadów reasekuracji, instytucje gospodarki budĪetowej.

Dane dotyczące poszczególnych przedsiĊbiorców wpisanych do rejestru przed-
siĊbiorców umieszcza siĊ pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu 
w szeĞciu dziaáach tego rejestru. Do postĊpowania przed sądami rejestrowymi stosu-
je siĊ przepisy Kodeksu postĊpowania cywilnego o postĊpowaniu nieprocesowym, 
chyba Īe ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi inaczej. Rejestr jest jaw-
ny. KaĪdy ma prawo dostĊpu do danych zawartych w Rejestrze za poĞrednictwem 
Centralnej Informacji. KaĪdy ma prawo otrzymaü, równieĪ drogą elektroniczną, 
poĞwiadczone odpisy, wyciągi, zaĞwiadczenia i informacje z Rejestru.

Domniemywa siĊ, Īe dane wpisane do rejestru są prawdziwe. JeĪeli dane wpisa-
no do rejestru niezgodnie ze zgáoszeniem podmiotu lub bez tego zgáoszenia, pod-
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miot ten nie moĪe zasáaniaü siĊ wobec osoby trzeciej dziaáającej w dobrej wierze 
zarzutem, Īe dane te nie są prawdziwe, jeĪeli zaniedbaá wystąpiü niezwáocznie 
z wnioskiem o sprostowanie, uzupeánienie lub wykreĞlenie wpisu. Jest to istotne, 
bowiem podmiot wpisany do rejestru ponosi odpowiedzialnoĞü za szkodĊ wyrzą-
dzoną zgáoszeniem do niego nieprawdziwych danych, jeĪeli podlegaáy obowiązkowi 
wpisu na jego wniosek, a takĪe niezgáoszeniem danych podlegających obowiązkowi 
wpisu do rejestru w ustawowym terminie, chyba Īe szkoda nastąpiáa wskutek siáy 
wyĪszej albo wyáącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie 
ponosi odpowiedzialnoĞci. JeĪeli natomiast do rejestru jest wpisana osobowa spóáka 
handlowa, taką odpowiedzialnoĞü ponoszą solidarnie ze spóáką osoby odpowiada-
jące za zobowiązania spóáki caáym swoim majątkiem.

Wpis do rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba Īe przepis szczególny prze-
widuje wpis z urzĊdu. Wniosek o wpis skáada siĊ na urzĊdowym formularzu albo 
na formularzu udostĊpnionym w systemie teleinformatycznym. Skáadając wniosek, 
wnioskodawca bez wezwania uiszcza opáatĊ sądową, a jeĪeli wpis podlega ogáosze-
niu – równieĪ opáatĊ za ogáoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego da-
nych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwáocznie po jego wydaniu. 
Wpis w przedmiocie NIP i numeru identyfi kacyjnego REGON polega równieĪ na 
ich automatycznym zamieszczeniu w rejestrze po przekazaniu z Centralnego Reje-
stru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i z krajowego rejestru urzĊdowe-
go podmiotów gospodarki narodowej. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia 
danych w rejestrze.

4. ObowiČzki oraz prawa przedsiħbiorców zwiČzane z 
prowadzeniem dziaųalnoƑci gospodarczej

PrzedsiĊbiorcy w związku z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej mają szereg 
obowiązków. NiemoĪliwym jest ich szczegóáowe wyliczenie w treĞci niniejszego 
opracowania, bowiem wiele z nich związanych jest z formą organizacyjnoprawną 
przyjĊtą do prowadzenia dziaáalnoĞci oraz jej przedmiotem. W dalszej czĊĞci zo-
staną zatem wskazane obowiązki charakterystyczne co do zasady dla wszystkich 
przedsiĊbiorców. MoĪna je podzieliü na pewne grupy: obowiązki ewidencyjne, ksiĊ-
gowe, pracownicze, podatkowe oraz inne.

Pierwsza grupa obowiązków o charakterze ewidencyjnym związana jest z za-
rejestrowaniem dziaáalnoĞci gospodarczej. Jak wskazano w poprzedniej jednostce 
redakcyjnej, przedsiĊbiorca moĪe byü zarejestrowany – w zaleĪnoĞci od formy pro-
wadzenia dziaáalnoĞci – w Centralnej Ewidencji i Informacji o DziaáalnoĞci Gospo-
darczej lub w rejestrze przedsiĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wniosek skáadany przez przedsiĊbiorcĊ do CEIDG zawiera w sobie takĪe wnio-
sek o: 1) wpis albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzĊdowego podmiotów 
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gospodarki narodowej (REGON), 2) zgáoszenie identyfi kacyjne albo aktualizacyj-
ne, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfi kacji podatników 
i páatników, 3) zgáoszenie páatnika skáadek albo jego zmianĊ w rozumieniu przepi-
sów o systemie ubezpieczeĔ spoáecznych albo zgáoszenia oĞwiadczenia o kontynu-
owaniu ubezpieczenia spoáecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpie-
czeniu spoáecznym rolników, a takĪe 4) przyjĊcie oĞwiadczenia o wyborze przez 
przedsiĊbiorcĊ formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fi zycznych 
albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Do wnio-
sku o wpis do CEIDG przedsiĊbiorca moĪe doáączyü zgáoszenie rejestracyjne lub 
aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usáug.

Podobnie sytuacja przedstawia siĊ przypadku przedsiĊbiorców wpisywanych do 
rejestru przedsiĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego. OczywiĞcie w tym wy-
padku záoĪeniu stosownego wniosku musi towarzyszyü takĪe szereg dokumentów, 
które są niezbĊdne dla powstania podmiotu prawnego (w przypadku np. spóáek 
osobowych) czy teĪ osoby prawnej (w przypadku spóáek kapitaáowych). Przykáado-
wo, art. 166 i 167 Kodeksu spóáek handlowych wskazują jakie elementy powinny 
byü zgáoszone do rejestru przedsiĊbiorców w przypadku spóáki z ograniczoną od-
powiedzialnoĞcią wraz z jakimi zaáącznikami. Z powyĪszych przepisów wynika, 
Īe zgáoszenie spóáki z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią do sądu rejestrowego po-
winno zawieraü: 1) fi rmĊ, siedzibĊ i adres spóáki; 2) przedmiot dziaáalnoĞci spóáki; 
3) wysokoĞü kapitaáu zakáadowego; 4) okreĞlenie, czy wspólnik moĪe mieü wiĊcej 
niĪ jeden udziaá; 5) nazwiska, imiona i adresy czáonków zarządu oraz sposób re-
prezentowania spóáki; 6) nazwiska i imiona czáonków rady nadzorczej lub komisji 
rewizyjnej, jeĪeli ustawa lub umowa spóáki wymaga ustanowienia rady nadzorczej 
lub komisji rewizyjnej; 7) jeĪeli wspólnicy wnoszą do spóáki wkáady niepieniĊĪne 
– zaznaczenie tej okolicznoĞci; 8) czas trwania spóáki, jeĪeli jest oznaczony; 9) jeĪeli 
umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogáoszeĔ spóáki – oznaczenie tego pisma. 
Do zgáoszenia spóáki naleĪy doáączyü: 1) umowĊ spóáki; 2) oĞwiadczenie wszyst-
kich czáonków zarządu, Īe wkáady zostaáy wniesione w caáoĞci przez wszystkich 
wspólników, 3) jeĪeli o powoáaniu czáonków organów spóáki nie stanowi akt nota-
rialny zawierający umowĊ spóáki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem 
skáadu osobowego. JednoczeĞnie ze zgáoszeniem naleĪy záoĪyü podpisaną przez 
wszystkich czáonków zarządu listĊ wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub 
fi rmy (nazwy) oraz liczby i wartoĞci nominalnej udziaáów kaĪdego z nich. Do zgáo-
szenia naleĪy doáączyü takĪe adresy czáonków zarządu.

Wniosek o wpis do rejestru powinien byü záoĪony nie póĨniej niĪ w terminie 
7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba Īe przepis szcze-
gólny stanowi inaczej. Co do zasady wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie 
póĨniej niĪ w terminie 7 dni od daty jego wpáywu do sądu.

Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego da-
nych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwáocznie po jego wydaniu. 
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Wpis w przedmiocie NIP i numeru identyfi kacyjnego REGON polega równieĪ na 
ich automatycznym zamieszczeniu w rejestrze po przekazaniu z Centralnego Reje-
stru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i z krajowego rejestru urzĊdo-
wego podmiotów gospodarki narodowej. Wraz z dokonaniem rejestracji dziaáalno-
Ğci gospodarczej powinno zostaü dokonane takĪe stosowne zgáoszenie na potrzeby 
ubezpieczeĔ spoáecznych. 

Druga grupa obowiązków ma charakter ksiĊgowy. KaĪdy podmiot prowadzący 
dziaáalnoĞü gospodarczą, za wyjątkiem przewidzianych prawem sytuacji zobowią-
zany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dokonywanych transakcji 
gospodarczych. Ewidencja ta odbywa siĊ co do zasady w formie podatkowej ksiĊgi 
przychodów i rozchodów albo poprzez prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowy 
od osób fi zycznych, osoby fi zyczne, spóáki cywilne osób fi zycznych, spóáki jaw-
ne osób fi zycznych oraz spóáki partnerskie, wykonujące dziaáalnoĞü gospodarczą 
są obowiązane prowadziü podatkową ksiĊgĊ przychodów i rozchodów albo ksiĊgi 
rachunkowe, zgodnie z odrĊbnymi przepisami w sposób zapewniający ustalenie 
dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokoĞci naleĪnego podatku za rok 
podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a takĪe uwzglĊdniaü w ewidencji Ğrod-
ków trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych informacje niezbĊdne do 
obliczenia wysokoĞci odpisów amortyzacyjnych. Obowiązek prowadzenia ksiąg 
moĪe byü wyáączony na mocy przepisów szczególnych.

Zagadnienie prowadzenia podatkowej ksiĊgi przychodów i rozchodów uregu-
lowane zostaáo szczegóáowo w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierp-
nia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksiĊgi przychodów i rozchodów. 
Wynika z niego takĪe, iĪ podmioty obowiązane do prowadzenia przedmiotowej 
ksiĊgi zobowiązane są równieĪ do prowadzenia ewidencji Ğrodków trwaáych oraz 
wartoĞci niematerialnych i prawnych zgodnie z przepisami ustawy o podatku do-
chodowym oraz ewidencjĊ wyposaĪenia. Ponadto podatnicy wypáacający pracow-
nikom naleĪnoĞci ze stosunku pracy, są obowiązani prowadziü takĪe indywidualne 
(imienne) karty przychodów pracowników. Z kolei podatnicy wykonujący dziaáal-
noĞü kantorową, prowadzą równieĪ wedáug zasad okreĞlonych w przepisach prawa 
dewizowego ewidencjĊ wszystkich operacji powodujących zmianĊ stanu wartoĞci 
dewizowych i waluty polskiej, natomiast podmioty wykonujące dziaáalnoĞü w za-
kresie udzielania poĪyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów) są obowiązane 
prowadziü równieĪ ewidencjĊ poĪyczek i zastawionych rzeczy.

Z kolei osoby prawne, w tym przede wszystkim spóáki z ograniczoną odpowie-
dzialnoĞcią oraz spóáki akcyjne, a takĪe osoby fi zyczne, spóáki cywilne osób fi zycz-
nych, spóáki jawne osób fi zycznych, spóáki partnerskie oraz spóádzielnie socjalne, 
jeĪeli ich przychody netto ze sprzedaĪy towarów, produktów i operacji fi nansowych 
za poprzedni rok obrotowy wyniosáy co najmniej równowartoĞü w walucie polskiej 
1 200 000 euro, są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. KsiĊgi ra-
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chunkowe są zobowiązane prowadziü takĪe spóáki komandytowe oraz komandyto-
wo-akcyjne bez wzglĊdu na wielkoĞü obrotów11.

Inną kategorią obowiązków przedsiĊbiorcy są te, które są związane z zatrud-
nianiem pracowników. NaleĪy na wstĊpie wyjaĞniü, Īe zgodnie z treĞcią art. 22 § 1 
Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje siĊ do 
wykonywania pracy okreĞlonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierow-
nictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcĊ, a pracodawca 
– do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Poza zawarciem z pracowni-
kiem umowy o pracĊ, pracodawca informuje pracownika na piĞmie, nie póĨniej niĪ 
w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracĊ, o: 1) obowiązującej pracownika 
dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 2) czĊstotliwoĞci wypáat wynagrodze-
nia za pracĊ, 3) wymiarze przysáugującego pracownikowi urlopu wypoczynkowe-
go, 4) obowiązującej pracownika dáugoĞci okresu wypowiedzenia umowy o pracĊ, 
5) ukáadzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objĊty, a jeĪeli pracodawca nie 
ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, 
terminie i czasie wypáaty wynagrodzenia oraz przyjĊtym sposobie potwierdzania 
przez pracowników przybycia i obecnoĞci w pracy oraz usprawiedliwiania nieobec-
noĞci w pracy. 

Inne obowiązki pracodawcy statuuje z kolei artykuá 94 Kodeksu pracy. Wynika 
z niego koniecznoĞü zaznajamiania pracowników podejmujących pracĊ z zakresem 
ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach 
oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Ponadto pracodawca zobowiązany jest 
organizowaü pracĊ w sposób zapewniający peáne wykorzystanie czasu pracy, jak 
równieĪ osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnieĔ i kwalifi -
kacji, wysokiej wydajnoĞci i naleĪytej jakoĞci pracy, a takĪe organizowaü ją w taki 
sposób, który zapewni zmniejszenie uciąĪliwoĞci pracy, zwáaszcza pracy monoton-
nej i pracy w ustalonym z góry tempie. Bardzo istotnym obowiązkiem pracodaw-
cy jest takĪe przeciwdziaáanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególnoĞci ze 
wzglĊdu na páeü, wiek, niepeánosprawnoĞü, rasĊ, religiĊ, narodowoĞü, przekonania 
polityczne, przynaleĪnoĞü związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacjĊ 
seksualną, a takĪe ze wzglĊdu na zatrudnienie na czas okreĞlony lub nieokreĞlony 
albo w peánym lub w niepeánym wymiarze czasu pracy. Pracodawca zobowiąza-
ny jest takĪe zapewniaü bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadziü 
systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeĔstwa i higieny pracy.

Jednym z centralnych obowiązków pracodawcy jest oczywiĞcie terminowe i pra-
widáowe wypáacanie wynagrodzenia. Zwraca na to uwagĊ bardzo czĊsto w swoim 
orzecznictwie Sąd NajwyĪszy, wskazując, Īe wypáata wynagrodzenia stanowiącego 

11 Zob. na ten temat E. WaliĔska, Ustawa o rachunkowoĞci. Komentarz, wyd. III, System Infor-
macji Prawnej Lex Prestige.
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ekwiwalent wykonanej przez pracownika pracy jest jednym z gáównych elementów 
treĞci stosunku pracy i zarazem podstawowym obowiązkiem pracodawcy12.

Artykuá 94 Kodeksu pracy nakáada takĪe na pracodawcĊ obowiązek uáatwiania 
pracownikom podnoszenia kwalifi kacji zawodowych, a takĪe stwarzania pracowni-
kom podejmującym zatrudnienie po ukoĔczeniu szkoáy prowadzącej ksztaácenie za-
wodowe lub szkoáy wyĪszej warunki sprzyjające przystosowaniu siĊ do naleĪytego 
wykonywania pracy. Pracodawca powinien takĪe zaspokajaü, w miarĊ posiadanych 
Ğrodków socjalne potrzeby pracowników oraz stosowaü obiektywne i sprawiedliwe 
kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy. Istotnymi obowiązkami praco-
dawcy wynikającymi z tego przepisu są takĪe: prowadzenie dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, przechowywanie 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pra-
cowników w warunkach niegroĪących uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz wpáywa-
nie na ksztaátowanie w zakáadzie pracy zasad wspóáĪycia spoáecznego.

Pracodawca ponosi odpowiedzialnoĞü za stan bezpieczeĔstwa i higieny pracy 
w zakáadzie pracy. Pracodawca jest obowiązany chroniü zdrowie i Īycie pracowni-
ków przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpo-
wiednim wykorzystaniu osiągniĊü nauki i techniki. W związku z powyĪszym, jest 
on w szczególnoĞci zobowiązany do organizowania pracy w sposób zapewniający 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy; zapewnienia przestrzegania w zakáadzie 
pracy przepisów oraz zasad bezpieczeĔstwa i higieny pracy, wydawania polecenia 
usuniĊcia uchybieĔ w tym zakresie oraz kontrolowania wykonania tych poleceĔ; re-
agowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeĔstwa i higieny pracy oraz 
dostosowywania Ğrodków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego pozio-
mu ochrony zdrowia i Īycia pracowników, biorąc pod uwagĊ zmieniające siĊ warun-
ki wykonywania pracy; zapewnienia rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypad-
kom przy pracy i chorobom zawodowym uwzglĊdniającej zagadnienia techniczne, 
organizacjĊ pracy, warunki pracy, stosunki spoáeczne oraz wpáyw czynników Ğrodo-
wiska pracy; uwzglĊdnienia ochrony zdrowia máodocianych, pracownic w ciąĪy lub 
karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepeánosprawnych w ramach podej-
mowanych dziaáaĔ profi laktycznych; zapewnienia wykonania nakazów, wystąpieĔ, 
decyzji i zarządzeĔ wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy oraz 
zaleceĔ spoáecznego inspektora pracy. Oczywistym jest takĪe, iĪ pracodawca ponosi 
m.in. koszt wstĊpnych badaĔ lekarskich osób przyjmowanych do pracy.

Nie wszystkie jednak obowiązki pracodawcy wynikają jedynie z przepisów prawa 
pracy. MoĪemy tak naprawdĊ odnaleĨü je w caáym systemie prawa. Takim przykáa-
dem moĪe byü art. 43 ustawy z dnia 13 paĨdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeĔ 
spoáecznych, zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek zgáoszenia rozpoczĊcia 

12 Wyrok Sądu NajwyĪszego z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt: II PK 220/11, System Informacji 
Prawnej Lex Prestige, LEX nr 1211159. Zob. na ten temat takĪe Z. Góral, Wynagrodzenie za 
pracĊ, System Informacji Prawnej Lex Prestige.
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dziaáalnoĞci w Zakáadzie UbezpieczeĔ Spoáecznych, a takĪe wskazania (zgáoszenia) 
pracowników do ubezpieczenia spoáecznego. Innym przykáadem obowiązku pozo-
stającego poza regulacjami prawa pracy, jest naáoĪenie okreĞlonych obowiązków na 
przedsiĊbiorcĊ, jako páatnika zaliczek na podatek od wypáacanych pracownikom wy-
nagrodzeĔ. Dodatkowo zgodnie z treĞcią art. 31 Ordynacja podatkowa, osoby prawne 
oraz jednostki organizacyjne niemające osobowoĞci prawnej, bĊdące páatnikami lub 
inkasentami są obowiązane wyznaczyü osoby, do których obowiązków naleĪy obli-
czanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpáacanie organowi podatkowemu po-
branych kwot, a takĪe zgáosiü wáaĞciwemu miejscowo organowi podatkowemu imio-
na, nazwiska i adresy tych osób. Zgáoszenia naleĪy dokonaü w terminie wyzna-
czonym do dokonania pierwszej wpáaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej 
– w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobĊ.

PrzedsiĊbiorcĊ obciąĪa takĪe szereg obowiązków o charakterze podatkowym. 
Mogą mieü one róĪnych zakres, w zaleĪnoĞci m.in. od formy organizacyjnoprawnej 
prowadzonej dziaáalnoĞci, jej przedmiotu, posiadanych aktywów, wielkoĞci obrotu 
oraz dokonanych wyborów podatkowych. Najistotniejsze obowiązki w tym zakresie 
bĊdą powstawaáy w podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usáug.

Obowiązki podatkowe nie ograniczają siĊ oczywiĞcie jedynie do páacenia podat-
ków, ale jest z nimi związanych szereg obowiązków o charakterze instrumentalnym 
(subsydiarnym), takich jak koniecznoĞü prowadzenia okreĞlonych ewidencji, skáada-
nia deklaracji, obliczania zaliczek, wystawiania rachunków oraz faktur itp. Stąd tak 
istotna jest znajomoĞü przepisów prawa regulujących te kwestie, bowiem dopuszcze-
nie do powstania nieprawidáowoĞci w zakresie stosowania prawa podatkowego moĪe 
mieü powaĪne implikacje zarówno na gruncie prawa podatkowego (np. w postaci 
koniecznoĞci zapáaty odsetek od zalegáoĞci podatkowych), jak i w obszarze karno-
skarbowym, w związku z np. uszczupleniem naleĪnoĞci przypadających Skarbowi 
PaĔstwa z tytuáu podatków.

KaĪdy przedsiĊbiorca bĊdzie zobowiązany do rozliczenia siĊ w zakresie podat-
ku dochodowego. W przypadku przedsiĊbiorców bĊdących osobami fi zycznymi lub 
rozliczających siĊ z podatku jako osoby fi zyczne istnieje szereg moĪliwoĞci wybo-
ru formy opodatkowania (nie w kaĪdym przypadku jednak bĊdzie moĪliwy wybór 
kaĪdej z potencjalnych form). PrzedsiĊbiorcy mogą rozliczaü siĊ przy zastosowaniu 
skali podatkowej, mogą skorzystaü z moĪliwoĞci przewidzianej w art. 30c ustawy 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych, tj. przy zastosowaniu stawki 19% pro-
cent (tzw. podatek liniowy); ponadto mogą rozliczaü uzyskiwane przychody ryczaátem 
od przychodów ewidencjonowanych albo karty podatkowej. Rozliczenie podatkowe 
z uzyskiwanych dochodów bĊdzie wiązaü siĊ z koniecznoĞcią prowadzenia okreĞlonej 
ewidencji, wpáatą zaliczek na podatek oraz záoĪeniem zeznania rocznego. Kwestie te 
zostaną bardziej szczegóáowo omówione w rozdziale trzecim niniejszego opracowania.

Z kolei osoby prawne oraz spóáki komandytowo-akcyjne bĊdą podlegaáy reĪi-
mowi opodatkowania przewidzianemu w ustawie o podatku dochodowym od osób 
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prawnych. TakĪe one bĊdą zobowiązane do prowadzenia okreĞlonych urządzeĔ 
ksiĊgowych, w tym wypadku ksiąg rachunkowych, wpáaty zaliczek na podatek do-
chodowy, záoĪenia deklaracji oraz zapáaty podatku po zakoĔczeniu roku.

Innym istotnym podatkiem, który znajdzie zastosowanie do prowadzonej dziaáal-
noĞci gospodarczej bĊdzie podatek od towarów i usáug. W zakresie tego podatku jego 
podatnicy są zobowiązani przede wszystkim do prowadzenia okreĞlonych ewidencji, 
niezaleĪnie od tego, czy są to podatnicy zwolnieni, czy teĪ podatnicy czynni. Ci 
pierwsi – na mocy art. 109 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usáug – w przy-
padku objĊcia ich tzw. zwolnieniem podmiotowym, są obowiązani prowadziü ewi-
dencjĊ sprzedaĪy za dany dzieĔ, nie póĨniej jednak niĪ przed dokonaniem sprzedaĪy 
w dniu nastĊpnym. Pozostali podatnicy, tj. tzw. podatnicy czynni zobowiązani są do 
prowadzenia ewidencji (rejestru VAT), która powinna zawieraü: kwoty odnoszące 
siĊ do podatku naleĪnego i podatek naliczony podlegający i nie podlegający rozli-
czeniu, a takĪe inne kwoty niezbĊdne do obliczenia tzw. proporcji; dane niezbĊdne 
do okreĞlenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokoĞü podatku naleĪnego, 
kwoty podatku naliczonego obniĪające kwotĊ podatku naleĪnego; kwotĊ podatku 
podlegającą wpáacie do urzĊdu skarbowego lub zwrotowi z tego urzĊdu; inne dane 
sáuĪące do prawidáowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Ponadto podatnicy dokonujący sprzedaĪy na rzecz osób fi zycznych nieprowa-
dzących dziaáalnoĞci gospodarczej oraz rolników ryczaátowych, są obowiązani 
prowadziü ewidencjĊ obrotu i kwot podatku naleĪnego przy zastosowaniu kas reje-
strujących. W okreĞlonych prawem przypadkach podatnicy są takĪe zobowiązani 
do wystawiania faktur VAT.

Podatnicy są obowiązani przechowywaü ewidencje prowadzone dla celów rozli-
czania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególnoĞci faktury, związane z tym 
rozliczaniem do czasu upáywu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Podatnicy tego podatku są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzĊdu skarbo-
wego do obliczania i wpáacania podatku za okresy miesiĊczne (w okreĞlonych przy-
padkach – kwartalne) w terminie do 25 dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu 
(kwartale), w którym powstaá obowiązek podatkowy, na rachunek urzĊdu skarbo-
wego. RównieĪ w tych okresach podatnicy są zobowiązani do skáadania deklaracji 
podatkowych.

Istotnym jest takĪe to, iĪ przed dokonaniem pierwszej transakcji opodatkowanej, 
podatnicy powinni záoĪyü wáaĞciwemu organowi zgáoszenie rejestracyjne. Ponadto 
podatnicy podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, 
są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy 
lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia, zawiadomiü naczelnika urzĊdu 
skarbowego w zgáoszeniu rejestracyjnym o zamiarze rozpoczĊcia wykonywania 
tych czynnoĞci.

RównieĪ bardzo czĊsto mogą powstawaü inne obowiązki obciąĪające przedsiĊ-
biorców na gruncie innych podatków. Przykáadowo, jeĪeli przedsiĊbiorca bĊdzie 
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dokonywaá produkcji lub obrotu wyrobami akcyzowymi – znajdą zastosowanie 
przepisy podatku akcyzowego. W przypadku posiadania przez przedsiĊbiorcĊ nie-
ruchomoĞci, bĊdzie on zobowiązany do zapáaty podatku od nieruchomoĞci uregulo-
wanego w ustawie o podatkach i opáatach lokalnych; podobnie bĊdzie w przypadku 
na przykáad podmiotu prowadzącego przedsiĊbiorstwo transportowe – w stosunku 
do niego znajdzie zastosowanie równieĪ ustawa o podatkach i opáatach lokalnych 
w zakresie podatku od Ğrodków transportowych. 

OczywiĞcie powyĪsze wyliczenie obowiązków przedsiĊbiorców w zakresie pra-
wa podatkowego ma charakter przykáadowy, a przedstawienie ich peánego spek-
trum nie jest moĪliwe ze wzglĊdu na ramy niniejszego opracowania.

Z kolei prawa przedsiĊbiorców zostaáy przedstawione w dalszych rozdziaáach 
w odniesieniu do konkretnych zagadnieĔ w nich opisywanych.



Rozdziaų II. Spóųki prawa handlowego
1. Spóųki osobowe – wady i zalety

Kodeks spóáek handlowych przewiduje cztery rodzaje spóáek osobowych: spóákĊ 
jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną.

Spóáka osobowa moĪe we wáasnym imieniu nabywaü prawa, w tym wáasnoĞü 
nieruchomoĞci i inne prawa rzeczowe, zaciągaü zobowiązania, pozywaü i byü po-
zywana. Spóáka osobowa prowadzi przedsiĊbiorstwo pod wáasną fi rmą.

Spóáką jawną jest spóáka osobowa, która prowadzi przedsiĊbiorstwo pod wáasną 
fi rmą, a nie jest inną spóáką handlową. Istotą tej spóáki jest to, Īe kaĪdy wspólnik 
odpowiada za zobowiązania spóáki bez ograniczenia caáym swoim majątkiem so-
lidarnie z pozostaáymi wspólnikami oraz ze spóáką z tym zastrzeĪeniem, Īe wie-
rzyciel spóáki moĪe prowadziü egzekucjĊ z majątku wspólnika w przypadku, gdy 
egzekucja z majątku spóáki okaĪe siĊ bezskuteczna (jest to tzw. subsydiarna odpo-
wiedzialnoĞü wspólnika).

Umowa spóáki powinna byü zawarta na piĞmie pod rygorem niewaĪnoĞci. Umo-
wa spóáki jawnej moĪe byü zawarta równieĪ przy wykorzystaniu wzorca umowy, co 
wymaga wypeánienia formularza umowy udostĊpnionego w systemie teleinforma-
tycznym i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi kowa-
nym przy pomocy waĪnego kwalifi kowanego certyfi katu albo podpisem potwier-
dzonym profi lem zaufanym ePUAP.

Firma spóáki jawnej powinna zawieraü nazwiska lub fi rmy (nazwy) wszystkich 
wspólników albo nazwisko albo fi rmĊ (nazwĊ) jednego albo kilku wspólników oraz 
dodatkowe oznaczenie „spóáka jawna”. Dopuszczalne jest uĪywanie w obrocie skró-
tu „sp.j.” Spóáka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Wpis do rejestru przed-
siĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego determinuje zatem jej powstanie. Przed 
zarejestrowaniem spóáki w rejestrze, pomimo zawarcia umowy spóáki jawnej nie 
powstaje jakikolwiek nowy byt prawny.

Spóáka jawna, jako podmiot prawa handlowego odrĊbny od jej wspólników 
posiada takĪe okreĞlony majątek. Majątek spóáki jawnej stanowi wszelkie mienie 
wniesione jako wkáad lub nabyte przez spóákĊ w czasie jej istnienia. 

KaĪdy wspólnik ma prawo reprezentowaü spóákĊ. Prawo wspólnika do repre-
zentowania spóáki dotyczy wszystkich czynnoĞci sądowych i pozasądowych spóá-
ki. Prawa reprezentowania spóáki nie moĪna ograniczyü ze skutkiem wobec osób 
trzecich. Jednak umowa spóáki moĪe przewidywaü, Īe wspólnik jest pozbawiony 
prawa reprezentowania spóáki, albo Īe jest uprawniony do jej reprezentowania tyl-
ko áącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Pozbawienie wspólnika prawa 
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reprezentowania spóáki moĪe nastąpiü wyáącznie z waĪnych powodów na mocy 
prawomocnego orzeczenia sądu.

W kaĪdej spóáce, w tym spóáce jawnej istotną kwestią jest zagadnienie prowa-
dzenia spraw spóáki. W spóáce jawnej kaĪdy wspólnik ma prawo i obowiązek pro-
wadzenia spraw spóáki. KaĪdy wspólnik moĪe bez uprzedniej uchwaáy wspólników 
prowadziü sprawy nieprzekraczające zakresu zwykáych czynnoĞci spóáki, jeĪeli 
jednak przed zaáatwieniem takiej sprawy choüby jeden z pozostaáych wspólników 
sprzeciwi siĊ jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwaáa wspólników. 
Prowadzenie spraw spóáki moĪe byü powierzone jednemu lub kilku wspólnikom na 
mocy umowy spóáki bądĨ na podstawie póĨniejszej uchwaáy wspólników. Pozostali 
wspólnicy są wówczas wyáączeni od prowadzenia spraw spóáki.

Jedną z przesáanek powstania spóáki jawnej jest wniesienie do niej przez wspól-
ników wkáadów. Wkáady do spóáki mogą byü pieniĊĪne oraz niepieniĊĪne, w tym 
mogą to byü aporty, a takĪe usáugi, praca i prawa niezbywalne wnoszone konstytu-
tywnie13. Poza tym wkáad wspólnika moĪe polegaü na przeniesieniu lub obciąĪeniu 
wáasnoĞci rzeczy lub innych praw, a takĪe na dokonaniu innych ĞwiadczeĔ na rzecz 
spóáki. Wkáad wspólnika do spóáki jest istotną kwestią, bowiem jego wartoĞü decy-
duje o wielkoĞci udziaáu kapitaáowego w spóáce14. Zgodnie bowiem z treĞcią art. 50 
§ 1 Kodeksu spóáek handlowych, udziaá kapitaáowy wspólnika odpowiada wartoĞci 
rzeczywiĞcie wniesionego wkáadu.

Spóáka jawna moĪe zostaü rozwiązana. Rozwiązanie spóáki powodują przyczy-
ny przewidziane w umowie spóáki: jednomyĞlna uchwaáa wszystkich wspólników, 
ogáoszenie upadáoĞci spóáki, Ğmierü wspólnika lub ogáoszenie jego upadáoĞci, wypo-
wiedzenie umowy spóáki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne 
orzeczenie sądu.

Gáównymi zaletami spóáki jawnej jest áatwoĞü jej zaáoĪenia i prowadzenia, a co za 
tym idzie stosunkowo niskie koszty związane z dziaáalnoĞcią takiej spóáki w obszarze 
organizacyjnym. Korzystanie z tej formy organizacyjnoprawnej daje teĪ moĪliwoĞü 
dosyü szerokiego wyboru formy opodatkowania na gruncie podatku dochodowego, 
bowiem wspólnicy-osoby fi zyczne mogą rozliczaü siĊ wedáug skali podatkowej przy 
zastosowaniu tzw. podatku liniowego bądĨ teĪ z wykorzystaniem konstrukcji podat-
kowej ryczaátu od przychodów ewidencjonowanych, o ile zostaną w tym wypadku 
speánione przewidziane prawem przesáanki.

Spóáka ta ma jednak jedną zasadniczą wadĊ, która dotyczy odpowiedzialnoĞci za 
zobowiązania spóáki. Wspólnicy ponoszą peáną, solidarną, choü subsydiarną odpo-
wiedzialnoĞü za zobowiązania spóáki. Zatem jeĪeli majątek spóáki nie wystarcza na 
zaspokojenie wierzytelnoĞci, wierzyciele po bezskutecznej egzekucji wobec spóáki 
mogą poszukiwaü zaspokojenia z majątku osobistego wspólników.

13 A. Kidyba, Kodeks spóáek handlowych. Komentarz, System Informacji Prawnej Lex Prestige.
14 Na temat udziaáu kapitaáowego w spóáce jawnej zob. E. Maleszyk, Udziaá kapitaáowy w spóáce 

jawnej, Przegląd Prawa Handlowego 2004, nr 1, s. 45 i n.
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Drugim rodzajem spóáek osobowych jest spóáka partnerska. Jest ona utworzona 
przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spóáce pro-
wadzącej przedsiĊbiorstwo pod wáasną fi rmą. Spóáka moĪe byü zawiązana w celu 
wykonywania wiĊcej niĪ jednego wolnego zawodu. Zgodnie z treĞcią art. 88 Kode-
ksu spóáek handlowych partnerami w spóáce mogą byü osoby uprawnione do wy-
konywania nastĊpujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inĪyniera bu-
downictwa, biegáego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, 
maklera papierów wartoĞciowych, doradcy inwestycyjnego, ksiĊgowego, lekarza, le-
karza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielĊgniarki, poáoĪnej, radcy praw-
nego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i táumacza przysiĊgáego. 
Na podstawie odrĊbnej regulacji ustawowej spóáka partnerska moĪe byü zawiązana 
takĪe przez psychologów.

Umowa spóáki partnerskiej powinna byü zawarta na piĞmie pod rygorem niewaĪ-
noĞci. We wczeĞniejszym okresie obowiązywania Kodeksu spóáek handlowych usta-
wodawca wprowadziá wymóg aktu notarialnego w tym zakresie, natomiast obecnie 
wymogi co do formy zostaáy zliberalizowane. Firma spóáki partnerskiej powinna 
zawieraü nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i part-
ner” bądĨ „i partnerzy” albo „spóáka partnerska” oraz okreĞlenie wolnego zawodu 
wykonywanego w spóáce. Spóáka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru 
przedsiĊbiorców.

W przypadku spóáki partnerskiej jednym z najwaĪniejszych zagadnieĔ jest spe-
cyfi czne uksztaátowanie odpowiedzialnoĞci partnerów. OtóĪ zgodnie z regulacjami 
Kodeksu spóáek handlowych, partner nie ponosi odpowiedzialnoĞci za zobowią-
zania spóáki powstaáe w związku z wykonywaniem przez pozostaáych partnerów 
wolnego zawodu w spóáce, jak równieĪ za zobowiązania spóáki bĊdące nastĊpstwem 
dziaáaĔ lub zaniechaĔ osób zatrudnionych przez spóákĊ na podstawie umowy o pra-
cĊ lub innego stosunku prawnego, które podlegaáy kierownictwu innego partnera 
przy Ğwiadczeniu usáug związanych z przedmiotem dziaáalnoĞci spóáki. JednakĪe 
umowa spóáki moĪe przewidywaü, Īe jeden albo wiĊksza liczba partnerów godzą 
siĊ na ponoszenie odpowiedzialnoĞci, tak jak wspólnik spóáki jawnej. Z podstawo-
wej regulacji odnoszącej siĊ do odpowiedzialnoĞci wspólników spóáki partnerskiej 
wynika zatem, Īe partnerzy w spóáce partnerskiej ponoszą zróĪnicowaną odpo-
wiedzialnoĞü. Za zobowiązania związane z wykonywaniem przez siebie wolnego 
zawodu, w tym równieĪ za dziaáania osób podlegáych partnerzy ponoszą odpowie-
dzialnoĞü samodzielnie, natomiast za zobowiązania niezwiązane z wykonywaniem 
wolnego zawodu partnerzy ponoszą odpowiedzialnoĞü tak, jak wspólnicy spóáek 
jawnych, a wiĊc subsydiarnie oraz solidarnie15.

KaĪdy partner ma prawo reprezentowaü spóákĊ samodzielnie, chyba Īe umo-
wa spóáki stanowi inaczej. Istnieje takĪe moĪliwoĞü pozbawienie partnera prawa 
reprezentowania spóáki, co moĪe nastąpiü tylko z waĪnych powodów uchwaáą po-

15 R. Strzelczyk, K. KamiĔska, Status prawny spóáki partnerskiej, „Ius Novum” 2013, nr 2, s. 139.
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wziĊtą wiĊkszoĞcią trzech czwartych gáosów, w obecnoĞci co najmniej dwóch trze-
cich ogólnej liczby partnerów. Umowa spóáki moĪe przewidywaü surowsze wymo-
gi powziĊcia takiej uchwaáy. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spóáki 
w takim wypadku staje siĊ skuteczne z chwilą wpisu do rejestru.

Ciekawym rozwiązaniem w spóáce partnerskiej jest to, Īe reprezentowanie spóáki 
oraz prowadzenie jej spraw moĪe byü powierzone zarządowi. Jest to zatem konstruk-
cja typowa dla spóáek kapitaáowych, która zostaáa wykorzystana przez ustawodawcĊ 
jako rozwiązanie opcjonalne w przypadku spóáki partnerskiej. W konsekwencji spóá-
ka partnerska, w której reprezentacjĊ i prowadzenie spraw powierzono zarządowi 
bĊdzie miaáa charakter „hybrydowy”, áączący elementy spóáki osobowej i kapitaáowej.

Rozwiązanie spóáki partnerskiej powodują m.in. przyczyny przewidziane w umo-
wie spóáki, jednomyĞlna uchwaáa wszystkich partnerów, ogáoszenie upadáoĞci spóáki, 
utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu, prawo-
mocne orzeczenie sądu. W przypadku gdy w spóáce pozostaje jeden partner lub gdy 
tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu zwią-
zanego z przedmiotem dziaáalnoĞci spóáki, spóáka ulega rozwiązaniu najpóĨniej 
z upáywem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeĔ.

W spóáce partnerskiej moĪe siĊ zdarzyü taka sytuacja, w której partner utraci upraw-
nienia do wykonywania wolnego zawodu. W takim wypadku powinien on wystąpiü ze 
spóáki najpóĨniej z koĔcem roku obrotowego, w którym utraciá prawo wykonywania 
wolnego zawodu. Wystąpienie nastĊpuje przez pisemne oĞwiadczenie skierowane do 
zarządu albo do partnera uprawnionego do reprezentowania spóáki.

RównieĪ spóáka partnerska ma swoje zalety i wady. Zaletą spóáki partnerskiej 
jest niewątpliwie moĪliwoĞü ograniczenia odpowiedzialnoĞci kaĪdego wspólnika 
jedynie do jego wáasnych dziaáaĔ i zaniechaĔ. Tym samym wspólnik takiej spóáki, 
przy braku odmiennej umowy nie musi obawiaü siĊ, iĪ bĊdzie odpowiadaá za dzia-
áania lub zaniechania swoich wspólników, które miaáy miejsce w sferze zawodowej. 
Z drugiej strony, wspólnicy spóáki partnerskiej dziaáają razem i dla osiągniĊcia 
wspólnego celu, ale przy rozgraniczeniu ich zakresów odpowiedzialnoĞci. Wadą tej 
spóáki jest niewątpliwie jej bardzo ograniczony zakres podmiotowy, bowiem tylko 
taksatywnie wymienione podmioty wykonujące okreĞlone zawody mogą kreowaü 
spóákĊ w takiej formie.

Trzecim rodzajem spóáki osobowej jest spóáka komandytowa. Spóáką komandy-
tową jest spóáka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiĊbiorstwa pod wáa-
sną fi rmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spóáki co najmniej jeden 
wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialnoĞü co 
najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Z defi nicji spóáki 
komandytowej wynika zatem, iĪ wystĊpują w niej dwa rodzaje wspólników – kom-
plementariusz (podmiot odpowiedzialny w peánej wysokoĞci za zobowiązania spóá-
ki) oraz komandytariusz (podmiot, którego odpowiedzialnoĞü zostaáa ograniczona 
do wysokoĞci sumy komandytowej).
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W przypadku spóáki komandytowej istnieją dosyü rygorystyczne regulacje doty-
czące jej fi rmy, a w przypadku ich naruszenia przewidziano w warstwie handlowej 
i cywilistycznej daleko idące konsekwencje. Firma spóáki komandytowej powinna 
zawieraü nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznacze-
nie „spóáka komandytowa”. Dopuszczalne jest uĪywanie w obrocie skrótu „sp.k.”.

CzĊstym przypadkiem w obrocie gospodarczym jest sytuacja, w której kom-
plementariuszem spóáki komandytowej jest osoba prawna. Jest to celowy zabieg 
mający z reguáy doprowadziü do sytuacji, w której nieograniczona odpowiedzial-
noĞü komplementariusza staje siĊ iluzoryczna. Komplementariuszem zostaje bo-
wiem spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią z najniĪszym moĪliwym kapitaáem 
zakáadowym, nie posiadająca Īadnych aktywów i nie prowadząca jakiejkolwiek 
dziaáalnoĞci operacyjnej. NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe jeĪeli komplementariuszem 
jest osoba prawna, fi rma spóáki komandytowej powinna zawieraü peáne brzmienie 
fi rmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spóáka komandyto-
wa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą 
fi zyczną. Natomiast nazwisko komandytariusza nie moĪe byü zamieszczane w fi r-
mie spóáki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub fi rmy (nazwy) komandyta-
riusza w fi rmie spóáki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich, tak 
jak komplementariusz. Jest to wiĊc bardzo daleko idąca sankcja za zamieszczenie 
nazwiska komandytariusza w nazwie spóáki.

Umowa spóáki komandytowej powinna byü zawarta w formie aktu notarialnego; 
istnieje równieĪ moĪliwoĞü jej zawarcia przy wykorzystaniu elektronicznego wzor-
ca umowy. Spóáka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spóáki wobec jej wierzycieli tylko 
do wysokoĞci sumy komandytowej. Komandytariusz jest jednak wolny od odpowie-
dzialnoĞci w granicach wartoĞci wkáadu wniesionego do spóáki. Tym samym istnieje 
moĪliwoĞü uwolnienia komandytariusza od odpowiedzialnoĞci osobistej za zobowią-
zania spóáki, jeĞli wartoĞü wkáadu wniesionego przez tegoĪ do spóáki jest równa wy-
sokoĞci sumy komandytowej lub jest wyĪsza16.

SpóákĊ reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spóáki albo pra-
womocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spóáki. Koman-
dytariusz moĪe reprezentowaü spóákĊ jedynie jako peánomocnik.

Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spóáki, chyba 
Īe umowa spóáki stanowi inaczej, jednakĪe w sprawach przekraczających zakres 
zwykáych czynnoĞci spóáki wymagana jest zgoda komandytariusza, chyba Īe umo-
wa spóáki stanowi inaczej. Zatem równieĪ prowadzenie spraw spóáki bĊdzie spo-
czywaáo na komplementariuszach, podobnie jak reprezentacja spóáki.

Niewątpliwą zaletą spóáki komandytowej jest ograniczenie odpowiedzialnoĞci ko-
mandytariuszy za zobowiązania spóáki. Ponadto wspólnicy mogą rozliczaü siĊ z po-

16 Wyrok Sądu NajwyĪszego z dnia 12 marca 2008 r., sygn. akt: I CSK 447/07, System Informacji 
Prawnej Lex Prestige.
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datku dochodowego przy zastosowaniu skali podatkowej bądĨ podatku liniowe-
go. Spóáka ta daje zatem moĪliwoĞü poáączenia dwóch niezwykle istotnych kwestii 
– ograniczenia odpowiedzialnoĞci oraz unikniĊcia podwójnego opodatkowania. Jest 
to szczególnie widoczne w konstrukcjach spóáek komandytowych, w których kom-
plementariuszem jest spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią. W takim wypad-
ku, nawet odpowiedzialnoĞü komplementariusza jest bardzo ograniczona, a czĊsto 
wrĊcz jedynie iluzoryczna. Wadą tej spóáki wydaje siĊ byü koniecznoĞü prowadze-
nia peánej ksiĊgowoĞci, co przy niekiedy niewielkich rozmiarach dziaáalnoĞci moĪe 
powodowaü relatywnie wysokie koszty.

Ostatnim rodzajem spóáki osobowej jest spóáka komandytowo-akcyjna. Jest ona 
defi niowana jako spóáka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiĊbiorstwa pod 
wáasną fi rmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spóáki co najmniej je-
den wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden 
wspólnik jest akcjonariuszem. W przypadku tej spóáki mamy równieĪ do czynienia 
z dwoma rodzajami wspólników – komplementariuszem (jest nim podmiot odpo-
wiadający za zobowiązania spóáki bez ograniczeĔ) oraz akcjonariuszem (jest nim 
podmiot, który za zobowiązania spóáki nie odpowiada w ogóle).

Spóáki tej dotyczą najbardziej skomplikowane regulacje prawne i jest ona nie-
wątpliwie najtrudniejszą spóáką jeĪeli chodzi o prowadzenie dziaáalnoĞci operacyj-
nej. Wynika to z faktu, Īe w wielu istotnych sprawach do spóáki komandytowo-
-akcyjnej stosuje siĊ w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy zarówno 
miĊdzy sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a takĪe 
do wkáadów tychĪe wspólników do spóáki, z wyáączeniem wkáadów na kapitaá za-
káadowy – odpowiednio przepisy dotyczące spóáki jawnej, natomiast w pozostaáych 
sprawach – odpowiednio przepisy dotyczące spóáki akcyjnej, a w szczególnoĞci 
przepisy dotyczące kapitaáu zakáadowego, wkáadów akcjonariuszy, akcji, rady nad-
zorczej i walnego zgromadzenia.

Firma spóáki komandytowo-akcyjnej powinna zawieraü nazwiska jednego lub kil-
ku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spóáka komandytowo-akcyjna”. 
Dopuszczalne jest uĪywanie w obrocie skrótu „S.K.A.”. Podobnie jak w przypadku 
spóáki komandytowej, jeĪeli komplementariuszem jest osoba prawna, fi rma spóáki 
komandytowo-akcyjnej powinna zawieraü peáne brzmienie fi rmy (nazwy) tej osoby 
prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spóáka komandytowo-akcyjna”. Nie wyklucza 
to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fi zyczną. Nazwi-
sko albo fi rma (nazwa) akcjonariusza nie moĪe byü zamieszczane w fi rmie spóáki. 
W przypadku zamieszczenia nazwiska albo fi rmy (nazwy) akcjonariusza w fi rmie 
spóáki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. 
Statut spóáki komandytowo-akcyjnej powinien byü sporządzony w formie aktu nota-
rialnego. Spóáka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Spóáka, 
co jest nietypowe dla spóáek osobowych, posiada kapitaá zakáadowy, który powinien 
wynosiü co najmniej 50 000 záotych.
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SpóákĊ reprezentują komplementariusze, których z mocy statutu lub prawomoc-
nego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spóáki. Akcjonariusz 
moĪe natomiast reprezentowaü spóákĊ jedynie jako peánomocnik. RównieĪ prowa-
dzenie spraw spóáki pozostaje w gestii komplementariusza, bowiem kaĪdy komple-
mentariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spóáki, jednakĪe statut spóáki 
moĪe przewidywaü, Īe prowadzenie spraw spóáki powierza siĊ jednemu albo kilku 
komplementariuszom.

W spóáce komandytowo-akcyjnej moĪna ustanowiü radĊ nadzorczą, co jest cha-
rakterystyczne dla spóáek kapitaáowych. W okreĞlonym przypadku ustanowienie 
rady nadzorczej ma jednak charakter obligatoryjny. Ma to miejsce w przypadku, 
gdy liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieĞcia piĊü osób. Czáonków rady nadzor-
czej powoáuje i odwoáuje walne zgromadzenie. Komplementariusz albo jego pra-
cownik nie moĪe byü czáonkiem rady nadzorczej.

W związku z wystĊpowaniem w spóáce komandytowo-akcyjnej akcjonariuszy, 
w spóáce tej funkcjonuje równieĪ walne zgromadzenie, które moĪe byü zwyczajne 
albo nadzwyczajne. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma akcjona-
riusz oraz komplementariusz takĪe w przypadku, gdy nie jest akcjonariuszem spóá-
ki komandytowo-akcyjnej. KaĪda akcja objĊta lub nabyta przez osobĊ, która nie jest 
komplementariuszem daje prawo do jednego gáosu, chyba Īe statut stanowi inaczej. 
Nie moĪna caákowicie pozbawiü akcjonariusza prawa gáosu. KaĪda akcja objĊta lub 
nabyta przez komplementariusza daje prawo takĪe do jednego gáosu.

Niewątpliwymi zaletami spóáki komandytowo-akcyjnej są moĪliwoĞü emitowa-
nia akcji i pozyskania w ten sposób kapitaáu oraz ograniczenie odpowiedzialnoĞci 
wspólników akcjonariuszy za zobowiązania spóáki. Wadą tej spóáki jest natomiast 
to, iĪ wypracowane przez nią dochody podlegają podwójnemu opodatkowaniu. 
Spóáka ta bowiem jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, co 
powoduje koniecznoĞü zapáaty podatku na poziomie spóáki. Z kolei dystrybuowany 
do wspólników dochód bĊdzie powtórnie podlegaá opodatkowaniu na ich poziomie. 
Wadą tej spóáki, podobnie jak to miaáo miejsce w przypadku spóáki komandytowej, 
jest koniecznoĞü prowadzenia peánej ksiĊgowoĞci. RównieĪ, jako sáaboĞü konstruk-
cji tej spóáki naleĪy traktowaü ustalenie przez ustawodawcĊ jej kapitaáu zakáadowe-
go aĪ na poziomie piĊüdziesiĊciu tysiĊcy záotych. 

2. Spóųki kapitaųowe – wady i zalety w praktyce

W polskim systemie prawnym ustawodawca przewidziaá dwa rodzaje spóáek kapi-
taáowych: spóákĊ z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią oraz spóákĊ akcyjną.

Spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią moĪe byü utworzona przez jedną albo 
wiĊcej osób w kaĪdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba Īe ustawa stanowi ina-
czej. W spóáce tej wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spóáki. Kapitaá za-
káadowy spóáki powinien wynosiü co najmniej 5 000 záotych. Kapitaá zakáadowy 
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spóáki dzieli siĊ na udziaáy o równej albo nierównej wartoĞci nominalnej. WartoĞü 
nominalna udziaáu nie moĪe byü niĪsza niĪ 50 záotych.

Firma spóáki moĪe byü obrana dowolnie; powinna jednak zawieraü dodatkowe 
oznaczenie „spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią”. Dopuszczalne jest uĪywa-
nie w obrocie skrótu „spóáka z o.o.” lub „sp. z o.o.”.

Z chwilą zawarcia umowy spóáki z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią powstaje 
spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią w organizacji. Spóáki kapitaáowe w orga-
nizacji mogą we wáasnym imieniu nabywaü prawa, w tym wáasnoĞü nieruchomoĞci 
i inne prawa rzeczowe, zaciągaü zobowiązania, pozywaü i byü pozywane. Spóáka 
z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią w organizacji albo spóáka akcyjna w organizacji 
z chwilą wpisu do rejestru staje siĊ spóáką z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią albo 
spóáką akcyjną i uzyskuje osobowoĞü prawną. Z tą chwilą staje siĊ ona podmiotem 
praw i obowiązków spóáki w organizacji. W przypadku spóáek kapitaáowych sy-
tuacja ksztaátuje siĊ odmiennie niĪ w przypadku spóáek osobowych, bowiem one 
przed rejestracją ich w rejestrze przedsiĊbiorców uzyskują podmiotowoĞü prawną 
(nie osobowoĞü prawną, która jest nabywana w momencie rejestracji), która to sy-
tuacja nie wystĊpuje w przypadku spóáek osobowych, które nie przechodzą przez 
fazĊ „bycia w organizacji”.

Wspólnicy wnoszą do spóáki wkáady na pokrycie kapitaáu zakáadowego. Przed-
miotem wkáadu do spóáki kapitaáowej mogą byü – poza Ğrodkami fi nansowymi 
– rzeczy lub prawa, które mają charakter zbywalny oraz które mogą byü ujĊte jako 
aktywa spóáki. NajczĊĞciej do spóáki wnoszone są rzeczy ruchome, nieruchomoĞci, 
przedsiĊbiorstwo lub zorganizowana jego czĊĞü, wierzytelnoĞci, prawo wieczystego 
uĪytkowania, prawa majątkowe na wartoĞciach niematerialnych i prawnych. CzĊsto 
przedmiotem wkáadu są równieĪ prawa z zakresu wynalazczoĞci, m.in. patent czy 
prawo do patentu przy wynalazku, Ğwiadectwo ochronne lub prawo do tego Ğwia-
dectwa przy wzorze uĪytkowym, licencja do korzystania z wynalazku lub wzoru 
uĪytkowego, a takĪe znaki towarowe, prawa z rejestracji wzoru przemysáowego, 
topografi i ukáadów scalonych i oznaczeĔ geografi cznych, licencje na korzystanie 
z wynalazku, know-how czy majątkowe prawa autorskie17.

Spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią jako osoba prawna dziaáa poprzez swo-
je organy: Zarząd, Zgromadzenie Wspólników, a takĪe fakultatywnie przez RadĊ 
Nadzorczą (KomisjĊ Rewizyjną). Zarząd skáada siĊ z jednego albo wiĊkszej liczby 
czáonków. Do zarządu mogą byü powoáane osoby spoĞród wspólników lub spoza ich 
grona. Czáonek zarządu jest powoáywany i odwoáywany uchwaáą wspólników, chy-
ba Īe umowa spóáki stanowi inaczej. Zarząd prowadzi sprawy spóáki i reprezentuje 
spóákĊ. JeĪeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania okreĞla umowa 
spóáki. JeĪeli umowa spóáki nie zawiera Īadnych postanowieĔ w tym przedmiocie, 
do skáadania oĞwiadczeĔ w imieniu spóáki wymagane jest wspóádziaáanie dwóch 
czáonków zarządu albo jednego czáonka zarządu áącznie z prokurentem. 

17 E. Stawarczyk, WáasnoĞü intelektualną moĪna wnieĞü aportem, „Prawo i Podatki” 2015, nr 11, s. 14-18.
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Umowa spóáki moĪe ustanowiü radĊ nadzorczą lub komisjĊ rewizyjną albo oba 
te organy. W spóákach, w których kapitaá zakáadowy przewyĪsza kwotĊ 500 000 
záotych, a wspólników jest wiĊcej niĪ dwudziestu piĊciu, powinna byü ustanowio-
na rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Rada nadzorcza sprawuje staáy nadzór 
nad dziaáalnoĞcią spóáki we wszystkich dziedzinach jej dziaáalnoĞci. Z kolei do 
obowiązków komisji rewizyjnej naleĪy ocena sprawozdaĔ zarządu z dziaáalnoĞci 
spóáki oraz sprawozdania fi nansowego za ubiegáy rok obrotowy i wniosków zarządu 
dotyczących podziaáu zysku lub pokrycia straty, a takĪe skáadanie zgromadzeniu 
wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, w trybie 
i w zakresie okreĞlonym dla wykonywania tych czynnoĞci przez radĊ nadzorczą. 
Co ciekawe, w spóáce niemającej rady nadzorczej umowa spóáki moĪe rozszerzyü 
obowiązki komisji rewizyjnej.

Najistotniejszym organem, skupiającym w sobie najwiĊcej kompetencji jest 
zgromadzenie wspólników. To ono decyduje o najwaĪniejszych dla spóáki kwe-
stiach. Uchwaáy wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach 
prawa lub umowie spóáki, wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania za-
rządu z dziaáalnoĞci spóáki, sprawozdania fi nansowego za ubiegáy rok obrotowy 
oraz udzielenie absolutorium czáonkom organów spóáki z wykonania przez nich 
obowiązków; postanowienie dotyczące roszczeĔ o naprawienie szkody wyrządzo-
nej przy zawiązaniu spóáki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; zbycie i wy-
dzierĪawienie przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci oraz ustanowienie 
na nich ograniczonego prawa rzeczowego; nabycie i zbycie nieruchomoĞci, uĪytko-
wania wieczystego lub udziaáu w nieruchomoĞci, jeĪeli umowa spóáki nie stanowi 
inaczej; zwrot dopáat; zawarcie umowy miĊdzy spóáką dominującą a spóáką za-
leĪną umowy przewidującej zarządzanie spóáką zaleĪną lub przekazywanie zysku 
przez taką spóákĊ. RównieĪ umowa o nabycie dla spóáki nieruchomoĞci albo udziaáu 
w nieruchomoĞci lub Ğrodków trwaáych za cenĊ przewyĪszającą jedną czwartą ka-
pitaáu zakáadowego, nie niĪszą jednak od 50 000 záotych, zawarta przed upáywem 
dwóch lat od dnia zarejestrowania spóáki wymaga uchwaáy wspólników, chyba Īe 
umowa ta byáa przewidziana w umowie spóáki. TakĪe rozporządzenie prawem lub 
zaciągniĊcie zobowiązania do Ğwiadczenia o wartoĞci dwukrotnie przewyĪszającej 
wysokoĞü kapitaáu zakáadowego wymaga uchwaáy wspólników, chyba Īe umowa 
spóáki stanowi inaczej.

Ostatnim rodzajem spóáki, który przewidują przepisy kodeksu spóáek handlo-
wych jest spóáka akcyjna. Jest to niewątpliwie najbardziej záoĪona struktura korpo-
racyjna, stawiająca najwiĊcej wymagaĔ formalnoprawnych w dziaáalnoĞci opera-
cyjnej. Zawiązaü spóákĊ akcyjną moĪe jedna albo wiĊcej osób. Spóáka akcyjna nie 
moĪe byü zawiązana wyáącznie przez jednoosobową spóákĊ z ograniczoną odpo-
wiedzialnoĞcią. Kapitaá zakáadowy spóáki powinien wynosiü co najmniej 100 000 
záotych. Kapitaá zakáadowy spóáki akcyjnej dzieli siĊ na akcje o równej wartoĞci 
nominalnej. WartoĞü nominalna akcji nie moĪe byü jednak niĪsza niĪ 1 grosz.
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Do powstania spóáki akcyjnej wymaga siĊ zawiązania spóáki, w tym podpisania 
statutu przez zaáoĪycieli, wniesienia przez akcjonariuszy wkáadów na pokrycie ca-
áego kapitaáu zakáadowego (od tej zasady mogą istnieü przewidziane prawem wyjąt-
ki), ustanowienia zarządu i rady nadzorczej, wpisu do rejestru. Zawiązanie spóáki 
akcyjnej nastĊpuje z chwilą objĊcia wszystkich akcji. Akcje w spóáce akcyjnej mogą 
byü imienne lub na okaziciela.

W spóáce akcyjnej prowadzi sprawy spóáki i reprezentuje spóákĊ zarząd, który skáa-
da siĊ z jednego albo wiĊkszej liczby czáonków. Do zarządu mogą byü powoáane osoby 
spoĞród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Czáonków zarządu powoáuje i odwoáuje 
rada nadzorcza, chyba Īe statut spóáki stanowi inaczej. 

W spóáce akcyjnej ustanawia siĊ takĪe radĊ nadzorczą, która sprawuje staáy nadzór 
nad dziaáalnoĞcią spóáki we wszystkich dziedzinach jej dziaáalnoĞci. Do kompetencji 
rady nadzorczej naleĪy równieĪ zawieszanie z waĪnych powodów w czynnoĞciach 
poszczególnych lub wszystkich czáonków zarządu oraz delegowanie czáonków rady 
nadzorczej na okres nie dáuĪszy niĪ trzy miesiące do czasowego wykonywania czyn-
noĞci czáonków zarządu, którzy zostali odwoáani, záoĪyli rezygnacjĊ albo z innych 
przyczyn nie mogą sprawowaü swoich czynnoĞci. Statut moĪe rozszerzyü upraw-
nienia rady nadzorczej, a w szczególnoĞci przewidywaü, Īe zarząd jest obowiązany 
uzyskaü zgodĊ rady nadzorczej przed dokonaniem okreĞlonych w statucie czynnoĞci.

Najistotniejszym organem w spóáce akcyjnej jest zgromadzenie akcjonariuszy. Po-
dejmuje ono uchwaáy – poza innymi kwestiami przewidzianymi w statucie spóáki lub 
powszechnie obowiązujących przepisach – w zakresie m.in. rozpatrzenia i zatwier-
dzenia sprawozdania zarządu z dziaáalnoĞci spóáki oraz sprawozdania fi nansowego za 
ubiegáy rok obrotowy i udzielenia absolutorium czáonkom organów spóáki z wykona-
nia przez nich obowiązków, postanowieĔ dotyczących roszczeĔ o naprawienie szkody 
wyrządzonej przy zawiązaniu spóáki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, zbycia 
i wydzierĪawienia przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci oraz ustanowie-
nia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycia i zbycia nieruchomoĞci, uĪyt-
kowania wieczystego lub udziaáu w nieruchomoĞci, chyba Īe statut stanowi inaczej, 
emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeĔstwa i emisji warrantów sub-
skrypcyjnych, nabycia wáasnych akcji oraz upowaĪnienia do ich nabywania.

Spóáka akcyjna ma wiele zalet. Jedną z nich jest to, Īe spóáka ta jest konstrukcją 
korporacyjną uáatwiającą pozyskiwanie kapitaáu na rynku kapitaáowym, a zatem 
uáatwiającą kumulacjĊ kapitaáu. Tym samym ta forma organizacyjnoprawna umoĪ-
liwia prowadzenie dziaáalnoĞci na duĪą skalĊ i z reguáy jest ona wykorzystywa-
na przy tego rodzaju przedsiĊwziĊciach. Dodatkowo jako zaletĊ spóáki akcyjnej 
wskazuje siĊ to, Īe akcjonariusze tej spóáki nie ponoszą odpowiedzialnoĞci za jej 
zobowiązania, a odpowiada ona jedynie swoim majątkiem. W przypadku spóáki 
akcyjnej nie przewidziano takĪe – jak to ma miejsce w przypadku spóáki z ograni-
czoną odpowiedzialnoĞcią – subsydiarnej odpowiedzialnoĞci czáonków zarządu za 
zobowiązania spóáki.
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Spóáka akcyjna nie jest oczywiĞcie pozbawiona takĪe wad. Jedną z nich są wyso-
kie koszty jej utworzenia związane m.in. z koniecznoĞcią wniesienia kapitaáu zakáa-
dowego w znacznej wysokoĞci (minimum sto tysiĊcy záotych). Sam proces rejestracji 
tej spóáki jest takĪe kosztowny i czasocháonny. TakĪe sama organizacja dziaáalnoĞci 
operacyjnej spóáki nie naleĪy do tanich. Przykáadem tego jest choüby wymóg protoko-
áowania uchwaá walnego zgromadzenia przez notariusza. Ponadto, w spóáce akcyjnej 
istnieje obowiązek ustanowienia rady nadzorczej. Dodatkowo spóáka ta jest zobowią-
zana do prowadzenia peánej ksiĊgowoĞci, co wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią zatrudnienia 
wykwalifi kowanych sáuĪb ksiĊgowych. Jako minus spóáki akcyjnej naleĪy wskazaü 
równieĪ czasocháonny i kosztocháonny proces jej likwidacji.

3. Firma przedsiħbiorcy

Firmą moĪna by nazwaü w duĪym uproszczeniu nazwĊ pod którą dziaáa przedsiĊ-
biorca. W obrocie gospodarczym wyróĪnia siĊ co do zasady fi rmy osobowe (zawie-
rające imiona lub nazwiska osób związanych z danym przedsiĊbiorcą, np. wspól-
ników spóáki), rzeczowe (odnoszą siĊ one do rodzaju prowadzonej dziaáalnoĞci), 
fantazyjne (niezwiązane z reguáy z przedmiotem dziaáalnoĞci, ale mające na celu ze 
wzglĊdu na swoją treĞü przyciągaü uwagĊ potencjalnych klientów)18.

W polskim systemie prawnym funkcjonuje szereg zasad dotyczących korzysta-
nia przez przedsiĊbiorcĊ z fi rmy i jej wykorzystania. Pierwszą z nich jest zasada 
jawnoĞci fi rmy, zgodnie z którą fi rma powinna byü ujawniona we wáaĞciwym re-
jestrze. Drugą z zasad jest zasada czytelnoĞci lub teĪ wyáącznoĞci fi rmy. Zgodnie 
z nią fi rma przedsiĊbiorcy powinna siĊ odróĪniaü dostatecznie od fi rm innych 
przedsiĊbiorców prowadzących dziaáalnoĞü na tym samym rynku. Konstrukcja fi r-
my powinna takĪe realizowaü postulat prawdziwoĞci fi rmy. Zgodnie z treĞcią art. 43 
[3] § 2 kodeksu cywilnego fi rma nie moĪe wprowadzaü w báąd, w szczególnoĞci co 
do osoby przedsiĊbiorcy, przedmiotu dziaáalnoĞci przedsiĊbiorcy, miejsca dziaáal-
noĞci, Ĩródeá zaopatrzenia.

Firmą osoby fi zycznej jest jej imiĊ i nazwisko. Nie wyklucza to wáączenia do 
fi rmy pseudonimu lub okreĞleĔ wskazujących na przedmiot dziaáalnoĞci przedsiĊ-
biorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych okreĞleĔ dowolnie obranych. Z kolei 
fi rmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firma zawiera okreĞlenie formy prawnej osoby 
prawnej, które moĪe byü podane w skrócie, a ponadto moĪe wskazywaü na przed-
miot dziaáalnoĞci, siedzibĊ tej osoby oraz inne okreĞlenia dowolnie obrane. Firma 
osoby prawnej moĪe zawieraü nazwisko lub pseudonim osoby fi zycznej, jeĪeli sáuĪy 
to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub dziaáalnoĞcią przedsiĊbiorcy. 
Umieszczenie w fi rmie nazwiska albo pseudonimu osoby fi zycznej wymaga pisem-
nej zgody tej osoby, a w razie jej Ğmierci – zgody jej maáĪonka i dzieci. Przepisy 

18 A. Wilkowska-Páociennik, Firma i prokura w kodeksie cywilnym, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 3, 
s. 145.
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przewidują, Īe przedsiĊbiorca moĪe posáugiwaü siĊ skrótem fi rmy. Z kolei fi rma 
oddziaáu osoby prawnej zawiera peáną nazwĊ tej osoby oraz okreĞlenie „oddziaá” 
ze wskazaniem miejscowoĞci, w której oddziaá ma siedzibĊ.

OczywiĞcie niejednokrotnie bywa tak, Īe fi rma w trakcie prowadzenia dziaáal-
noĞci gospodarczej przez przedsiĊbiorcĊ ulega zmianie. MoĪe to byü powodowane 
bardzo róĪnymi przyczynami. W takim wypadku zmiana fi rmy wymaga ujawnienia 
w rejestrze. W razie jednak przeksztaácenia osoby prawnej moĪna zachowaü jej do-
tychczasową fi rmĊ z wyjątkiem okreĞlenia wskazującego formĊ prawną osoby praw-
nej, jeĪeli ulegáa ona zmianie. To samo dotyczy przeksztaácenia spóáki osobowej.

Polskiemu prawu jest znana takĪe zasada ciągáoĞci fi rmy, czego dowodem jest 
treĞü art. 43[8] kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim w przypadku utraty czáonko-
stwa przez wspólnika, którego nazwisko byáo umieszczone w fi rmie, spóáka moĪe 
zachowaü w swej fi rmie nazwisko byáego wspólnika tylko za wyraĪoną na piĞmie 
jego zgodą, a w razie jego Ğmierci – za zgodą jego maáĪonka i dzieci. To samo od-
nosi siĊ odpowiednio do wypadku kontynuowania dziaáalnoĞci gospodarczej osoby 
fi zycznej przez inną osobĊ fi zyczną bĊdącą jej nastĊpcą prawnym.

Firma nie moĪe byü zbyta, co wynika z oczywistego, silnego jej związku z da-
nym przedsiĊbiorstwem. Nie istnieją jednak prawne przeszkody, aby przedsiĊbiorca 
upowaĪniá innego przedsiĊbiorcĊ do korzystania ze swej fi rmy, jeĪeli nie wprowa-
dza to w báąd.

PrzedsiĊbiorcy, którego prawo do fi rmy zostaáo zagroĪone cudzym dziaáaniem 
przysáuguje szereg roszczeĔ. MoĪe Īądaü zaniechania tego dziaáania, chyba Īe nie jest 
ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia moĪe on takĪe Īądaü usuniĊcia jego 
skutków, záoĪenia oĞwiadczenia lub oĞwiadczeĔ w odpowiedniej treĞci i formie, na-
prawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyĞci uzyskanej 
przez osobĊ, która dopuĞciáa siĊ naruszenia. NaleĪy przy tym zauwaĪyü, iĪ niejedno-
krotnie moĪe dochodziü do sytuacji, w której aktualizowaáy siĊ bĊdą kumulatywnie 
roszczenia przysáugujące przedsiĊbiorcy w związku z naruszeniem jego fi rmy. Taka 
sytuacja moĪe mieü miejsce na przykáad na gruncie kodeksu cywilnego oraz ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku naleĪy uznaü, Īe uregu-
lowania ochrony prawa do fi rmy zawarte w obu aktach prawnych nie pozostają ze 
sobą w kolizji, a uprawniony moĪe korzystaü z roszczeĔ przewidzianych w przepisach 
normatywnych wystĊpujących w obydwu aktach prawnych19.

4. Prokura w spóųce handlowej

Instytucja prokury jest coraz czĊĞciej wykorzystywana przez przedsiĊbiorców, co 
powoduje, iĪ peáni ona w obrocie gospodarczym niezwykle istotną rolĊ, umoĪliwia-
jąc przedsiĊbiorcy wystĊpowanie w stosunkach z kontrahentami za poĞrednictwem 

19 T. ĩyznowski, Firma w kodeksie cywilnym, System Informacji Prawnej Lex Prestige.
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peánomocników o wyjątkowo szerokim zakresie umocowania20. Jest to rozwiązanie 
bardzo praktyczne dla przedsiĊbiorcy, bowiem nie musi siĊ on bezpoĞrednio zajmo-
waü wieloma sprawami.

Prokura jest peánomocnictwem udzielonym przez przedsiĊbiorcĊ podlegającego 
obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiĊbiorców, które obejmuje umocowanie do 
czynnoĞci sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiĊ-
biorstwa. Istotne jest to, Īe takiego szczególnego peánomocnictwa – prokury – nie 
moĪna ograniczyü ze skutkiem wobec osób trzecich, za wyjątkiem tych sytuacji, 
w których przepis szczególny stanowi inaczej.

Prokura powinna byü pod rygorem niewaĪnoĞci udzielona na piĞmie. Natomiast 
prokurentem moĪe byü osoba fi zyczna mająca peáną zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych.

Prokura, jeĪeli chodzi o swój zakres nie ma jednak charakteru nieograniczonego. 
Bowiem do zbycia przedsiĊbiorstwa, do dokonania czynnoĞci prawnej, na podstawie 
której nastĊpuje oddanie go do czasowego korzystania oraz do zbywania i obcią-
Īania nieruchomoĞci jest wymagane peánomocnictwo do poszczególnej czynnoĞci. 
W takich wypadkach sama prokura nie upowaĪnia do dokonania tych czynnoĞci.

Prokura moĪe mieü charakter áączny albo samoistny. Prokura moĪe byü udzielona 
kilku osobom áącznie (prokura áączna) lub oddzielnie. Sposób wykonywania pro-
kury áącznej ustalany jest przez przedsiĊbiorcĊ i moĪliwe są w tym zakresie róĪne 
warianty – a) wymóg dziaáania wszystkich prokurentów, b) wymóg dziaáania niektó-
rych z nich w konfi guracjach wyraĨnie wskazanych przez ustanawiającego prokurĊ, 
c) wymóg dziaáania którychkolwiek z prokurentów, ale przynajmniej dwóch, d) wy-
móg dziaáania áącznie jednego, wyraĨnie wskazanego prokurenta z którymkolwiek 
z pozostaáych21. Z kolei kierowane do przedsiĊbiorcy oĞwiadczenia lub dorĊczenia 
pism mogą byü dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury áącznie.

W przypadku prokury oddzielnej sytuacja jest duĪo prostsza, bowiem kaĪdy z pro-
kurentów moĪe dziaáaü w peánym zakresie samodzielnie.

PrzedsiĊbiorca ma takĪe moĪliwoĞü ustanowienia prokury oddziaáowej. W takim 
wypadku prokura jest ograniczona do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddzia-
áu przedsiĊbiorstwa.

Prokura nie moĪe byü przeniesiona, natomiast prokurent moĪe ustanowiü peáno-
mocnika do poszczególnej czynnoĞci lub pewnego rodzaju czynnoĞci.

Warto odnieĞü siĊ takĪe do kwestii odwoáania i wygaĞniĊcia prokury. Prokura 
moĪe byü w kaĪdym czasie odwoáana i nie jest to ograniczone jakimikolwiek dodat-
kowymi warunkami i kryteriami. WygaĞniĊcie prokury jest powodowane wykre-
Ğleniem przedsiĊbiorcy z rejestru, ogáoszeniem jego upadáoĞci, otwarciem likwidacji 
oraz przeksztaáceniem przedsiĊbiorcy. Prokura wygasa takĪe w związku ze Ğmiercią 

20  B. Skorek, Prokura jako szczególny rodzaj peánomocnictwa, „Przegląd Prawa Handlowego” 
2009, nr 6, s. 22.

21  P. KsiĊĪak, M. Pyziak-Szafi cka, Kodeks cywilny. Komentarz. CzĊĞü ogólna, wyd. II, LEX 2014, 
System Informacji Prawnej Lex Prestige.
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prokurenta. Z kolei Ğmierü przedsiĊbiorcy ani utrata przez niego zdolnoĞci do czyn-
noĞci prawnych nie powoduje wygaĞniĊcia prokury.

 Udzielenie i wygaĞniĊcie prokury przedsiĊbiorca powinien zgáosiü do rejestru przed-
siĊbiorców. Zgáoszenie o udzieleniu prokury powinno okreĞlaü jej rodzaj, a w przypadku 
prokury áącznej takĪe sposób jej wykonywania. Wpis prokury do rejestru ma charakter 
deklaratoryjny, zatem prokura jest waĪna w momencie jej udzielenia, a nie wpisania 
do rejestru. Aczkolwiek sam wpis jest niezwykle istotny z dwóch powodów. Przede 
wszystkim, áączy siĊ z nim domniemanie waĪnoĞci udzielenia prokury; natomiast po 
drugie, prokurent uzyskuje moĪliwoĞü skutecznego wylegitymowania siĊ odpisem lub 
wyciągiem z KRS22.

22 Ibidem.



Rozdziaų III. Prawo podatkowe przedsiħbiorców

1. Podatki dochodowe obciČǏajČce przedsiħbiorców

PrzedsiĊbiorcy prowadzący dziaáalnoĞü gospodarczą zobowiązani są do páacenia róĪ-
nego rodzaju podatków. Jednym z takich podatków jest podatek dochodowy. Zostanie 
on pokrótce omówiony na przykáadzie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycz-
nych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zostaną takĪe wskazane 
alternatywne formy opodatkowania, z których mogą korzystaü przedsiĊbiorcy.

Jak wskazuje sama nazwa ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, 
podatkiem tym jest opodatkowany dochód uzyskiwany przez osoby fi zyczne, w tym 
dochód uzyskiwany z pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej. Powstaje oczywiĞcie 
pytanie, czym jest dochód oraz jak odróĪniü go od przychodu. 

Zgodnie z treĞcią art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycz-
nych, dochodem ze Ĩródáa przychodów jest co do zasady nadwyĪka sumy przycho-
dów z tego Ĩródáa nad kosztami ich uzyskania, osiągniĊta w roku podatkowym. 
JeĪeli koszty uzyskania przekraczają sumĊ przychodów, róĪnica jest stratą ze Ĩródáa 
przychodów. W kontekĞcie tej defi nicji istotnego znaczenia nabiera defi nicja kosztu 
uzyskania przychodu. OtóĪ zgodnie z treĞcią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fi zycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione 
w celu osiągniĊcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Ĩródáa przy-
chodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w tzw. katalogu negatywnym kosz-
tów nie uznawanych przez ustawodawcĊ za koszty uzyskania przychodu. 

MoĪna zatem stwierdziü, iĪ dla wielkoĞci uzyskiwanego dochodu, a takĪe wyso-
koĞci páaconego podatku, istotne są dwie kwestie – wielkoĞci uzyskiwanego przy-
chodu oraz wielkoĞci kosztów, które mogą byü uznane za koszt uzyskania przycho-
du. Istotne jest takĪe to, iĪ na gruncie tej ustawy dochód oblicza siĊ w odniesieniu 
do danego Ĩródáa przychodów, co powoduje, iĪ takĪe strata moĪe byü rozliczana 
tylko w odniesieniu do okreĞlonego Ĩródáa.

OczywiĞcie podatnicy są obowiązani do prowadzenia okreĞlonej dokumentacji, 
która umoĪliwia ustalenie wysokoĞci dochodu, co takĪe nie pozostaje bez wpáywu 
na sposób jego ustalania. U podatników, którzy prowadzą ksiĊgi rachunkowe za do-
chód z dziaáalnoĞci gospodarczej uwaĪa siĊ dochód wykazany na podstawie prawi-
dáowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiĊkszony 
o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciĊ-
Īar kosztów uzyskania przychodów. Natomiast u podatników osiągających dochody 
z dziaáalnoĞci gospodarczej i prowadzących ksiĊgi przychodów i rozchodów, docho-
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dem z dziaáalnoĞci jest róĪnica pomiĊdzy przychodem i kosztami uzyskania powiĊk-
szona o róĪnicĊ pomiĊdzy wartoĞcią remanentu koĔcowego i początkowego towarów 
handlowych, materiaáów (surowców) podstawowych i pomocniczych, póáwyrobów, 
produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeĪeli wartoĞü remanen-
tu koĔcowego jest wyĪsza niĪ wartoĞü remanentu początkowego lub pomniejszona 
o róĪnicĊ pomiĊdzy wartoĞcią remanentu początkowego i koĔcowego, jeĪeli wartoĞü 
remanentu początkowego jest wyĪsza. 

Podatek dochodowy, za wyjątkiem kiedy podatek przybiera formĊ zryczaátowaną 
w odniesieniu do okreĞlonych Ĩródeá przychodów lub kiedy podatnik dokonaá wy-
boru podatku liniowego jako formy opodatkowania, pobiera siĊ od podstawy jego 
obliczenia wedáug nastĊpującej skali: do kwoty 85 528 zá jest to 18% minus kwo-
ta zmniejszająca podatek 556,02 zá; natomiast powyĪej tej kwoty podatek wynosi 
14 839,02 zá plus 32% nadwyĪki ponad 85 528 záotych.

Podatnicy prowadzący dziaáalnoĞü gospodarczą, z wyjątkami, mogą wybraü tak-
Īe sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej na 
zasadach okreĞlonych w art. 30c tej ustawy, tj. przy zastosowaniu stawki 19% nieza-
leĪnie od wielkoĞci podstawy opodatkowania. W tym przypadku są oni obowiązani 
do záoĪenia wáaĞciwemu naczelnikowi urzĊdu skarbowego do dnia 20 stycznia roku 
podatkowego pisemnego oĞwiadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. 
JeĪeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej, 
oĞwiadczenie moĪe záoĪyü na podstawie przepisów o swobodzie dziaáalnoĞci go-
spodarczej, a jeĪeli podatnik nie záoĪyá oĞwiadczenia na podstawie tych przepisów 
– pisemne oĞwiadczenie skáada wáaĞciwemu naczelnikowi urzĊdu skarbowego, nie 
póĨniej niĪ w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wybór tej formy opodatkowa-
nia wiąĪe siĊ jednak z pewnymi ograniczeniami, np. brakiem moĪliwoĞci dokonania 
wspólnego rozliczenia maáĪonków.

Osoby fi zyczne osiągające przychody z pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej 
mogą opáacaü takĪe zryczaátowany podatek dochodowy w formie ryczaátu od przycho-
dów ewidencjonowanych albo karty podatkowej. Regulacji dotyczących tych dwóch 
form opodatkowania nie odnajdziemy w przepisach ustawy o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych, ale w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczaátowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi zyczne.

Opodatkowaniu ryczaátem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przy-
chody osób fi zycznych z pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej, w tym równieĪ, gdy 
dziaáalnoĞü ta jest prowadzona w formie spóáki cywilnej osób fi zycznych lub spóáki 
jawnej osób fi zycznych przy zastrzeĪeniu, Īe suma przychodów z tej dziaáalnoĞci 
nie przekroczyáa w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tysiĊcy Euro (w przy-
padku spóáki dotyczy to wszystkich wspólników). Z mocy prawa niektóre kategorie 
podmiotów są wyáączone z opodatkowania tą formą opodatkowania, np. opáacający 
podatek w formie karty podatkowej, korzystający na podstawie odrĊbnych przepisów 
z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, osiągający w caáoĞci lub w czĊĞci 
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przychody z tytuáu np. prowadzenia aptek, dziaáalnoĞci w zakresie udzielania poĪy-
czek pod zastaw (prowadzenie lombardów), dziaáalnoĞci w zakresie kupna i sprzeda-
Īy wartoĞci dewizowych.

Pisemne oĞwiadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczaátu od przycho-
dów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik skáada naczelnikowi urzĊ-
du skarbowego wáaĞciwemu wedáug miejsca zamieszkania podatnika, nie póĨniej niĪ 
do dnia 20 stycznia roku podatkowego. JeĪeli podatnik rozpoczyna prowadzenie po-
zarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej, oĞwiadczenie moĪe záoĪyü na podstawie prze-
pisów o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej, a jeĪeli podatnik nie záoĪyá oĞwiadcze-
nia na podstawie tych przepisów – pisemne oĞwiadczenie skáada naczelnikowi urzĊdu 
skarbowego wáaĞciwemu wedáug miejsca zamieszkania podatnika, nie póĨniej niĪ 
w dniu uzyskania pierwszego przychodu. 

Stawka podatku wynosi od 2 do 20%; naleĪy jednak przypomnieü, iĪ w tym wy-
padku podstawą opodatkowania jest przychód, a nie dochód, zatem uzyskiwanych 
kwot nie pomniejsza siĊ o koszty uzyskania przychodu.

Z kolei zryczaátowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą 
páaciü tylko podatnicy prowadzący okreĞlony rodzaj dziaáalnoĞci gospodarczej wy-
mieniony w ustawie. Podatnicy prowadzący dziaáalnoĞü opodatkowaną w formie 
karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, skáadania zeznaĔ 
podatkowych oraz wpáacania zaliczek na podatek dochodowy. Wynika to z faktu, 
iĪ dla ustalenia podatku nie jest istotny uzyskiwany przychód ani dochód. Usta-
lenie wysokoĞci podatku nastĊpuje na podstawie tzw. znamion zewnĊtrznych, tj. 
rodzaju prowadzonej dziaáalnoĞci, miejscowoĞci, w której ona jest prowadzona oraz 
iloĞci zatrudnianych pracowników. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawaü 
na Īądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrĊbnych przepisach, 
stwierdzające sprzedaĪ wyrobu, towaru lub wykonanie usáugi oraz przechowywaü 
w kolejnoĞci numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie piĊciu lat podatko-
wych, licząc od koĔca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturĊ.

OczywiĞcie opodatkowanie w formie karty podatkowej jest takĪe uzaleĪnione 
od speánienia szeregu warunków. MiĊdzy innymi, konieczne jest záoĪenie wniosku 
o objĊcie tą formą opodatkowania, maáĪonek podatnika nie moĪe prowadziü dzia-
áalnoĞci w tym samym zakresie, podatnik nie moĪe wytwarzaü wyrobów opodat-
kowanych na gruncie ustawy o podatku akcyzowym.

Stawki karty podatkowej wynikają z tabeli znajdującej siĊ w ustawie. Mogą one 
ulegaü podwyĪszeniu lub obniĪeniu w przypadkach wskazanych w przepisach.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, wedáug 
ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy podatnik skáada wáaĞciwemu naczelni-
kowi urzĊdu skarbowego, nie póĨniej niĪ do dnia 20 stycznia roku podatkowego. 
JeĪeli podatnik rozpoczyna dziaáalnoĞü, wniosek o zastosowanie opodatkowania 
w formie karty podatkowej skáada wáaĞciwemu naczelnikowi urzĊdu skarbowego 
przed rozpoczĊciem dziaáalnoĞci lub moĪe doáączyü do wniosku o wpis do Central-
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nej Ewidencji i Informacji o DziaáalnoĞci Gospodarczej skáadanego na podstawie 
przepisów o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej.

Drugim z podatków dochodowych jest podatek dochodowy od osób prawnych, 
który zostaá uregulowany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych. Jego zakres podmiotowy wyznacza art. 1 oraz 1a tej ustawy. 
Zgodnie z nimi, podatkowi temu podlegają osoby prawne i spóáki kapitaáowe w or-
ganizacji. Przepisy tej ustawy mają równieĪ zastosowanie do jednostek organizacyj-
nych niemających osobowoĞci prawnej, z wyjątkiem spóáek niemających osobowoĞci 
prawnej, z tym Īe mają zastosowanie do spóáek komandytowo-akcyjnych mających 
siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spóáek niemających 
osobowoĞci prawnej mających siedzibĊ lub zarząd w innym paĔstwie, jeĪeli zgod-
nie z przepisami prawa podatkowego tego innego paĔstwa są traktowane jak osoby 
prawne i podlegają w tym paĔstwie opodatkowaniu od caáoĞci swoich dochodów bez 
wzglĊdu na miejsce ich osiągania.

Podatnikami tego podatku mogą byü takĪe podatkowe grupy kapitaáowe, które 
mogą byü utworzone przez co najmniej dwie spóáki prawa handlowego mające oso-
bowoĞü prawną, które pozostają ze sobą w związkach kapitaáowych. Ustawodawca 
okreĞliá takĪe szereg innych warunków utworzenia podatkowej grupy kapitaáowej, 
do których naleĪą miĊdzy innymi: przeciĊtny kapitaá zakáadowy przypadający na 
kaĪdą ze spóáek nie moĪe byü niĪszy niĪ 1 000 000 zá; jedna ze spóáek, zwana 
„spóáką dominującą” posiada bezpoĞredni 95%-owy udziaá w kapitale zakáadowym 
lub w tej czĊĞci kapitaáu zakáadowego pozostaáych spóáek, zwanych „spóákami za-
leĪnymi”; spóáki zaleĪne nie posiadają udziaáów w kapitale zakáadowym innych 
spóáek tworzących tĊ grupĊ; w spóákach tych nie wystĊpują zalegáoĞci we wpáatach 
podatków stanowiących dochód budĪetu paĔstwa; spóáka dominująca i spóáki zaleĪ-
ne zawaráy w formie aktu notarialnego umowĊ o utworzeniu na okres co najmniej 
3 lat podatkowych podatkowej grupy kapitaáowej i umowa ta zostaáa zarejestrowana 
przez naczelnika urzĊdu skarbowego.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest do-
chód bez wzglĊdu na rodzaj Ĩródeá przychodów, z jakich dochód ten zostaá osiągniĊty; 
w wyjątkowych sytuacjach wskazanych normatywnie przez ustawodawcĊ opodatko-
waniu bĊdzie podlegaá przychód. 

Dochód – podobnie jak to byáo w przypadku przepisów ustawy o podatku docho-
dowym od osób fi zycznych – jest defi niowany jako przychód pomniejszony o koszty 
uzyskania przychodu, a wiĊc nie o wszystkie koszty ponoszone przez podatnika tego 
podatku, ale tylko te, które mieszczą siĊ w kategorii kosztów uzyskania przychodów 
i które nie zostaáy dodatkowo normatywnie wyáączone z tego krĊgu. Zgodnie z art. 
15 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osią-
gniĊcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Ĩródáa przychodów, z wy-
jątkiem kosztów wymienionych przez ustawodawcĊ w tzw. katalogu negatywnym. 
OczywiĞcie w przypadku kiedy koszty uzyskania przychodu przekraczają przychód, 
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u podatnika powstaje strata. O wysokoĞü straty, poniesionej w roku podatkowym 
moĪna obniĪyü dochód w najbliĪszych kolejno po sobie nastĊpujących piĊciu latach 
podatkowych, z tym Īe wysokoĞü obniĪenia w którymkolwiek z tych lat nie moĪe 
przekroczyü 50% kwoty tej straty.

Podatnicy, co do zasady są obowiązani wpáacaü na rachunek urzĊdu skarbowego 
zaliczki miesiĊczne w wysokoĞci róĪnicy pomiĊdzy podatkiem naleĪnym od dochodu 
osiągniĊtego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek naleĪnych za poprzed-
nie miesiące. Zaliczki miesiĊczne, podatnik wpáaca w terminie do 20 dnia kaĪdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast zaliczkĊ za ostatni miesiąc roku podatko-
wego podatnik wpáaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca nastĊpnego roku 
podatkowego. Podatnik nie wpáaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeĪeli przed upáywem 
terminu do jej wpáaty záoĪy zeznanie i dokona zapáaty podatku. Z kolei podatnicy 
rozpoczynający dziaáalnoĞü, w pierwszym roku podatkowym oraz tzw. mali podat-
nicy mogą wpáacaü zaliczki kwartalne w wysokoĞci róĪnicy pomiĊdzy podatkiem 
naleĪnym od dochodu osiągniĊtego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek 
naleĪnych za poprzednie kwartaáy. 

Podatnicy są, co do zasady obowiązani skáadaü urzĊdom skarbowym zeznanie 
wedáug ustalonego wzoru o wysokoĞci dochodu (straty) osiągniĊtego w roku podat-
kowym – do koĔca trzeciego miesiąca roku nastĊpnego (naleĪy przy tym pamiĊtaü, 
iĪ rok podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych nie musi pokrywaü siĊ 
z rokiem kalendarzowym) i w tym terminie wpáaciü podatek naleĪny albo róĪnicĊ 
miĊdzy podatkiem naleĪnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą naleĪnych 
zaliczek za okres od początku roku.

Podatek dochodowy od osób prawnych oblicza siĊ przy zastosowaniu stawki po-
datkowej w wysokoĞci 19% (nie dotyczy to sytuacji, w których podatek jest páacony 
od okreĞlonych przychodów).

2. Podatki obrotowe obciČǏajČce przedsiħbiorców

W polskim systemie prawnym wystĊpują cztery podatki obrotowe: podatek od to-
warów i usáug, podatek akcyzowy, podatek od czynnoĞci cywilnoprawnych oraz po-
datek od gier. W niniejszym opracowaniu ze wzglĊdu na jego ramy oraz znaczenie 
podatku od towarów i usáug oraz podatku akcyzowego, to na nich zostanie skupiona 
caáa uwaga.

Najistotniejszym podatkiem w caáym systemie podatkowym, biorąc pod uwagĊ 
wielkoĞü dochodów budĪetowych, które on przynosi, jest podatek od towarów i usáug. 
Warto przy tym wspomnieü, iĪ obecnie jest to podatek zharmonizowany na gruncie 
unijnym, regulowanym gáównie Dyrektywą 112.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usáug podlegają:
1) odpáatna dostawa towarów i odpáatne Ğwiadczenie usáug na terytorium kraju;
2) eksport towarów;
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3) import towarów na terytorium kraju;
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium 

kraju;
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Konieczne jest przy tym zauwaĪenie, Īe powyĪsze czynnoĞci podlegają opodat-

kowaniu niezaleĪnie od tego, czy zostaáy wykonane z zachowaniem warunków oraz 
form okreĞlonych przepisami prawa.

Przez dostawĊ towarów rozumie siĊ przeniesienie prawa do rozporządzania to-
warami jak wáaĞciciel, w tym równieĪ:

1) przeniesienie z nakazu organu wáadzy publicznej lub podmiotu dziaáającego 
w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa wáasnoĞci towarów 
w zamian za odszkodowanie;

2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierĪawy, najmu, leasingu lub innej 
umowy o podobnym charakterze zawartej na czas okreĞlony lub umowy sprze-
daĪy na warunkach odroczonej páatnoĞci, jeĪeli umowa przewiduje, Īe w na-
stĊpstwie normalnych zdarzeĔ przewidzianych tą umową lub z chwilą zapáaty 
ostatniej raty prawo wáasnoĞci zostanie przeniesione;

3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: miĊdzy komitentem a komi-
santem, jak równieĪ wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, 
jeĪeli komisant zobowiązany byá do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5) ustanowienie spóádzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 
ustanowienie spóádzielczego wáasnoĞciowego prawa do lokalu oraz przeksztaá-
cenie spóádzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spóá-
dzielcze wáasnoĞciowe prawo do lokalu, a takĪe ustanowienie na rzecz czáonka 
spóádzielni mieszkaniowej odrĊbnej wáasnoĞci lokalu mieszkalnego lub lokalu 
o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz czáonka spóádzielni wáasno-
Ğci lokalu lub wáasnoĞci domu jednorodzinnego;

6) oddanie gruntów w uĪytkowanie wieczyste;
7) zbycie praw, o których mowa powyĪej w pkt 5 i 6.
Z kolei przez Ğwiadczenie usáug, rozumie siĊ kaĪde Ğwiadczenie na rzecz osoby 

fi zycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowoĞci praw-
nej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym równieĪ:

1) przeniesienie praw do wartoĞci niematerialnych i prawnych, bez wzglĊdu na 
formĊ, w jakiej dokonano czynnoĞci prawnej;

2) zobowiązanie do powstrzymania siĊ od dokonania czynnoĞci lub do tolero-
wania czynnoĞci lub sytuacji;

3) Ğwiadczenie usáug zgodnie z nakazem organu wáadzy publicznej lub pod-
miotu dziaáającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie siĊ natomiast nabycie 
prawa do rozporządzania jak wáaĞciciel towarami, które w wyniku dokonanej dosta-
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wy są wysyáane lub transportowane na terytorium paĔstwa czáonkowskiego innego 
niĪ terytorium paĔstwa czáonkowskiego, rozpoczĊcia wysyáki lub transportu przez 
dokonującego dostawy, nabywcĊ towarów lub na ich rzecz. Z kolei wewnątrzwspól-
notowa dostawa towarów jest defi niowana jako wywóz towarów z terytorium kraju 
w wykonaniu czynnoĞci dostawy towarów na terytorium paĔstwa czáonkowskiego 
innego niĪ terytorium kraju.

W ustawie o podatku od towarów i usáug odnajdziemy takĪe defi nicjĊ importu 
towarów oraz eksportu towarów. Przez import towarów rozumie siĊ przywóz to-
warów z terytorium paĔstwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej, natomiast 
eksport towarów defi niowany jest jako dostawa towarów wysyáanych lub transpor-
towanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a) dostawcĊ lub na jego rzecz, lub
b) nabywcĊ mającego siedzibĊ poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyáą-

czeniem towarów wywoĪonych przez samego nabywcĊ do celów wyposaĪe-
nia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków po-
wietrznych lub innych Ğrodków transportu sáuĪących do celów prywatnych

– jeĪeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony 
przez urząd celny okreĞlony w przepisach celnych.

Konieczne jest jednak wyraĨne podkreĞlenie, Īe sam fakt, iĪ okreĞlona czynnoĞü 
znajduje siĊ w katalogu czynnoĞci opodatkowanych, nie powoduje, iĪ bĊdzie ona 
w kaĪdym wypadku opodatkowana podatkiem od towarów i usáug. Aby tak siĊ staáo, 
musi byü ona dokonana przez podatnika tego podatku; tym samym musi dojĞü do ko-
niunktywnego speánienia siĊ dwóch przesáanek: przedmiotowej (okreĞlona czynnoĞü 
musi znajdowaü siĊ w katalogu czynnoĞci opodatkowanych) i podmiotowej (czynnoĞü 
ta musi byü dokonywana przez podatnika tego podatku dziaáającego jako takiego). 
Stąd tak istotna staje siĊ defi nicja podatnika na gruncie podatku od towarów i usáug.

Zgodnie z treĞcią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usáug, podatni-
kami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowoĞci prawnej oraz 
osoby fi zyczne, wykonujące samodzielnie dziaáalnoĞü gospodarczą, bez wzglĊdu na 
cel lub rezultat takiej dziaáalnoĞci23. Z kolei dziaáalnoĞü gospodarcza jest defi nio-
wana przez ustawodawcĊ jako wszelka dziaáalnoĞü producentów, handlowców lub 
usáugodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, 
a takĪe dziaáalnoĞü osób wykonujących wolne zawody. DziaáalnoĞü gospodarcza 
obejmuje w szczególnoĞci czynnoĞci polegające na wykorzystywaniu towarów lub 
wartoĞci niematerialnych i prawnych w sposób ciągáy dla celów zarobkowych.

Podstawą opodatkowania na gruncie podatku od towarów i usáug jest co do zasady 
wszystko, co stanowi zapáatĊ, którą dokonujący dostawy towarów lub usáugodawca 
otrzymaá lub ma otrzymaü z tytuáu sprzedaĪy od nabywcy, usáugobiorcy lub osoby 
trzeciej, wáącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopáatami o po-

23 Inne kategorie podatników zostaáy opisane przez ustawodawcĊ w art. 16 i 17 ustawy o podatku 
od towarów i usáug.
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dobnym charakterze mającymi bezpoĞredni wpáyw na cenĊ towarów dostarczanych 
lub usáug Ğwiadczonych przez podatnika. Z powyĪszej defi nicji podstawy opodatko-
wania wynika zatem, iĪ jest ona zarysowana normatywnie bardzo szeroko, co pozo-
staje w zgodnoĞci z realizacją zasady powszechnoĞci tego podatku. UwzglĊdnia ona 
takĪe realia obrotu gospodarczego, w których Ğwiadczenie wzajemne otrzymywane 
przez dostawcĊ towaru lub usáugodawcĊ moĪe mieü charakter wieloelementowy oraz 
moĪe zostaü przekazane przez wiĊcej niĪ jeden podmiot. Nie wziĊcie tego pod uwagĊ 
mogáoby prowadziü do naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

W podatku od towarów i usáug wystĊpuje szereg stawek podatkowych. Podsta-
wowa stawka podatkowa wynosi w tej chwili 23%, zaĞ stawka obniĪona 8%. W od-
niesieniu do niektórych produktów rolnych i spoĪywczych oraz okreĞlonych ksiąĪek 
i czasopism jest stosowana stawka 5%. WystĊpuje w systemie tego podatku równieĪ 
stawka 0%; nią jest opodatkowany eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa 
dostawa towarów. Ta stawka jest najdoskonalszym rozwiązaniem dla przedsiĊbior-
ców ją stosujących, bowiem w przypadku jej stosowania w odniesieniu do danej 
transakcji nie powstaje podatek naleĪny, a podatnik zachowuje prawo do odliczenia 
podatku naliczonego, bowiem transakcja ma charakter czynnoĞci opodatkowanej.

Najistotniejszym elementem podatku od towarów i usáug i bĊdącym jednocze-
Ğnie charakterystyczną czĊĞcią tego podatku jest mechanizm odliczenia podatku 
naliczonego od podatku naleĪnego. Funkcjonujący w Polsce system tego podatku 
jest oparty na metodzie fakturowej, bĊdącej konsekwencją zasady, zgodnie z którą 
podatek ten jest naliczany na kaĪdym etapie produkcji i dystrybucji. Zgodnie z tre-
Ğcią art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usáug w zakresie, w jakim towary 
i usáugi są wykorzystywane do wykonywania czynnoĞci opodatkowanych, przysáu-
guje prawo do obniĪenia kwoty podatku naleĪnego o kwotĊ podatku naliczonego, 
z zastrzeĪeniem okreĞlonych przepisów. W przypadku czĊĞciowego wykorzystania 
nabytych towarów lub usáug na potrzeby czynnoĞci opodatkowanych, podatek pod-
legaü bĊdzie proporcjonalnemu odliczeniu.

Co do zasady podatnicy są obowiązani skáadaü w urzĊdzie skarbowym deklara-
cje podatkowe za okresy miesiĊczne w terminie do 25 dnia miesiąca nastĊpującego 
po kaĪdym kolejnym miesiącu (w przypadkach przewidzianych w ustawie istnieje 
takĪe moĪliwoĞü skáadania deklaracji za okresy kwartalne). RównieĪ w tych ter-
minach podatnicy są zobowiązani do obliczania i wpáacania podatku na rachunek 
wáaĞciwego urzĊdu skarbowego (w przypadku niektórych podatników rozliczają-
cych siĊ kwartalnie pojawi siĊ koniecznoĞü wpáaty zaliczek na podatek za pierwszy 
oraz za drugi miesiąc kwartaáu w wysokoĞci 1/3 kwoty naleĪnego zobowiązania 
podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej záoĪonej za poprzedni kwartaá 
– w terminie do 25 dnia miesiąca nastĊpującego po kaĪdym z kolejnych miesiĊcy, 
za które jest wpáacana zaliczka).

W praktyce mogą powstaü sytuacje, w których kwota podatku naleĪnego bĊdzie 
niĪsza od kwoty podatku naliczonego. MoĪe to byü wynikiem wystąpienia róĪnych 
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okolicznoĞci, na przykáad sytuacji, w której podatnik prowadzi dziaáalnoĞü eksporto-
wą lub dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów opodatkowanych stawką 
0% podczas, gdy nabywane przez niego towary lub usáugi podlegają opodatkowaniu 
stawką wyĪszą. W takim wáaĞnie przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o któ-
rej mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyĪsza od kwoty podatku 
naleĪnego, podatnik ma prawo do obniĪenia o tĊ róĪnicĊ kwoty podatku naleĪnego za 
nastĊpne okresy lub do zwrotu róĪnicy na rachunek bankowy. Zwrot róĪnicy podatku 
co do zasady nastĊpuje w terminie 60 dni od dnia záoĪenia rozliczenia przez podat-
nika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibĊ na terytorium 
kraju lub na rachunek podatnika w spóádzielczej kasie oszczĊdnoĞciowo-kredytowej, 
której jest czáonkiem, wskazane w zgáoszeniu identyfi kacyjnym. JeĪeli zasadnoĞü 
zwrotu wymaga dodatkowego zweryfi kowania, naczelnik urzĊdu skarbowego moĪe 
przedáuĪyü ten termin do czasu zakoĔczenia weryfi kacji rozliczenia podatnika doko-
nywanego w ramach czynnoĞci sprawdzających, kontroli podatkowej lub postĊpowa-
nia podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postĊpowania 
kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. JeĪeli przeprowadzone 
przez organ czynnoĞci wykaĪą zasadnoĞü zwrotu, o którym mowa w zdaniu po-
przednim urząd skarbowy wypáaca naleĪną kwotĊ wraz z odsetkami w wysokoĞci 
odpowiadającej opáacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia páatno-
Ğci podatku lub jego rozáoĪenia na raty. W niektórych przypadkach bĊdzie istniaáa 
moĪliwoĞü otrzymania zwrotu róĪnicy podatku w terminie 25 dni od dnia záoĪenia 
rozliczenia. BĊdzie to miaáo miejsce na przykáad w sytuacji záoĪenia przez podatnika 
stosownego wniosku wraz z deklaracją podatkową, o ile kwoty podatku naliczonego 
wykazane w deklaracji podatkowej, wynikaü bĊdą z faktur dokumentujących kwoty 
naleĪnoĞci, które zostaáy w caáoĞci zapáacone. W tym wypadku zatem ustawodawca 
„premiuje” tych podatników, którzy dokonali zapáaty przelewem na konto swoich 
kontrahentów za nabyte towary lub usáugi, a zatem uregulowali na rzecz swojego 
kontrahenta zawarty w cenie towaru lub usáugi podatek od towarów i usáug.

Podatek od towarów i usáug jawi siĊ jako niezwykle trudny w administrowaniu 
nim, bowiem ustawodawca w odniesieniu do niego stawia szereg wymagaĔ o charak-
terze rejestracyjno-ewidencyjnym. Przykáadowo art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od 
towarów i usáug statuuje wymóg, aby podatnicy przed dniem wykonania pierwszej 
czynnoĞci opodatkowanej záoĪyli naczelnikowi urzĊdu skarbowego zgáoszenie reje-
stracyjne. Z kolei art. 97 ust. 1 przewiduje wymóg rejestracyjny w odniesieniu do trans-
akcji wewnątrzwspólnotowych. Kolejne obowiązki na podatników nakáada art. 111 
ust. 1 ustawy, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaĪy na rzecz osób fi -
zycznych nieprowadzących dziaáalnoĞci gospodarczej oraz rolników ryczaátowych, 
są obowiązani prowadziü ewidencjĊ obrotu i kwot podatku naleĪnego przy zasto-
sowaniu kas rejestrujących. Podatnicy tego podatku są co do zasady zobowiązani 
takĪe do wystawiania faktur o treĞci unormowanej w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa.
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Drugim podatkiem obrotowym – obok podatku od towarów i usáug – jest podatek 
akcyzowy. Wskazuje siĊ na dwie istotne róĪnice pomiĊdzy tymi podatkami. Podatek 
od towarów i usáug jest podatkiem o charakterze powszechnym, obejmującym swoim 
zakresem przedmiotowym transakcje związane z wymianą praktycznie wszystkich 
towarów lub usáug, podczas gdy podatek akcyzowy dotyczy tylko okreĞlonych grup 
wyrobów. Ponadto podatek od towarów i usáug jest podatkiem wszechfazowym, tzn. 
jest nakáadany na kaĪdym etapie produkcji i dystrybucji, natomiast podatek akcyzo-
wy jest podatkiem jednofazowym.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
1) produkcja wyrobów akcyzowych;
2) wprowadzenie wyrobów akcyzowych do skáadu podatkowego;
3) import wyrobów akcyzowych, z wyáączeniem importu wyrobów akcyzo-

wych wysáanych nastĊpnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 
akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyáającego niebĊdącego 
importerem tych wyrobów;

4) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyáączeniem naby-
cia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do skáadu podatkowego;

5) wyprowadzenie ze skáadu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru 
akcyzy, wyrobów akcyzowych niebĊdących wáasnoĞcią podmiotu prowadzące-
go ten skáad podatkowy, z wyáączeniem wyrobów akcyzowych objĊtych zwol-
nieniem od akcyzy ze wzglĊdu na ich przeznaczenie przez podmiot, o którym 
mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym;

6) wysáanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importo-
wanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego 
wysyáającego niebĊdącego importerem tych wyrobów.

7) uĪycie wyrobów akcyzowych objĊtych zwolnieniem od akcyzy ze wzglĊdu na 
ich przeznaczenie albo okreĞloną stawką akcyzy związaną z ich przeznacze-
niem, jeĪeli ich uĪycie:
a) byáo niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcy-

zy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
b) nastąpiáo bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od ak-

cyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
8) dostarczenie wyrobów akcyzowych objĊtych zwolnieniem od akcyzy ze wzglĊdu 

na ich przeznaczenie, jeĪeli odbyáo siĊ ono bez zachowania warunków upraw-
niających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;

9) sprzedaĪ wyrobów akcyzowych znajdujących siĊ poza procedurą zawieszenia 
poboru akcyzy, objĊtych okreĞloną stawką akcyzy związaną z ich przezna-
czeniem, jeĪeli ich sprzedaĪ odbyáa siĊ bez zachowania warunków uprawnia-
jących do zastosowania tej stawki akcyzy;

10) nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących siĊ poza procedu-
rą zawieszenia poboru akcyzy, jeĪeli od tych wyrobów nie zostaáa zapáacona 
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akcyza w naleĪnej wysokoĞci, a w wyniku kontroli podatkowej, postĊpowa-
nia kontrolnego albo postĊpowania podatkowego nie ustalono, Īe podatek 
zostaá zapáacony.

Istnieją takĪe inne stany objĊte przedmiotem opodatkowania akcyzą, jak na przy-
káad ubytki niektórych wyrobów akcyzowych lub caákowite zniszczenie wyrobów 
akcyzowych. 

Konieczne jest przy tym wyjaĞnienie, Īe wyrobami akcyzowymi są wyroby 
energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz 
tytoniowy, okreĞlone w zaáączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym.

Podatnikiem akcyzy jest osoba fi zyczna, osoba prawna oraz jednostka organi-
zacyjna niemająca osobowoĞci prawnej, która dokonuje czynnoĞci podlegających 
opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniaá stan faktyczny podlegający opo-
datkowaniu akcyzą. Podmiot prowadzący dziaáalnoĞü gospodarczą jest obowiązany, 
przed dniem wykonania pierwszej czynnoĞci podlegającej opodatkowaniu akcyzą 
lub pierwszej czynnoĞci z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objĊtych zwol-
nieniem od akcyzy ze wzglĊdu na ich przeznaczenie, záoĪyü zgáoszenie rejestracyj-
ne wáaĞciwemu naczelnikowi urzĊdu celnego.

Podatnicy akcyzy są co do zasady obowiązani bez wezwania organu podatko-
wego:

1) skáadaü wáaĞciwemu naczelnikowi urzĊdu celnego deklaracje podatkowe we-
dáug ustalonego wzoru,

2) obliczaü i wpáacaü akcyzĊ na rachunek wáaĞciwej izby celnej,
– za miesiĊczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25 dnia miesiąca nastĊpu-

jącego po miesiącu, w którym powstaá obowiązek podatkowy.
Podstawa opodatkowania oraz stawki akcyzy róĪnią siĊ od siebie w zaleĪno-

Ğci od tego, do jakiego wyrobu akcyzowego siĊ odnoszą. Na przykáad podstawą 
opodatkowania energii elektrycznej jest jej iloĞü, wyraĪona w megawatogodzinach, 
podczas gdy podstawą opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów 
alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20°C zawartego w gotowym wyrobie 
czy teĪ podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 
1 stopieĔ Plato. W przypadku alkoholu i wyrobów alkoholowych stawki akcyzy 
bĊdą miaáy charakter kwotowy i bĊdą odnosiáy siĊ do liczby hektolitrów gotowe-
go wyrobu, a w przypadku opodatkowania wyrobów tytoniowych mogą mieü one 
charakter mieszany – kwotowo-procentowy lub kwotowy. Z kolei stawka akcyzy na 
samochody osobowe bĊdzie miaáa charakter procentowy.

3. Podatki majČtkowe obciČǏajČce przedsiħbiorców

Podatki majątkowe w swojej konstrukcji nawiązują do posiadanego przez dany pod-
miot majątku i z reguáy obciąĪają fakt jego posiadania lub przyrostu. W bardzo 
szerokim ujĊciu do podatków majątkowych w polskim systemie podatkowym na-
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leĪaáoby zaliczyü podatek od nieruchomoĞci, podatek od Ğrodków transportowych, 
podatek rolny, podatek leĞny, podatek od spadków i darowizn (w przypadku podat-
ku od czynnoĞci cywilnoprawnych istnieje szereg argumentów przemawiających za 
przyjĊciem tezy, iĪ jest to podatek bardziej o charakterze obrotowym niĪ majątko-
wym). Ze wzglĊdu na istotnoĞü pierwszych dwóch podatków dla przedsiĊbiorców, 
to one zostaną pokrótce poniĪej scharakteryzowane.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opáa-
tach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoĞci podlegają nastĊpujące 
nieruchomoĞci lub obiekty budowlane:

1) grunty;
2) budynki lub ich czĊĞci;
3) budowle lub ich czĊĞci związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej.
Natomiast podatnikami podatku od nieruchomoĞci są osoby fi zyczne, osoby praw-

ne, jednostki organizacyjne, w tym spóáki nieposiadające osobowoĞci prawnej, bĊdące:
1) wáaĞcicielami nieruchomoĞci lub obiektów budowlanych, z tym zastrzeĪeniem, 

Īe jeĪeli przedmiot opodatkowania znajduje siĊ w posiadaniu samoistnym, obo-
wiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomoĞci ciąĪy na posiadaczu 
samoistnym,

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomoĞci lub obiektów budowlanych;
3) uĪytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadaczami nieruchomoĞci lub ich czĊĞci albo obiektów budowlanych lub 

ich czĊĞci, stanowiących wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego, jeĪeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z wáaĞcicielem, Agencją NieruchomoĞci Rol-

nych lub z innego tytuáu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby 
fi zyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrĊbnych nieruchomoĞci,

b) jest bez tytuáu prawnego, z tym zastrzeĪeniem, Īe obowiązek podatko-
wy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skáad Zasobu 
WáasnoĞci Rolnej Skarbu PaĔstwa lub bĊdących w zarządzie PaĔstwowe-
go Gospodarstwa LeĞnego Lasy PaĔstwowe – ciąĪy odpowiednio na jed-
nostkach organizacyjnych Agencji NieruchomoĞci Rolnych i jednostkach 
organizacyjnych Lasów PaĔstwowych faktycznie wáadających nierucho-
moĞciami lub obiektami budowlanymi.

PodstawĊ opodatkowania stanowi:
1) dla gruntów – powierzchnia;
2) dla budynków lub ich czĊĞci – powierzchnia uĪytkowa;
3) dla budowli lub ich czĊĞci związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodar-

czej – co do zasady wartoĞü, o której mowa w przepisach o podatkach docho-
dowych, ustalona na dzieĔ 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawĊ 
obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, 
a w przypadku budowli caákowicie zamortyzowanych – ich wartoĞü z dnia 
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1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Z po-
wyĪszego wyliczenia wynika zatem, iĪ budowle lub ich czĊĞci podlegają opo-
datkowaniu podatkiem od nieruchomoĞci tylko w przypadku, gdy są związane 
z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej.

WysokoĞü stawek podatku od nieruchomoĞci jest okreĞlana przez radĊ gminy, 
z tym zastrzeĪeniem, Īe wielkoĞci te nie mogą przekroczyü wartoĞci przewidzianych 
w ustawie. NaleĪy przy tym podkreĞliü, iĪ w przypadku gruntów oraz budynków lub 
ich czĊĞci związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej, stawki podatkowe 
są wielokrotnie wyĪsze niĪ w przypadku tych przedmiotów niezwiązanych z prowa-
dzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej. Przykáadowo stawki nie mogą przekroczyü rocz-
nie w przypadku budynków mieszkalnych kwoty 0,51 zá od 1 m2 powierzchni uĪyt-
kowej, natomiast w przypadku budynków lub ich czĊĞci związanych z prowadzeniem 
dziaáalnoĞci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czĊĞci zajĊtych na 
prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej – kwoty 17,31 zá od 1 m2 powierzchni uĪytko-
wej. Z kolei za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci go-
spodarczej uwaĪa siĊ grunty, budynki i budowle bĊdące w posiadaniu przedsiĊbiorcy 
lub innego podmiotu prowadzącego dziaáalnoĞü gospodarczą. Nie jest zatem koniecz-
ne, aby grunty, budynki lub budowle byáy bezpoĞrednio związane z prowadzoną przez 
przedsiĊbiorcĊ dziaáalnoĞcią gospodarczą, by uznaü je za związane z prowadzeniem 
takiej dziaáalnoĞci i opodatkowaü je wyĪszą stawką podatkową.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca nastĊpującego po 
miesiącu, w którym powstaáy okolicznoĞci uzasadniające powstanie tego obowiąz-
ku. JeĪeli natomiast okolicznoĞcią, od której jest uzaleĪniony obowiązek podat-
kowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich czĊĞci, obowiązek podatkowy 
powstaje z dniem 1 stycznia roku nastĊpującego po roku, w którym budowa zostaáa 
zakoĔczona albo w którym rozpoczĊto uĪytkowanie budowli albo budynku lub ich 
czĊĞci przed ich ostatecznym wykoĔczeniem. Z kolei jeĪeli w trakcie roku podatko-
wego zaistniaáo zdarzenie mające wpáyw na wysokoĞü opodatkowania w tym roku, 
a w szczególnoĞci zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania 
lub jego czĊĞci, podatek ulega obniĪeniu lub podwyĪszeniu, poczynając od pierw-
szego dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym nastąpiáo to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa natomiast z upáywem miesiąca, w którym ustaáy 
okolicznoĞci uzasadniające ten obowiązek. JeĪeli obowiązek podatkowy powstaá 
lub wygasá w ciągu roku, podatek za ten rok ustala siĊ proporcjonalnie do liczby 
miesiĊcy, w których istniaá obowiązek.

Podatek od nieruchomoĞci na rok podatkowy od osób fi zycznych ustala w drodze 
decyzji organ podatkowy wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce poáoĪenia przedmiotów 
opodatkowania. Podatek jest páatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania 
obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzeĞnia 
i 15 listopada roku podatkowego. Z kolei osoby prawne, jednostki organizacyjne 
oraz spóáki niemające osobowoĞci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nie-
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ruchomoĞci Rolnych, a takĪe jednostki organizacyjne PaĔstwowego Gospodarstwa 
LeĞnego Lasy PaĔstwowe są obowiązane wpáacaü obliczony w deklaracji podatek 
od nieruchomoĞci bez wezwania na rachunek wáaĞciwej gminy, w ratach proporcjo-
nalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 kaĪdego 
miesiąca, a za styczeĔ do dnia 31 stycznia.

Drugim z podatków majątkowych, który zostanie pokrótce scharakteryzowany, 
jest podatek od Ğrodków transportowych. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

1) samochody ciĊĪarowe o dopuszczalnej masie caákowitej powyĪej 3,5 tony 
i poniĪej 12 ton;

2) samochody ciĊĪarowe o dopuszczalnej masie caákowitej równej lub wyĪszej 
niĪ 12 ton;

3) ciągniki siodáowe i balastowe przystosowane do uĪywania áącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie caákowitej zespoáu pojazdów od 3,5 tony 
i poniĪej 12 ton;

4) ciągniki siodáowe i balastowe przystosowane do uĪywania áącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie caákowitej zespoáu pojazdów równej lub 
wyĪszej niĪ 12 ton;

5) przyczepy i naczepy, które áącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masĊ caákowitą od 7 ton i poniĪej 12 ton, z wyjątkiem związanych wy-
áącznie z dziaáalnoĞcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

6) przyczepy i naczepy, które áącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masĊ caákowitą równą lub wyĪszą niĪ 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyáącznie z dziaáalnoĞcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

7) autobusy.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od Ğrodków transportowych co do 

zasady ciąĪy na osobach fi zycznych i osobach prawnych bĊdących wáaĞcicielami 
Ğrodków transportowych. Jak wáaĞcicieli traktuje siĊ równieĪ jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowoĞci prawnej, na które Ğrodek transportowy jest zareje-
strowany oraz posiadaczy Ğrodków transportowych zarejestrowanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobĊ fi zyczną lub 
prawną podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca nastĊpującego po 
miesiącu, w którym Ğrodek transportowy zostaá zarejestrowany na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia Ğrodka transportowego zarejestrowa-
nego – od pierwszego dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym Ğrodek 
transportowy zostaá nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje takĪe od pierwszego 
dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym Ğrodek transportowy zostaá 
dopuszczony ponownie do ruchu po upáywie okresu, na jaki zostaáa wydana decyzja 
organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Rada gminy okreĞla w drodze uchwaáy wysokoĞü stawek podatku od Ğrodków 
transportowych, z tym Īe roczna stawka podatku od jednego Ğrodka transportowe-
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go nie moĪe przekroczyü wielkoĞci wskazanych w ustawie o podatkach i opáatach 
lokalnych.

Podatek od Ğrodków transportowych jest páatny w dwóch ratach proporcjonalnie 
do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 
15 wrzeĞnia kaĪdego roku. JeĪeli natomiast obowiązek podatkowy powstaá:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 wrzeĞnia danego roku, podatek za ten rok 
páatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku po-
datkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – 1 rata,
b) do dnia 15 wrzeĞnia danego roku – 2 rata;

2) od dnia 1 wrzeĞnia danego roku, podatek jest páatny jednorazowo w terminie 
14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Z kolei jeĪeli obowiązek podatkowy powstaá lub wygasá w ciągu roku, podatek za 
ten rok ustala siĊ proporcjonalnie do liczby miesiĊcy, w których istniaá obowiązek.

4.  Wybór formy prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej 
z uwzglħdnieniem odpowiedzialnoƑci za zobowiČzania 
zwiČzane z prowadzeniem dziaųalnoƑci gospodarczej oraz 
z uwzglħdnieniem najdogodniejszej formy opodatkowania

Wybór formy prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej jest niezwykle waĪną kwestią 
w momencie jej rozpoczynania. Ten dylemat moĪe pojawiü siĊ takĪe jednak w trakcie 
jej prowadzenia w związku z niedogodnoĞciami związanymi z dokonanym wybo-
rem prawnoorganizacyjnej formy prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej. W takim 
wypadku przedsiĊbiorca zmuszony jest do poszukiwania nowych rozwiązaĔ w tym 
zakresie.

Wybór formy prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej jest z reguáy determinowa-
ny dwoma czynnikami: 1) zakresem odpowiedzialnoĞci związanej z jej prowadze-
niem, 2) wielkoĞcią obciąĪeĔ podatkowych.

Pierwsza z powyĪszych kwestii zostaáa poddana analizie w drugim rozdzia-
le niniejszego opracowania. Wniosek jaki z niej páynie uzasadnia przekonanie, iĪ 
z tego punktu widzenia najbezpieczniejsze jest stworzenie spóáki komandytowej, 
z tym jednak zastrzeĪeniem, Īe zainteresowany podmiot nie bĊdzie peániá w niej roli 
komplementariusza. Rekomendowanym rozwiązaniem w tym zakresie jest stworze-
nie dodatkowego podmiotu – spóáki z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią, który stanie 
siĊ komplementariuszem w spóáce komandytowej. Z reguáy taki komplementariusz 
jest konstruowany w ten sposób, iĪ kapitaá spóáki ustalany jest w umowie spóáki na 
minimalnym poziomie, na który pozwalają przepisy prawa, tj. wynosi on 5 tysiĊcy 
záotych. Dodatkowo z reguáy podmiot ten nie prowadzi jakiejkolwiek dziaáalnoĞci 
operacyjnej oraz nie posiada jakichkolwiek aktywów. Jego rola faktycznie sprowa-
dza siĊ do „bycia” komplementariuszem i zarządzania spóáką komandytową przez 
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swoje organy. Pozostaáa osoba lub osoby przyjmują natomiast rolĊ komandytariu-
szy, których odpowiedzialnoĞü za zobowiązania spóáki ograniczona jest do wyso-
koĞci sumy komandytowej, która moĪe byü ustalona na bardzo niskim poziomie, na 
przykáad 100 záotych. Dodatkowo, jeĪeli komandytariusz wniósá do spóáki wkáad 
w wysokoĞci równej lub wyĪszej od sumy komandytowej, to jego odpowiedzialnoĞü 
za zobowiązania spóáki zostaje w caáoĞci wyáączona. Tym samym jego odpowie-
dzialnoĞü jest podobna do odpowiedzialnoĞci udziaáowca w spóáce z ograniczoną 
odpowiedzialnoĞcią – nie ponosi on odpowiedzialnoĞci za zobowiązania spóáki.

ĩadna inna forma organizacyjnoprawna prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej 
nie daje takich moĪliwoĞci. W przypadku „jednoosobowego przedsiĊbiorcy” jego 
odpowiedzialnoĞü ma charakter nieograniczony i odpowiada on caáym swoim ma-
jątkiem za zobowiązania związane z dziaáalnoĞcią gospodarczą, nawet jeĪeli nie byá 
on związany w jakikolwiek sposób z jej prowadzeniem. Z kolei w spóáce jawnej, 
pomimo tego, Īe odpowiedzialnoĞü wspólnika za zobowiązania spóáki ma charakter 
subsydiarny i aktualizuje siĊ w przypadku bezskutecznoĞci egzekucji przeciwko 
spóáce, to jednak ma ona charakter osobisty i nieograniczony. Co wiĊcej, subsydiar-
ny charakter odpowiedzialnoĞci nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa 
przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spóáki okaĪe siĊ bezskuteczna. 
Sama egzekucja z majątku wspólnika moĪe byü prowadzona natomiast dopiero po 
wstąpieniu bezskutecznoĞci egzekucji wobec spóáki.

Optymalnym rozwiązaniem nie wydaje siĊ byü takĪe spóáka partnerska. Podsta-
wowym ograniczeniem z nią związanym jest moĪliwoĞü stosowania tej konstrukcji 
tylko do prowadzenia dziaáalnoĞci w zakresie wolnych zawodów. Ponadto, pomimo 
tego, Īe partner nie ponosi odpowiedzialnoĞci za zobowiązania spóáki powstaáe 
w związku z wykonywaniem przez pozostaáych partnerów wolnego zawodu w spóá-
ce, jak równieĪ za zobowiązania spóáki bĊdące nastĊpstwem dziaáaĔ lub zaniechaĔ 
osób zatrudnionych przez spóákĊ na podstawie umowy o pracĊ lub innego stosunku 
prawnego, które podlegaáy kierownictwu innego partnera przy Ğwiadczeniu usáug 
związanych z przedmiotem dziaáalnoĞci spóáki, to w pozostaáym zakresie jego odpo-
wiedzialnoĞü bĊdzie ksztaátowaáa siĊ tak, jak w przypadku wspólnika spóáki jawnej.

Natomiast przyczyny podatkowe przemawiają za odrzuceniem koncepcji spóá-
ki komandytowo-akcyjnej oraz spóáki z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią i spóáki 
akcyjnej. Wynika to z faktu, iĪ w przypadku tych podmiotów wystąpi zjawisko 
podwójnego ekonomicznego opodatkowania. Oznacza to, Īe dochód wypracowany 
przez spóákĊ zostanie opodatkowany najpierw na poziomie spóáki, a nastĊpnie na 
poziomie wspólników, co stanowi bardzo istotne obciąĪenie fi nansowe. WzglĊdy 
podatkowe przemawiają zatem za wyborem prowadzenia dziaáalnoĞci jako przed-
siĊbiorcy wpisanego do CEIDG lub jednej z trzech spóáek osobowych. W Īadnym 
bowiem z tych przypadków nie dojdzie do podwójnego opodatkowania. Co wiĊcej, 
zainteresowany podmiot ma moĪliwoĞü dokonania wyboru formy opodatkowania 
przewidzianej podatkiem, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodo-
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wym od osób fi zycznych, tj. przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej niezaleĪnie 
od wielkoĞci podstawy opodatkowania. Niewątpliwie jednak formą prowadzenia 
dziaáalnoĞci gospodarczej, pozwalającą na poáączenie zalet podatkowych oraz ogra-
niczenia odpowiedzialnoĞci jest spóáka komandytowa, w której komplementariu-
szem jest spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią.





Rozdziaų IV.  Zwalczanie nieuczciwej 
konkurencji

1. Czyny nieuczciwej konkurencji

Zagadnienia czynów nieuczciwej konkurencji regulowane są w ustawie z dnia 16 kwiet-
nia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ustawodawca w art. 3 tejĪe ustawy wskazuje, iĪ czynem nieuczciwej konkuren-
cji jest dziaáanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeĪeli zagraĪa lub 
narusza interes innego przedsiĊbiorcy lub klienta. Jest to ogólna defi nicja czynu 
nieuczciwej konkurencji. KoniecznoĞü jej zbudowania przez ustawodawcĊ wynika 
z faktu, iĪ obiektywnie niemoĪliwym jest kazuistyczne przewidzenie i wskazanie 
wszelkich dziaáaĔ, które mogáyby zostaü zakwalifi kowane do tej kategorii. Ko-
nieczne jest przy tym zauwaĪenie, Īe wyĪej cytowany przepis znajduje zastosowa-
nie jedynie w sytuacji, w której kwestionowane dziaáania innego przedsiĊbiorcy nie 
mieszczą siĊ w hipotezie przepisu z czĊĞci szczególnej ustawy.

W art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazuje siĊ przykáa-
dowe czyny nieuczciwej konkurencji, tj.: wprowadzające w báąd oznaczenie przedsiĊ-
biorstwa, faászywe lub oszukaĔcze oznaczenie pochodzenia geografi cznego towarów 
albo usáug, wprowadzające w báąd oznaczenie towarów lub usáug, naruszenie tajem-
nicy przedsiĊbiorstwa, nakáanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naĞla-
downictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostĊpu 
do rynku, przekupstwo osoby peániącej funkcjĊ publiczną, a takĪe nieuczciwą lub 
zakazaną reklamĊ, organizowanie systemu sprzedaĪy lawinowej oraz prowadzenie 
lub organizowanie dziaáalnoĞci w systemie konsorcyjnym.

Dalsze rozwiniĊcie normatywnego opisu poszczególnych czynów nieuczciwej 
konkurencji znajduje siĊ w kolejnych przepisach analizowanej ustawy24. I tak, przy-
káadowo czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiĊbiorstwa, któ-
re moĪe wprowadziü klientów w báąd co do jego toĪsamoĞci, przez uĪywanie fi rmy, 
nazwy, godáa, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wczeĞniej 
uĪywanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiĊbiorstwa.

Ponadto czynem nieuczciwej konkurencji jest opatrywanie towarów lub usáug faá-
szywym lub oszukaĔczym oznaczeniem geografi cznym wskazującym bezpoĞrednio 
albo poĞrednio na kraj, region lub miejscowoĞü ich pochodzenia albo uĪywanie ta-
kiego oznaczenia w dziaáalnoĞci handlowej, reklamie, listach handlowych, rachun-
24 W niniejszym skrypcie nie opisano wszystkich czynów nieuczciwej konkurencji wymienionych 

w czĊĞci szczegóáowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale najistotniejsze z nich.
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kach lub innych dokumentach. Z kolei jeĪeli towar lub usáuga w miejscu pochodzenia 
korzysta z ochrony, a z pochodzeniem z okreĞlonego regionu lub miejscowoĞci są 
związane ich szczególne cechy lub wáaĞciwoĞci, czynem nieuczciwej konkurencji 
jest faászywe lub oszukaĔcze uĪywanie takich chronionych oznaczeĔ geografi cznych 
i chronionych nazw pochodzenia. Tak samo bĊdzie klasyfi kowane uĪywanie takich 
oznaczeĔ i nazw, nawet z dodatkiem „rodzaj”, „typ”, „metoda” albo równoznacznym. 

Innym czynem nieuczciwej konkurencji wskazanym przez ustawodawcĊ jest ta-
kie oznaczenie towarów lub usáug albo jego brak, które moĪe wprowadziü klientów 
w báąd co do pochodzenia, iloĞci, jakoĞci, skáadników, sposobu wykonania, przy-
datnoĞci, moĪliwoĞci zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech 
towarów albo usáug, a takĪe zatajenie ryzyka, jakie wiąĪe siĊ z korzystaniem z nich.

Jako czyn nieuczciwej konkurencji uznawane jest równieĪ przekazanie, ujawnie-
nie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa 
albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeĪeli zagraĪa lub narusza interes przed-
siĊbiorcy. Dotyczy to równieĪ osoby, która Ğwiadczyáa pracĊ na podstawie stosunku 
pracy lub innego stosunku prawnego przez okres trzech lat od jego ustania, chyba 
Īe umowa stanowi inaczej albo ustaá stan tajemnicy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu 
NajwyĪszego, obowiązek zachowania tajemnicy przedsiĊbiorstwa dotyczy zarówno 
pracowników, którzy „wytworzyli”, „dokonali” danej poufnej informacji stanowią-
cej tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa (na przykáad pracownika, który dokonaá wynalazku 
w ramach wykonywania stosunku pracy lub pracownika prowadzącego rachunko-
woĞü przedsiĊbiorstwa), jak i innych pracowników, którzy zapoznali siĊ z tajemni-
cą przedsiĊbiorstwa niejako przy okazji wykonywania swoich obowiązków (wyrok 
Sądu NajwyĪszego z dnia 28 lutego 2007 r.; V CSK 444/06). Naruszenie tajemnicy 
przedsiĊbiorstwa moĪe mieü wieloraki charakter. Niewątpliwie naruszeniem tajem-
nicy przedsiĊbiorstwa jest wykorzystywanie informacji we wáasnym przedsiĊbior-
stwie przez osobĊ, która narusza taką tajemnicĊ, czyli wykorzystuje informacje 
prawnie chronione w celu osiągniĊcia zysku. Wykorzystanie takie jest dokonywane 
bowiem bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. Za takie naruszenie bĊdzie uwaĪane 
równieĪ przekazanie informacji stanowiących tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa, na przy-
káad konkurentom podmiotu, którego tajemnica dotyczy.

NaleĪy takĪe nadmieniü, jak sáusznie zauwaĪyá Sąd NajwyĪszy w uzasadnieniu 
wyroku z dnia 5 wrzeĞnia 2001 r., wydanego w sprawie o sygn. akt I CK 1159/00, 
ustawodawca uzaleĪnia istnienie stanu tajemnicy przedsiĊbiorstwa od podjĊcia 
przez przedsiĊbiorcĊ pewnych okreĞlonych dziaáaĔ zmierzających do zachowania 
w poufnoĞci objĊtych nią danych. Dziaáania te powinny zaĞ zmierzaü do osiągniĊ-
cia takiego stanu, w którym osoby trzecie chcąc siĊ zapoznaü z treĞcią informacji, 
muszą wyeliminowaü przyjĊte przez przedsiĊbiorcĊ mechanizmy zabezpieczające 
przed niekontrolowanym wypáywem danych.

Nie moĪna przy tym mówiü o tajemnicy przedsiĊbiorstwa w sytuacji, w której 
zastrzega siĊ poufnoĞü pewnych informacji jedynie w stosunku do jednego lub kilku 
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konkurencyjnych przedsiĊbiorstw, bez równoczesnego zastrzeĪenia poufnoĞci tych 
informacji w stosunku do wszystkich konkurencyjnych przedsiĊbiorstw. Wskutek tak 
sformuáowanej klauzuli poufnoĞci, informacje objĊte tą klauzulą stają siĊ elementa-
mi wiedzy powszechnej, dostĊpnej dla kaĪdego konkurencyjnego przedsiĊbiorstwa. 
W takim wypadku przedsiĊbiorstwo, któremu ograniczono dostĊp do pewnych roz-
wiązaĔ technicznych, moĪe uzyskaü do nich dostĊp z innych Ĩródeá, w tym od innych 
przedsiĊbiorstw lub podmiotów z nimi wspóápracujących, którym dostĊp do danych 
rozwiązaĔ technicznych nie zostaá w Īaden sposób ograniczony.

JednoczeĞnie w treĞci ustawy wskazano, co naleĪy rozumieü przez tajemnicĊ 
przedsiĊbiorstwa. Są to nieujawnione do wiadomoĞci publicznej informacje tech-
niczne, technologiczne, organizacyjne przedsiĊbiorstwa lub inne informacje posia-
dające wartoĞü gospodarczą, co do których przedsiĊbiorca podjąá niezbĊdne dzia-
áania w celu zachowania ich poufnoĞci. Zatem za tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa moĪe 
zostaü uznana informacja, która koniunktywnie speánia nastĊpujące warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny,
b) nie zostaáa ujawniona do wiadomoĞci publicznej,
c) podjĊto w stosunku do niej niezbĊdne dziaáania w celu zachowania poufnoĞci.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest równieĪ nakáanianie osoby Ğwiadczącej 
na rzecz przedsiĊbiorcy pracĊ na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku 
prawnego do niewykonania lub nienaleĪytego wykonania obowiązków pracowni-
czych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyĞci sobie 
lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiĊbiorcy. Tak samo naleĪy klasyfi kowaü 
równieĪ nakáanianie klientów przedsiĊbiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim 
umowy albo niewykonania lub nienaleĪytego wykonania umowy, w celu przyspo-
rzenia korzyĞci sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiĊbiorcy.

Kolejnym czynem nieuczciwej konkurencji jest naĞladowanie gotowego pro-
duktu, polegające na tym, Īe za pomocą technicznych Ğrodków reprodukcji jest 
kopiowana zewnĊtrzna postaü produktu, jeĪeli moĪe wprowadziü klientów w báąd 
co do toĪsamoĞci producenta lub produktu. Nie stanowi jednak czynu nieuczciwej 
konkurencji naĞladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególnoĞci budo-
wy, konstrukcji i formy zapewniającej jego uĪytecznoĞü. JeĪeli naĞladowanie cech 
funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzglĊdnienia jego charakterystycz-
nej formy, co moĪe wprowadziü klientów w báąd co do toĪsamoĞci producenta lub 
produktu, naĞladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyü produkt. Deliktem 
w tej postaci nie jest zatem kaĪda postaü naĞladownictwa, lecz tylko tzw. niewol-
nicze naĞladownictwo, obejmujące takie przypadki wiernego naĞladownictwa (ko-
piowania zewnĊtrznej postaci produktu), w których dla przeciĊtnego odbiorcy nie 
jest moĪliwe odróĪnienie kopii od oryginaáu25. Taki rodzaj naĞladownictwa okreĞla 
siĊ jako „(…) przejĊcie cudzych rozwiązaĔ, w szczególnoĞci cech zewnĊtrznych, 
w tak szerokim zakresie, Īe u klientów powstaje lub moĪe powstaü mylne wraĪenie, 
25 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 wrzeĞnia 2013 r., sygn. akt: V ACz 

849/13, System Informacji Prawnej Lex Omega.  
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Īe produkty kopiowane są tak naprawdĊ innymi produktami, tj. produktami orygi-
nalnymi, do których w rzeczywistoĞci jedynie je upodobniono, (…) w przypadku 
naĞladownictwa niewolniczego mamy do czynienia z przywáaszczeniem sobie przez 
przedsiĊbiorcĊ toĪsamoĞci produktu pochodzącego od innego przedsiĊbiorcy”26.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest takĪe rozpowszechnianie nieprawdziwych 
lub wprowadzających w báąd wiadomoĞci o swoim lub innym przedsiĊbiorcy albo 
przedsiĊbiorstwie, w celu przysporzenia korzyĞci lub wyrządzenia szkody. Takimi 
wiadomoĞciami są informacje, w szczególnoĞci o osobach kierujących przedsiĊbior-
stwem, wytwarzanych towarach lub Ğwiadczonych usáugach, stosowanych cenach 
oraz sytuacji gospodarczej lub prawnej. Za rozpowszechnianie takich wiadomo-
Ğci bĊdzie uwaĪane równieĪ posáugiwanie siĊ nieprzysáugującymi lub nieĞcisáy-
mi tytuáami, stopniami albo innymi informacjami o kwalifi kacjach pracowników, 
nieprawdziwymi atestami, nierzetelnymi wynikami badaĔ, nierzetelnymi informa-
cjami o wyróĪnieniach lub oznaczeniach produktów lub usáug. W orzecznictwie 
sądowym przyjmuje siĊ, Īe z art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji wyraĨnie wynika, „(…) Īe jego hipoteza obejmuje zarówno rozpowszechnia-
nie wiadomoĞci «nieprawdziwych», jak i «wprowadzających w báąd». Informacje 
«nieprawdziwe» to takie, które są sprzeczne z rzeczywistoĞcią i poddają siĊ weryfi -
kacji wedáug kryterium prawda/faász. Z informacjami «wprowadzającymi w báąd» 
mamy do czynienia wtedy, gdy powstaáe na ich podstawie wyobraĪenia odbiorcy 
nie są zgodne z rzeczywistoĞcią (stanem rzeczywistym); posáuĪenie siĊ obiektywnie 
prawdziwą informacją nie wyklucza, Īe ze wzglĊdu na sposób ujĊcia (np. informacja 
niepeána, niejednoznaczna) moĪe ona wywoáaü u odbiorcy mylne wraĪenie i pro-
wadziü go do mylnych wniosków (np. co do rzeczywistych cech produktu wáasnego 
albo konkurenta), co uzasadni zakwalifi kowanie caáej wiadomoĞci jako «wprowa-
dzającej w báąd» w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji (…)”27. WaĪne jest przy tym zauwaĪenie, iĪ odpowiedzialnoĞü za ten delikt 
zostaáa przez ustawodawcĊ oparta na zasadzie winy oraz jest związana z celowoĞcią 
dziaáania i koniecznoĞcią popeánienia go Ğwiadomie. Tym samym sprawca musi co 
najmniej przewidywaü, Īe na skutek umieszczenia nieprawdziwych lub mylących 
informacji o innym przedsiĊbiorcy poniesie on szkodĊ i godzi siĊ na to28.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest takĪe utrudnianie innym przedsiĊbiorcom 
dostĊpu do rynku, w szczególnoĞci przez:

1) sprzedaĪ towarów lub usáug poniĪej kosztów ich wytworzenia lub Ğwiadczenia 
albo ich odsprzedaĪ poniĪej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przed-
siĊbiorców;

26 M. Zdyb (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, System Informacji 
Prawnej Lex Omega.

27 Wyrok Sądu NajwyĪszego z dnia 9 paĨdziernika 2014 roku, sygn. akt: IV CSK 56/14, System 
Informacji Prawnej Lex Omega.

28 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 wrzeĞnia 2012 roku, sygn. akt: I ACa 647/12, 
System Informacji Prawnej Lex Omega.
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2) nakáanianie osób trzecich do odmowy sprzedaĪy innym przedsiĊbiorcom albo 
niedokonywania zakupu towarów lub usáug od innych przedsiĊbiorców;

3) rzeczowo nieuzasadnione, zróĪnicowane traktowanie niektórych klientów;
4) pobieranie innych niĪ marĪa handlowa opáat za przyjĊcie towaru do sprzedaĪy;
5) dziaáanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta okre-

Ğlonego przedsiĊbiorcy lub stwarzanie warunków umoĪliwiających podmiotom 
trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usáugi u okreĞlonego przedsiĊbiorcy.

Uznaje siĊ, Īe utrudnianie dostĊpu do rynku ma miejsce wtedy, gdy „(…) przed-
siĊbiorca podejmuje dziaáania, które uniemoĪliwiają innemu przedsiĊbiorcy rynko-
wą konfrontacjĊ produkowanych przez niego towarów, w efekcie czego swoboda 
uczestniczenia w dziaáalnoĞci gospodarczej, czyli swoboda wejĞcia na rynek, ofero-
wania na nim swoich towarów lub usáug lub wyjĞcia z danego rynku, ulega ograni-
czeniu. JeĪeli dziaáania te nie wynikają z istoty konkurencji, lecz są podejmowane 
w celu utrudnienia dostĊpu do rynku i przy pomocy Ğrodków nieznajdujących uspra-
wiedliwienia w mechanizmie wolnej konkurencji, stanowią one czyn nieuczciwej 
konkurencji (…)”29. Czyn ten musi byü popeániony Ğwiadomie oraz z winy umyĞlnej.

Czyny nieuczciwej konkurencji mogą byü popeánianie takĪe w obszarze rekla-
my30. Zgodnie z treĞcią art. 16 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególnoĞci:
29  Pismo z dnia 4 lutego 2003 r. wydane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sta-

nowiące interpretacjĊ przepisów nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, System Informacji Prawnej Lex Omega.

30  Warto zauwaĪyü, iĪ w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji znajdują siĊ takĪe przepi-
sy dotyczące reklamy porównawczej. Zgodnie z treĞcią art. 16 ust. 3 ustawy reklama umoĪliwia-
jąca bezpoĞrednio lub poĞrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usáug oferowanych 
przez konkurenta, zwana dalej „reklamą porównawczą” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 
jeĪeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobry-
mi obyczajami, jeĪeli áącznie speánia nastĊpujące przesáanki:

 1) nie jest reklamą wprowadzającą w báąd,
 2) w sposób rzetelny i dający siĊ zweryfi kowaü na podstawie obiektywnych kryteriów porów-

nuje towary lub usáugi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu;
 3) w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzal-

nych i typowych cech tych towarów i usáug, do których moĪe naleĪeü takĪe cena;
 4) nie powoduje na rynku pomyáek w rozróĪnieniu miĊdzy reklamującym a jego konkurentem, 

ani miĊdzy ich towarami albo usáugami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiĊbiorstwa 
lub innymi oznaczeniami odróĪniającymi;

 5) nie dyskredytuje towarów, usáug, dziaáalnoĞci, znaków towarowych, oznaczeĔ przedsiĊbior-
stwa lub innych oznaczeĔ odróĪniających, a takĪe okolicznoĞci dotyczących konkurenta;

 6) w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geografi cznym lub chronioną nazwą 
pochodzenia odnosi siĊ zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem;

 7) nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiĊ-
biorstwa lub innego oznaczenia odróĪniającego konkurenta ani teĪ chronionego oznaczenia 
geografi cznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych;

 8) nie przedstawia towaru lub usáugi jako imitacji czy naĞladownictwa towaru lub usáugi opa-
trzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geografi cznym lub chro-
nioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróĪniającym.
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1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca 
godnoĞci czáowieka;

2) reklama wprowadzająca klienta w báąd i mogąca przez to wpáynąü na jego 
decyzjĊ co do nabycia towaru lub usáugi;

3) reklama odwoáująca siĊ do uczuü klientów przez wywoáywanie lĊku, wyko-
rzystywanie przesądów lub áatwowiernoĞci dzieci;

4) wypowiedĨ, która zachĊcając do nabywania towarów lub usáug, sprawia wra-
Īenie neutralnej informacji;

5) reklama, która stanowi istotną ingerencjĊ w sferĊ prywatnoĞci, w szczególnoĞci 
przez uciąĪliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyáa-
nie na koszt klienta niezamówionych towarów lub naduĪywanie technicznych 
Ğrodków przekazu informacji. 

Konieczne jest przy tym zauwaĪenie, Īe przy ocenie reklamy wprowadzającej w báąd 
naleĪy uwzglĊdniü wszystkie jej elementy, zwáaszcza dotyczące iloĞci, jakoĞci, skáadni-
ków, sposobu wykonania, przydatnoĞci, moĪliwoĞci zastosowania, naprawy lub konser-
wacji reklamowanych towarów lub usáug, a takĪe zachowania siĊ klienta. WaĪne jest 
równieĪ to, Īe czynu nieuczciwej konkurencji w postaci nierzetelnej reklamy dopuszcza 
siĊ równieĪ agencja reklamowa albo inny przedsiĊbiorca, który reklamĊ opracowaá.

2.  OdpowiedzialnoƑđ za dokonanie czynów nieuczciwej 
konkurencji

Sprawca czynu nieuczciwej konkurencji moĪe ponosiü dwojakiego rodzaju odpowie-
dzialnoĞü zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i karnego. 

Zakres roszczeĔ przysáugujących poszkodowanemu czynem nieuczciwej kon-
kurencji wyznacza art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie 
z nim, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiĊbiorca, którego 
interes zostaá zagroĪony lub naruszony, moĪe Īądaü:

1) zaniechania niedozwolonych dziaáaĔ;
2) usuniĊcia skutków niedozwolonych dziaáaĔ;
3) záoĪenia jednokrotnego lub wielokrotnego oĞwiadczenia odpowiedniej treĞci 

i w odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyĞci, na zasadach ogólnych;
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniĊĪnej na okreĞlony cel spoáeczny zwią-

zany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego 
– jeĪeli czyn nieuczciwej konkurencji byá zawiniony.

Dodatkowo sąd na wniosek uprawnionego moĪe orzec równieĪ o wyrobach, ich 
opakowaniach, materiaáach reklamowych i innych przedmiotach bezpoĞrednio zwią-
zanych z popeánieniem czynu nieuczciwej konkurencji; w szczególnoĞci sąd moĪe 
orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.
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NaleĪy ponadto nadmieniü, iĪ powyĪszy katalog nie ma charakteru zamkniĊtego, 
bowiem uznaje siĊ, Īe zawiera on dodatkowe instrumenty ochrony przed metodami 
nieuczciwej konkurencji oraz sankcje za jej praktykowanie, które uzupeániają kata-
log Ğrodków tradycyjnych, przewidzianych w tej mierze w Kodeksie cywilnym dla 
wadliwych czynnoĞci prawnych31. Tym samym, niejednokrotnie moĪe dochodziü 
do zbiegu norm ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeksu cywilnego, 
a w pewnych przypadkach takĪe norm wynikających z przepisów innych aktów 
prawnych, np. Prawa wáasnoĞci przemysáowej.

System roszczeĔ przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
obejmuje roszczenia o bardzo zróĪnicowanym charakterze. WĞród nich moĪna wy-
róĪniü roszczenia niepieniĊĪne (roszczenie o zaniechanie, usuniĊcie skutków, záoĪenie 
oĞwiadczenia) oraz roszczenia pieniĊĪne (roszczenie o odszkodowanie, wydanie bez-
podstawnie uzyskanych korzyĞci)32.

Ustawa reguluje takĪe zagadnienie oczywiĞcie nieuzasadnionego domagania siĊ 
ochrony. OtóĪ w razie wniesienia oczywiĞcie bezzasadnego powództwa z tytuáu 
nieuczciwej konkurencji, sąd na wniosek pozwanego moĪe nakazaü powodowi záo-
Īenie jednokrotnego lub wielokrotnego oĞwiadczenia odpowiedniej treĞci i w od-
powiedniej formie. Ponadto pozwany, u którego na skutek wniesienia powództwa 
powstaáa szkoda, moĪe Īądaü jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Czyny nieuczciwej konkurencji są równieĪ karane na gruncie prawa karnego. 
W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest im poĞwiĊcony rozdziaá 
czwarty. Spenalizowane są poniĪej opisane zachowania.

Kto wbrew ciąĪącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiĊbiorcy ujaw-
nia innej osobie lub wykorzystuje we wáasnej dziaáalnoĞci gospodarczej informacjĊ 
stanowiącą tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa, jeĪeli wyrządza to powaĪną szkodĊ przed-
siĊbiorcy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoĞci albo pozbawienia wolno-
Ğci do lat 2. Tej samej karze podlega ten, kto uzyskawszy bezprawnie informacjĊ 
stanowiącą tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje 
we wáasnej dziaáalnoĞci gospodarczej.

Z kolei, kto za pomocą technicznych Ğrodków reprodukcji kopiuje zewnĊtrzną 
postaü produktu lub tak skopiowany wprowadza do obrotu, stwarzając tym moĪ-
liwoĞü wprowadzenia klientów w báąd co do toĪsamoĞci producenta lub produktu, 
czym wyrządza powaĪną szkodĊ przedsiĊbiorcy, podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolnoĞci albo pozbawienia wolnoĞci do lat 2.

Karalne jest takĪe organizowanie sprzedaĪy lawinowej, bowiem kto organizuje 
system sprzedaĪy lawinowej lub takim systemem kieruje, podlega karze pozbawie-
nia wolnoĞci od 6 miesiĊcy do lat 8.

RównieĪ ten, kto oznaczając lub wbrew obowiązkowi nie oznaczając towarów 
albo usáug, wprowadza klientów w báąd co do pochodzenia, iloĞci, jakoĞci, skáad-
31 Wyrok Sądu NajwyĪszego z dnia 26 stycznia 2006 roku, sygn. akt: II CK 378/05, System Infor-

macji Prawnej Lex Omega.
32 M. Zdyb (red.), Ustawa o zwalczaniu…, ibidem.
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ników, sposobu wykonania, przydatnoĞci, moĪliwoĞci zastosowania, naprawy, kon-
serwacji lub innych istotnych cech towarów lub usáug albo nie informuje o ryzyku, 
jakie wiąĪe siĊ z korzystaniem z nich i naraĪa w ten sposób klientów na szkodĊ, pod-
lega karze aresztu albo grzywny. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza siĊ czynu 
nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy lub sprzedaĪy poáączonej z przyzna-
niem wszystkim albo niektórym nabywcom towarów lub usáug nieodpáatnej premii 
w postaci towarów lub usáug odmiennych od stanowiących przedmiot sprzedaĪy.

Ponadto, kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w báąd wiadomo-
Ğci o przedsiĊbiorstwie, w szczególnoĞci o osobach kierujących przedsiĊbiorstwem, 
wytwarzanych towarach, Ğwiadczonych usáugach lub stosowanych cenach albo o sy-
tuacji gospodarczej lub prawnej przedsiĊbiorstwa, w celu szkodzenia przedsiĊbior-
cy podlega karze aresztu albo grzywny. Tej samej karze podlega równieĪ ten, kto 
w celu przysporzenia korzyĞci majątkowej lub osobistej sobie, swojemu przedsiĊ-
biorstwu lub osobom trzecim, rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające 
w báąd wiadomoĞci o swoim przedsiĊbiorstwie lub przedsiĊbiorcy, w szczególnoĞci 
o osobach kierujących przedsiĊbiorstwem, wytwarzanych towarach, Ğwiadczonych 
usáugach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przed-
siĊbiorcy lub przedsiĊbiorstwa.

ĝciganie powyĪszych przestĊpstw nastĊpuje na wniosek pokrzywdzonego, a wy-
kroczeĔ na Īądanie pokrzywdzonego.

3.  Praktyczne aspekty ochrony przed czynami nieuczciwej 
konkurencji

Jak powyĪej zauwaĪono, w przypadku wystąpienia czynu nieuczciwej konkurencji 
poszkodowanemu (na gruncie prawa karnego pokrzywdzonemu) przysáuguje moĪli-
woĞü skorzystania zarówno z instrumentów prawa cywilnego, jak i karnego. Nie są 
to instrumenty o charakterze konkurencyjnym, a zatem przedsiĊbiorca moĪe korzy-
staü z nich równolegle, tj. korzystaü z roszczeĔ cywilnoprawnych oraz wnioskowaü 
o Ğciganie przestĊpstw karnych. W przypadku jednak czynów nieuczciwej konkuren-
cji dla podmiotu, którego interesy naruszono istotny jest czas, w jakim doprowadzi 
on do zaniechania dalszych ich naruszeĔ. W konsekwencji przedsiĊbiorcy bardzo czĊ-
sto w takich sytuacjach korzystają z przysáugujących im roszczeĔ cywilnoprawnych, 
które wyraĪają w pozwach skáadanych przeciwko podmiotom dopuszczającym siĊ 
deliktów nieuczciwej konkurencji. W przypadku wystąpienia na drogĊ sądową, istot-
ne jest równieĪ zagwarantowanie sobie zabezpieczenia wáasnych roszczeĔ na czas 
trwania procesu, bowiem moĪe on mieü charakter dáugotrwaáy ze wzglĊdu na záo-
ĪonoĞü przedmiotu postĊpowania. Zgodnie z treĞcią art. 730 Kodeksu postĊpowania 
cywilnego w kaĪdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd 
polubowny moĪna Īądaü udzielenia zabezpieczenia. Sąd moĪe udzieliü zabezpie-
czenia przed wszczĊciem postĊpowania lub w jego toku. Udzielenia zabezpieczenia 
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moĪe Īądaü kaĪda strona lub uczestnik postĊpowania, jeĪeli uprawdopodobni rosz-
czenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udziele-
niu zabezpieczenia istnieje natomiast wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemoĪliwi 
lub powaĪnie utrudni wykonanie zapadáego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób 
uniemoĪliwi lub powaĪnie utrudni osiągniĊcie celu postĊpowania w sprawie. Przy 
wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzglĊdni interesy stron lub uczestników po-
stĊpowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewniü naleĪytą ochronĊ prawną, 
a obowiązanego nie obciąĪaü ponad potrzebĊ.

Poszkodowany musi dokonaü takĪe odpowiedniego doboru roszczeĔ, tak aby jak 
najpeániej chroniáy jego interesy lub zmierzaáy do naprawienia juĪ wyrządzonej szko-
dy. W przypadku, gdy: 1) gdy czyn nieuczciwej konkurencji zostaá juĪ popeániony, 
a niezgodny z prawem stan trwa nadal (czyny ciągáe); 2) gdy czyn nieuczciwej kon-
kurencji zostaá juĪ popeániony, jednak ze wzglĊdu na naturĊ bezprawnego dziaáania 
(czyny jednorazowe) lub zaprzestanie naruszenia niezgodny z prawem stan nie istnie-
je w chwili wytoczenia powództwa, ale istnieje realne niebezpieczeĔstwo powtórze-
nia naruszenia; 3) gdy istnieje realne niebezpieczeĔstwo dokonania czynu nieuczciwej 
konkurencji, choü czyn taki nie zostaá jeszcze popeániony (dziaáania sprawcy znajdują 
siĊ na etapie przygotowaĔ) – poszkodowanemu przysáuguje prawo do Īądania zanie-
chania niedozwolonych dziaáaĔ33. To roszczenie ma zmierzaü do zaniechania dalszych 
dziaáaĔ o charakterze deliktu. BĊdzie jednak ono bezprzedmiotowe w przypadku, gdy 
czyn nieuczciwej konkurencji zostaá popeániony w przeszáoĞci, a jego skutki juĪ nie 
wystĊpują oraz ponowne dokonanie deliktu w przyszáoĞci jest nieprawdopodobne.

Zupeánie inną konstrukcjĊ ma natomiast roszczenie o usuniĊcie skutków deliktu, 
które moĪna nazwaü restytucyjnym. NaleĪy bowiem zauwaĪyü, iĪ przedmiotem 
roszczenia o usuniĊcie skutków naruszenia jest zachowanie czynne, którego powód 
moĪe domagaü siĊ od pozwanego34. Ten sam cel, co roszczenie o usuniĊcie skutków 
deliktu realizuje roszczenie o záoĪenie oĞwiadczenia odpowiedniej treĞci. Roszcze-
nie to „(…) sáuĪy usuniĊciu skutków niedozwolonych dziaáaĔ i nie powinno stano-
wiü represji; jego celem jest przekazanie klienteli danego przedsiĊbiorcy informacji 
prostujących, aby zmieniü báĊdną, nieprawdziwą opiniĊ o nim bądĨ jego towarach 
czy usáugach, przyjĊtą w spoáeczeĔstwie, i przywróciü mu dobrą sáawĊ35(…)”.

Poszkodowany moĪe równieĪ Īądaü naprawienia szkody. Jest to typowe roszczenie 
związane z wystąpieniem deliktu równieĪ w prawie cywilnym. Urzeczywistnia ono 

33 Ibidem.
34 Ibidem. Autorzy wskazują, Īe przesáankami dochodzenia tego roszczenia są:
 1) popeánienie czynu nieuczciwej konkurencji (takĪe w postaci zagroĪenia interesów innego 

przedsiĊbiorcy),
 2) trwanie skutków czynu w dacie wyrokowania,
 3) istnienie związku przyczynowego pomiĊdzy popeánionym czynem nieuczciwej konkurencji 

a skutkami, które mają zostaü usuniĊte przy wykorzystaniu tego roszczenia.
35 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. akt: I ACa 334/07, 

System Informacji Prawnej Lex Omega.
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peáną ochronĊ poszkodowanego, bowiem w wyniku czynu nieuczciwej konkurencji 
poszkodowany ponosi z reguáy takĪe okreĞloną szkodĊ majątkową. W takim wypad-
ku konieczne jest równieĪ dokáadne okreĞlenie wysokoĞci szkody, której naprawienie 
bĊdzie dochodzone od sprawcy. W procesie sądowym na powodzie bĊdzie spoczywaá 
obowiązek wykazania szkody, jej wysokoĞci, winy sprawcy szkody, a takĪe adekwat-
nego związku przyczynowego pomiĊdzy dziaáaniem osoby dopuszczającej siĊ delik-
tu, a samą szkodą. OczywiĞcie w wielu przypadkach wykazanie wielkoĞci szkody 
bĊdzie oparte na hipotetycznych wyliczeniach, co jest szczególnie widoczne w przy-
padku Īądania naprawienia szkody w przypadku utraconych korzyĞci. W wyroku 
z dnia 19 czerwca 2008 roku Sąd NajwyĪszy skonstatowaá, Īe „(…) wykazanie szkody 
w postaci lucrum cessans z natury rzeczy ma charakter hipotetyczny. Nie sprzeci-
wia siĊ to przyjĊciu, Īe szkoda rzeczywiĞcie powstaáa, jeĪeli zostanie udowodnione 
tak duĪe prawdopodobieĔstwo osiągniĊcia korzyĞci majątkowej przez poszkodowa-
nego, Īe rozsądnie rzecz oceniając moĪna stwierdziü, iĪ poszkodowany na pewno 
uzyskaáby korzyĞü, gdyby nie wystąpiáo zdarzenie, w związku z którym ten skutek 
byá niemoĪliwy (…)”36. OczywiĞcie nie zwalnia to powoda z koniecznoĞci przedsta-
wienia dowodów na poparcie swoich twierdzeĔ dotyczących wysokoĞci poniesionej 
szkody. Sąd NajwyĪszy zdaje sobie jednak sprawĊ z trudnoĞci dowodowych w tym 
zakresie. Jego zdaniem „(…) rekompensowanie szkód powstaáych w wyniku czynów 
nieuczciwej konkurencji, a takĪe naruszeĔ z zakresu wáasnoĞci przemysáowej napoty-
ka w obowiązującym stanie prawnym na trudnoĞci dowodowe zwáaszcza w zakresie 
wysokoĞci doznanej szkody, a to z uwagi na róĪnorodnoĞü i intensywnoĞü nastĊpstw 
takiego czynu, nie zawsze moĪliwych do ustalenia i poznania. Są to zjawiska i fakty 
trudno uchwytne, bo dotyczące reakcji szerokiego krĊgu klienteli, przyczyn spadku 
zainteresowania towarem, kosztów niezbĊdnych do przywrócenia pozycji rynkowej 
poszkodowanego, zwiĊkszonej reklamy czy nadwyrĊĪonej, jeĞli nie wrĊcz obniĪonej 
renomy prowadzonego przedsiĊbiorstwa i innych naraĪonych na szwank interesów 
poszkodowanego przedsiĊbiorcy. Stąd zawsze moĪliwe jest zgáoszenie przez spraw-
cĊ czynu, przeciwstawnej do ustalonej przez Sąd orzekający, argumentacji i krytyki 
tych ustaleĔ oraz oceny co do powstania i stopnia wpáywu szkodzących nastĊpstw 
w majątku poszkodowanych (…)”37.

W konsekwencji, przedsiĊbiorca zamierzający realizowaü roszczenia wynikające 
z popeánienia przez inny podmiot czynu nieuczciwej konkurencji musi byü do tego 
odpowiednio przygotowany procesowo. Ponadto musi on dokonaü odpowiedniego do-
boru roszczeĔ, które chce realizowaü, tak aby w sposób najpeániejszy chroniáy jego 
interesy, niezaleĪnie od tego, czy bĊdą to interesy o charakterze majątkowym, czy teĪ 
niemajątkowym.

36 Wyrok Sądu NajwyĪszego z dnia 19 czerwca 2008 roku, sygn. akt: V CSK 19/08, System Infor-
macji Prawnej Lex Omega.

37 Wyrok Sądu NajwyĪszego z dnia 26 listopada 2004 r., sygn. akt: I CK 300/04, System Informa-
cji Prawnej Lex Omega.



Rozdziaų V. Prawa wųasnoƑci intelektualnej
1. Prawa autorskie i prawa pokrewne – zagadnienia ogólne

Przedmiotem prawa autorskiego jest kaĪdy przejaw dziaáalnoĞci twórczej o indy-
widualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleĪnie od wartoĞci, 
przeznaczenia i sposobu wyraĪenia. KaĪdy taki przejaw dziaáalnoĞci twórczej jest 
nazywany utworem w rozumieniu prawa autorskiego.

W szczególnoĞci przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 
1) wyraĪone sáowem, symbolami matematycznymi, znakami grafi cznymi (lite-

rackie, publicystyczne, naukowe, kartografi czne oraz programy komputerowe); 
2) plastyczne; 
3) fotografi czne; 
4) lutnicze; 
5) wzornictwa przemysáowego; 
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 
7) muzyczne i sáowno-muzyczne; 
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreografi czne i pantomimiczne; 
9) audiowizualne (w tym fi lmowe).
Ochroną objĊty moĪe byü wyáącznie sposób wyraĪenia; nie są objĊte ochroną 

odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dziaáania oraz koncepcje matematycz-
ne. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociaĪby miaá 
postaü nieukoĔczoną.

Ochrona przysáuguje twórcy niezaleĪnie od speánienia jakichkolwiek formalnoĞci. 
Z powyĪszego wynika, Īe samo stworzenie utworu ma charakter obiektywny i taki 
charakter ma teĪ ochrona mu przysáugująca. RównieĪ opracowanie utworu jest przed-
miotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Rozpo-
rządzanie i korzystanie z niego zaleĪy jednak od zezwolenia twórcy utworu pierwot-
nego (prawo zaleĪne), chyba Īe autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego 
wygasáy. W przypadku baz danych speániających cechy utworu, zezwolenie twórcy 
jest konieczne takĪe na sporządzenie opracowania.

Zbiory, antologie, wybory, bazy danych speániające cechy utworu są przedmio-
tem prawa autorskiego, nawet jeĪeli zawierają niechronione materiaáy, o ile przyjĊty 
w nich dobór, ukáad lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw 
do wykorzystanych utworów. 

Nie stanowią natomiast przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich 
urzĊdowe projekty; urzĊdowe dokumenty, materiaáy, znaki i symbole; opublikowa-
ne opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.
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2. Podmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych

Co do zasady prawo autorskie przysáuguje twórcy, z wyjątkami odmiennie regulo-
wanymi przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W odniesie-
niu do twórcy ustawodawca wprowadza domniemanie, Īe twórcą jest osoba, której 
nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której 
autorstwo podano do publicznej wiadomoĞci w jakikolwiek inny sposób w związku 
z rozpowszechnianiem utworu. Dopóki jednak twórca nie ujawniá swojego autorstwa, 
w wykonywaniu prawa autorskiego zastĊpuje go producent lub wydawca, a w razie 
ich braku – wáaĞciwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

W praktyce bardzo czĊsto wystĊpują takie sytuacje, w których okreĞlony utwór 
jest stworzony przez kilka osób. W takim wypadku wspóátwórcom przysáuguje pra-
wo autorskie wspólnie. Domniemywa siĊ, Īe wielkoĞci udziaáów są równe, jednak 
kaĪdy ze wspóátwórców moĪe Īądaü okreĞlenia wielkoĞci udziaáów przez sąd na 
podstawie wkáadów pracy twórczej.

KaĪdemu ze wspóátwórców przysáuguje takĪe prawo do wykonywania prawa 
autorskiego do swojej czĊĞci utworu mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerb-
ku dla praw pozostaáych wspóátwórców. Do wykonywania prawa autorskiego do ca-
áoĞci utworu potrzebna jest jednak zgoda wszystkich wspóátwórców. W przypadku 
braku takiej zgody, kaĪdy ze wspóátwórców moĪe Īądaü rozstrzygniĊcia przez sąd, 
który orzeka uwzglĊdniając interesy wszystkich wspóátwórców.

KaĪdy ze wspóátwórców, pomimo tego, Īe przysáuguje mu jedynie udziaá w prawie 
autorskim, moĪe wykonywaü takĪe czynnoĞci zmierzające do ochrony caáoĞci utworu, 
w tym dochodziü roszczeĔ z tytuáu naruszenia prawa autorskiego do caáoĞci utworu. 
W takim wypadku uzyskane Ğwiadczenie przypada wszystkim wspóátwórcom, sto-
sownie do wielkoĞci ich udziaáów. Ustawodawca w treĞci ustawy wprowadziá takĪe 
odesáanie do przepisów kodeksu cywilnego, normując to zagadnienie w ten sposób, 
Īe do autorskich praw majątkowych przysáugujących wspóátwórcom stosuje siĊ od-
powiednio przepisy Kodeksu cywilnego o wspóáwáasnoĞci w czĊĞciach uáamkowych.

Z kolei autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególnoĞci do en-
cyklopedii lub publikacji periodycznej przysáugują producentowi lub wydawcy, a do 
poszczególnych czĊĞci mających samodzielne znaczenie – ich twórcom. Domniemywa 
siĊ, Īe producentowi lub wydawcy przysáuguje prawo do tytuáu.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku tzw. utworu pracowniczego, czyli 
utworu stworzonego przez pracownika. JeĪeli bowiem ustawa lub umowa o pracĊ nie 
stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzyá utwór w wyniku wyko-
nywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjĊcia utworu autor-
skie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracĊ i zgodnego 
zamiaru stron. W kontekĞcie powyĪszego powstaje zatem pytanie, czy kaĪdy utwór 
stworzony przez pracownika w czasie pracy bĊdzie mógá byü klasyfi kowany jako 
tzw. utwór pracowniczy. Tak jednak nie jest, bowiem konieczny jest związek utworu 
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z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Z drugiej strony nie jest jednak ko-
nieczne, aby umowa o pracĊ wskazywaáa wprost obowiązek wykonywania utworów 
i dostarczania ich pracodawcy; zobowiązanie takie wynikaü moĪe z innych tytuáów 
niĪ sama umowa o pracĊ, na przykáad z charakteru stanowiska i rodzaju wykonywa-
nej pracy, jak i równieĪ z polecenia kierowniczego pracodawcy, jeĞli wykonanie tego 
polecenia mieĞci siĊ w zakresie zobowiązaĔ pracownika wynikających z rodzaju pra-
cy okreĞlonego w umowie38. Sáusznie siĊ w konkluzji uwaĪa, Īe „(…) nie bĊdzie za-
tem utworem pracowniczym utwór stworzony przez pracownika w godzinach pracy, 
nawet przy uĪyciu narzĊdzi pracodawcy, jeĪeli stworzenie tego utworu nie stanowiáo 
wykonania obowiązków wynikających ze stosunku pracy (np. stworzenie w miejscu 
pracy i w godzinach pracy utworu muzycznego przez osobĊ zatrudnioną na stano-
wisku grafi ka) (…)”39. Potwierdza to orzecznictwo sądowe. Przykáadowo w wyroku 
z dnia 4 wrzeĞnia 2012 roku Sąd Apelacyjny w Biaáymstoku stwierdziá, Īe „aby utwór 
miaá «charakter pracowniczy» w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
Prawo autorskie nie wystarcza jakikolwiek związek áączący powstanie utworu ze 
stosunkiem pracy; niezbĊdne jest, aby stworzenie utworu nastąpiáo «w wyniku wy-
konywania obowiązków ze stosunku pracy». Innymi sáowy chodzi o te przypadki, 
gdy stworzenie danego dzieáa naleĪaáo do zakresu zadaĔ (obowiązków) pracownika. 
Obowiązki takie mogą byü sprecyzowane w samej umowie o pracĊ, w bezpoĞrednich 
poleceniach sáuĪbowych, w ukáadach zbiorowych i normach wewnątrzzakáadowych. 
Nie moĪna w tym zakresie pomijaü znanych pracownikom i uzgadnianych z nimi 
planów dziaáalnoĞci danej jednostki (zakáadu), np. planów tematycznych, jak równieĪ 
innych jeszcze norm mających zastosowanie w tej jednostce organizacyjnej, a dla 
pracownika posiadających charakter obligatoryjny”40.

JeĪeli jednak pracodawca w okresie dwóch lat od daty przyjĊcia utworu nie przy-
stąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracĊ do rozpo-
wszechnienia, twórca moĪe wyznaczyü pracodawcy na piĞmie odpowiedni termin 
na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, Īe po jego bezskutecznym upáy-
wie prawa uzyskane przez pracodawcĊ wraz z wáasnoĞcią przedmiotu, na którym 
utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba Īe umowa stanowi inaczej. Strony 
mogą okreĞliü inny termin na przystąpienie do rozpowszechniania utworu. Ponadto 
konieczne jest zauwaĪenie, Īe jeĪeli umowa o pracĊ nie stanowi inaczej, z chwi-
lą przyjĊcia utworu pracodawca nabywa wáasnoĞü przedmiotu, na którym utwór 
utrwalono.

38 P. Strzaákowski, Wybrane zagadnienia dotyczące utworów pracowniczych, „Monitor Prawa Pra-
cy” 2014, nr 4, s. 188.

39 Ibidem, s. 188.
40 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Biaáystoku z dnia 4 wrzeĞnia 2012 r., sygn. akt: III APa 7/12, 

System Informacji Prawnej Legalis. 
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3. TreƑđ prawa autorskiego i praw pokrewnych

Autorskie prawa mogą byü podzielone na prawa osobiste oraz prawa majątkowe, 
które przysáugują w odniesieniu do utworu. Wynika z tego, iĪ polski ustawodawca 
przyjąá dualistyczny system praw autorskich w porządku prawnym.

Autorskie prawa osobiste chronią wiĊĨ twórcy z utworem41. Jest ona nieograni-
czoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu siĊ lub zbyciu, a w szczególnoĞci obej-
muje prawo do: 

1) autorstwa utworu; 
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostĊpnia-

nia go anonimowo; 
3) nienaruszalnoĞci treĞci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 
4) decydowania o pierwszym udostĊpnieniu utworu publicznoĞci; 
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
 Inny charakter mają natomiast autorskie prawa majątkowe. Obejmują one 

miĊdzy innymi prawo do korzystania i rozporządzania utworem na wszystkich polach 
eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyróĪnia dwa rodzaje umów 
dotyczących autorskich praw majątkowych. Pierwszy rodzaj umów to umowy przeno-
szące autorskie prawa majątkowe, które są umowami rozporządzającymi, gdyĪ docho-
dzi do zmiany podmiotu uprawnionego z tytuáu praw; natomiast drugi rodzaj umów 
to umowy upowaĪniające do korzystania z utworu – tzw. „umowy licencyjne”42. 

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórca 
moĪe udzieliü upowaĪnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umo-
wie polach eksploatacji z okreĞleniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. 
JeĪeli umowa nie zastrzega wyáącznoĞci korzystania z utworu w okreĞlony sposób 
(licencja wyáączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcĊ upo-
waĪnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji 
(licencja niewyáączna). NaleĪy takĪe wskazaü, Īe jeĪeli umowa nie stanowi inaczej, 
licencjobiorca nie moĪe upowaĪniü innej osoby do korzystania z utworu w zakresie 
uzyskanej licencji. Ponadto jeĪeli strony umowy nie uregulują tej kwestii inaczej, 
to uprawniony z licencji wyáącznej moĪe dochodziü roszczeĔ z tytuáu naruszenia 
autorskich praw majątkowych w zakresie objĊtym umową licencyjną.

JeĪeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony twór-
ca moĪe ją wypowiedzieü z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na 
rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. LicencjĊ udzieloną na okres dáuĪszy 
niĪ piĊü lat uwaĪa siĊ, po upáywie tego terminu za udzieloną na czas nieoznaczony.

41 E. Ferenc-Szydeáko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, System 
Informacji Prawnej Legalis.

42 Ibidem.
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Jak wynika z powyĪszego, ustawodawca w przypadku umowy licencyjnej po-
zostawiá jej stronom szeroki zakres dyspozytywny, umoĪliwiający ksztaátowanie 
áączącego ich stosunku prawnego zgodnie z ich wolą oraz interesami.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa licencyjna 
obejmuje pola eksploatacji wyraĨnie w niej wymienione. Przykáadowe pola eksplo-
atacji zostaáy przez ustawodawcĊ wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. Zgodnie z jego treĞcią odrĊbne pola eksploatacji stanowią 
w szczególnoĞci: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie okreĞloną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprografi czną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginaáem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 
– wprowadzanie do obrotu, uĪyczenie lub najem oryginaáu albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niĪ okreĞlony powyĪej 
w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyĞwietlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a takĪe publiczne udostĊpnianie utworu w taki spo-
sób, aby kaĪdy mógá mieü do niego dostĊp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym. 

OkreĞlenie pól eksploatacji w umowie jest niezwykle waĪne, bowiem umowa 
moĪe dotyczyü tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Co wiĊ-
cej konieczne jest zauwaĪenie, Īe niewaĪna jest umowa w czĊĞci dotyczącej wszyst-
kich utworów lub wszystkich utworów okreĞlonego rodzaju tego samego twórcy 
mających powstaü w przyszáoĞci.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy 
pisemnej pod rygorem niewaĪnoĞci. Innymi sáowy, niezachowanie formy pisemnej 
powoduje, iĪ nie dojdzie do przeniesienia autorskich praw majątkowych, a ich poten-
cjalny nabywca lub licencjobiorca nie bĊdzie mógá z nich korzystaü oraz ich wyko-
nywaü.

Umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi 
na nabywcĊ, z chwilą przyjĊcia utworu prawo do wyáącznego korzystania z utworu 
na okreĞlonym w umowie polu eksploatacji, chyba Īe postanowiono w niej inaczej. 
Natomiast w przypadku braku wyraĨnego postanowienia o przeniesieniu prawa 
uwaĪa siĊ, Īe twórca udzieliá licencji.

NaleĪy takĪe zauwaĪyü, Īe z zastrzeĪeniem wyjątków przewidzianych w ustawie 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa majątkowe gasną z upáy-
wem lat siedemdziesiĊciu: 

1) od Ğmierci twórcy, a do utworów wspóáautorskich – od Ğmierci wspóátwórcy, 
który przeĪyá pozostaáych; 

2) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany – od daty pierwszego 
rozpowszechnienia, chyba Īe pseudonim nie pozostawia wątpliwoĞci co do 
toĪsamoĞci autora lub jeĪeli autor ujawniá swoją toĪsamoĞü; 
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3) w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysáugują 
z mocy ustawy innej osobie niĪ twórca – od daty rozpowszechnienia utworu, 
a gdy utwór nie zostaá rozpowszechniony – od daty jego ustalenia; 

4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego – od Ğmierci najpóĨniej zmaráej 
z wymienionych osób: gáównego reĪysera, autora scenariusza, autora dialogów, 
kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego; 

5) w odniesieniu do utworu sáowno-muzycznego, jeĪeli utwór sáowny i utwór mu-
zyczny zostaáy stworzone specjalnie dla danego utworu sáowno-muzycznego 
– od Ğmierci póĨniej zmaráej z wymienionych osób: autora utworu sáownego 
albo kompozytora utworu muzycznego. 

Ustawodawca w treĞci ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prze-
widziaá szereg Ğrodków ochrony prawnej przysáugujących twórcom i to zarówno 
w zakresie ochrony autorskich praw osobistych, jak i majątkowych. 

 Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostaáy zagroĪone cudzym dziaáaniem 
moĪe Īądaü zaniechania tego dziaáania. W razie dokonanego naruszenia moĪe takĪe 
Īądaü, aby osoba, która dopuĞciáa siĊ naruszenia, dopeániáa czynnoĞci potrzebnych 
do usuniĊcia jego skutków, w szczególnoĞci aby záoĪyáa publiczne oĞwiadczenie 
o odpowiedniej treĞci i formie. JeĪeli naruszenie byáo zawinione, sąd moĪe przyznaü 
twórcy odpowiednią sumĊ pieniĊĪną tytuáem zadoĞüuczynienia za doznaną krzywdĊ 
lub – na Īądanie twórcy – zobowiązaü sprawcĊ, aby uiĞciá odpowiednią sumĊ pie-
niĊĪną na wskazany przez twórcĊ cel spoáeczny. 

JeĪeli twórca nie wyraziá innej woli, po jego Ğmierci z powództwem o ochronĊ au-
torskich praw osobistych zmaráego moĪe wystąpiü maáĪonek, a w jego braku kolejno: 
zstĊpni, rodzice, rodzeĔstwo, zstĊpni rodzeĔstwa. W przypadku braku sprzeciwu twór-
cy, osoby te są uprawnione w tej samej kolejnoĞci do wykonywania autorskich praw 
osobistych zmaráego twórcy.

Z kolei uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostaáy naruszone moĪe 
Īądaü od osoby, która naruszyáa te prawa: 

1) zaniechania naruszania; 
2) usuniĊcia skutków naruszenia; 
3) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo 
4) wydania uzyskanych korzyĞci. 
NiezaleĪnie od roszczeĔ okreĞlonych powyĪej, uprawniony moĪe siĊ domagaü jed-

nokrotnego albo wielokrotnego ogáoszenia w prasie oĞwiadczenia o odpowiedniej tre-
Ğci i formie lub podania do publicznej wiadomoĞci czĊĞci albo caáoĞci orzeczenia sądu 
wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie okreĞlonym przez sąd. 

Dodatkowo sąd moĪe nakazaü osobie, która naruszyáa autorskie prawa mająt-
kowe, na jej wniosek i za zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest 
niezawinione zapáatĊ stosownej sumy pieniĊĪnej na rzecz uprawnionego, jeĪeli za-
niechanie naruszania lub usuniĊcie skutków naruszenia byáoby dla osoby narusza-
jącej niewspóámiernie dotkliwe. 
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Sąd moĪe takĪe, rozstrzygając o naruszeniu prawa orzec na wniosek uprawnione-
go o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz Ğrodkach i materiaáach uĪytych 
do ich wytworzenia, w szczególnoĞci moĪe orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyzna-
niu uprawnionemu na poczet naleĪnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, 
sąd uwzglĊdnia wagĊ naruszenia oraz interesy osób trzecich. 

W treĞci ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawodawca wpro-
wadziá instytucjĊ praw pokrewnych. To pojĊcie funkcjonuje jako „zbiorcza nazwa 
róĪnych dóbr niematerialnych objĊtych prawami wyáącznymi, których ochrona jest 
usytuowana w ramach ustaw autorskich”43. Mają one charakterystyczne cechy praw 
majątkowych na dobrach niematerialnych, tzn. są to prawa podmiotowe bezwzglĊd-
ne mogące byü przedmiotem obrotu prawnego, w tym dziedziczenia (z wyjątkiem 
praw do artystycznych wykonaĔ)44. MoĪna je zaliczyü do praw wáasnoĞci intelektu-
alnej sensu largo; istnieją one niejako równolegle do praw autorskich, nie naruszając 
ich. Do praw pokrewnych zalicza siĊ: prawa do artystycznych wykonaĔ, prawa do 
fonogramów i wideogramów, prawa do nadaĔ programów, prawa do pierwszych 
wydaĔ i do wydaĔ naukowych i krytycznych.

4. Prawa wųasnoƑci przemysųowej

WáasnoĞü przemysáowa dotyczy szerokich aspektów wáasnoĞci intelektualnej, które są 
regulowane w przepisach Prawo wáasnoĞci przemysáowej. W prawie polskim okreĞlo-
no szeĞü rodzajów wáasnoĞci przemysáowej: wynalazek, wzór uĪytkowy, wzór prze-
mysáowy, znak towarowy, topografi a ukáadu scalonego i oznaczenie geografi czne.

Wynalazki są chronione poprzez system patentowy. Patenty są udzielane – bez 
wzglĊdu na dziedzinĊ techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wy-
nalazczy i nadają siĊ do przemysáowego stosowania. Wynalazek uwaĪa siĊ za nowy, 
jeĞli nie jest on czĊĞcią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie siĊ natomiast 
wszystko to, co przed datą, wedáug której oznacza siĊ pierwszeĔstwo do uzyskania 
patentu zostaáo udostĊpnione do wiadomoĞci powszechnej w formie pisemnego lub 
ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. 

Zgáoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmowaü podanie 
zawierające co najmniej oznaczenie zgáaszającego, okreĞlenie przedmiotu zgáosze-
nia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego, opis wynalazku 
ujawniający jego istotĊ; zastrzeĪenie lub zastrzeĪenia patentowe, skrót opisu. Zgáo-
szenie wynalazku powinno takĪe zawieraü rysunki, jeĪeli są one niezbĊdne do zro-
zumienia wynalazku. Zgáoszenia wynalazku dokonuje siĊ w UrzĊdzie Patentowym.

Z kolei wzorem uĪytkowym jest nowe i uĪyteczne rozwiązanie o charakterze 
technicznym, dotyczące ksztaátu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwaáej 
postaci. Wzór uĪytkowy uwaĪa siĊ za rozwiązanie uĪyteczne, jeĪeli pozwala ono 

43 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 197.
44 Ibidem, s. 197.



Prawne aspekty funkcjonowania przedsiĊbiorstwa72

na osiągniĊcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzy-
staniu z wyrobów. Na wzór uĪytkowy moĪe byü udzielone prawo ochronne. Przez 
uzyskanie prawa ochronnego nabywa siĊ prawo wyáącznego korzystania ze wzoru 
uĪytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na caáym obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesiĊü lat od daty dokonania 
zgáoszenia wzoru uĪytkowego w UrzĊdzie Patentowym.

Kolejnym rodzajem wáasnoĞci przemysáowej są wzory przemysáowe. Wzorem 
przemysáowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postaü wytworu lub 
jego czĊĞci, nadana mu w szczególnoĞci przez cechy linii, konturów, ksztaátów, kolo-
rystykĊ, fakturĊ lub materiaá wytworu oraz przez jego ornamentacjĊ. Wzór przemy-
sáowy uwaĪa siĊ za nowy, jeĪeli przed datą, wedáug której oznacza siĊ pierwszeĔstwo 
do uzyskania prawa z rejestracji identyczny wzór nie zostaá udostĊpniony publicznie 
przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzór uwaĪa siĊ za 
identyczny z udostĊpnionym publicznie takĪe wówczas, gdy róĪni siĊ od niego je-
dynie nieistotnymi szczegóáami. Wzór przemysáowy odznacza siĊ indywidualnym 
charakterem, jeĪeli ogólne wraĪenie, jakie wywoáuje na zorientowanym uĪytkow-
niku róĪni siĊ od ogólnego wraĪenia wywoáanego na nim przez wzór publicznie 
udostĊpniony przed datą, wedáug której oznacza siĊ pierwszeĔstwo.

Na wzór przemysáowy udziela siĊ prawa z rejestracji. Przez uzyskanie prawa 
z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyáącznego korzystania z wzoru przemysáo-
wego w sposób zarobkowy lub zawodowy na caáym obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Uprawniony z prawa do rejestracji moĪe zakazaü osobom trzecim wytwarzania, 
oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub uĪywania wytworu, 
w którym wzór jest zawarty bądĨ zastosowany lub skáadowania takiego wytworu dla 
takich celów.

Z kolei znakiem towarowym moĪe byü kaĪde oznaczenie, które moĪna przedstawiü 
w sposób grafi czny, jeĪeli oznaczenie takie nadaje siĊ do odróĪnienia towarów jednego 
przedsiĊbiorstwa od towarów innego przedsiĊbiorstwa. MoĪe nim byü w szczególnoĞci 
wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym 
forma towaru lub opakowania, a takĪe melodia lub inny sygnaá dĨwiĊkowy. Na znak 
towarowy moĪe byü udzielone prawo ochronne.

Kolejną kategorią objĊtą prawem wáasnoĞci przemysáowej są oznaczenia geo-
grafi czne. Są nimi oznaczenia sáowne odnoszące siĊ bezpoĞrednio lub poĞrednio do 
nazwy miejsca, miejscowoĞci, regionu lub kraju (terenu), które identyfi kują towar 
jako pochodzący z tego terenu, jeĪeli okreĞlona jakoĞü, dobra opinia lub inne cechy 
towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geografi cznemu tego towa-
ru. NaleĪy przy tym zauwaĪyü, Īe na zagraniczne oznaczenia geografi czne moĪna 
uzyskaü w Polsce ochronĊ tylko, gdy oznaczenie korzysta z ochrony w kraju jego 
pochodzenia. Na oznaczenie geografi czne moĪe byü udzielone prawo z rejestracji. 
Ochrona oznaczenia geografi cznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania 
wpisu do rejestru oznaczeĔ geografi cznych, prowadzonego przez Urząd Patentowy.
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Ochronie podlega równieĪ topografi a ukáadu scalonego. Rozumie siĊ przez nią 
rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyraĪonym w dowolny sposób rozpla-
nowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym oraz 
wszystkich lub czĊĞci poáączeĔ ukáadu scalonego. Z kolei przez ukáad scalony rozu-
mie siĊ jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów 
z materiaáu póáprzewodnikowego tworzącego ciągáą warstwĊ, ich wzajemnych po-
áączeĔ przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzĊĪonych, 
w celu speániania funkcji elektronicznych. Topografi Ċ uznaje siĊ za oryginalną, je-
Īeli jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy i nie jest powszechnie znana w chwi-
li jej powstania. Na topografi Ċ skáadającą siĊ z elementów powszechnie znanych 
udziela siĊ prawa z rejestracji tylko w takim zakresie, w jakim kombinacja tych ele-
mentów jest oryginalna. Na topografi Ċ udzielane jest prawo z rejestracji. Przez uzy-
skanie prawa z rejestracji nabywa siĊ prawo do wyáącznego korzystania z topografi i 
w sposób zarobkowy lub zawodowy na caáym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

5.  Najistotniejsze klauzule umowne dotyczČce prawa wųasnoƑci 
intelektualnej

W przypadku redagowania umowy dotyczącej praw autorskich niezbĊdna jest anali-
za i wprowadzenie do niej odpowiednich klauzul. Brak odpowiednich postanowieĔ 
umownych moĪe powodowaü bardzo daleko idące konsekwencje, nawet w postaci 
braku nabycia majątkowych praw autorskich do utworu.

Przede wszystkim w umowie, której przedmiotem są prawa autorskie do utworu, 
naleĪy wyraĨnie okreĞliü, czy nastĊpuje ich przeniesienie na nabywcĊ, czy teĪ nabyw-
ca ma prawo do ich korzystania na zasadzie licencji. W tym ostatnim przypadku ko-
nieczne jest takĪe wskazanie, jaki charakter ma udzielana licencja, przede wszystkim 
w aspekcie czasowym oraz terytorialnym.

Strony umowy powinny takĪe bezwzglĊdnie pamiĊtaü o treĞci art. 41 ust. 2 usta-
wy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z nim umowa o przeniesie-
nie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu obejmuje pola 
eksploatacji wyraĨnie w niej wymienione. Restrykcyjna interpretacja tego przepisu 
prowadzi do wniosku, iĪ brak wymienienia okreĞlonego pola eksploatacji, prowadziü 
bĊdzie do braku moĪliwoĞci korzystania z niego na pominiĊtym polu eksploatacji. Tą 
restrykcyjną wykáadniĊ áagodzi obecnie nieco orzecznictwo sądowe. Zdaniem Sądu 
NajwyĪszego, gdy chodzi o ustalenie pól eksploatacji, jakie obejmuje umowa naleĪy 
odwoáaü siĊ do sformuáowanych w Kodeksie cywilnym reguá wykáadni, nie tracąc 
z pola widzenia wskazówki interpretacyjnej wynikającej z powyĪszego przepisu45. 
Aby nie powstawaáy jednak wątpliwoĞci w tym zakresie, konieczne jest wyraĨne 
sprecyzowanie zakresu pól eksploatacji i dokáadne ich przemyĞlenie w kontekĞcie 
sposobu i celów wykorzystania utworu. 
45 Wyrok Sądu NajwyĪszego z dnia z dnia 3 grudnia 2008 r., sygn. akt: V CNP 82/08, System 

Informacji Prawnej Lex Omega.
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W treĞci umowy dotyczącej nabycia prawa autorskich do utworu konieczne jest 
takĪe uregulowanie kwestii praw zaleĪnych. W przeciwnym razie ich nabywca nie 
bĊdzie miaá moĪliwoĞci ingerencji w treĞü utworu. Na przykáad nabywca utworu 
w postaci reklamy audiowizualnej nie bĊdzie mógá dokonaü jej skrócenia po tym, 
jak reklamowany produkt bĊdzie juĪ rozpoznawany na rynku.

Bardzo czĊsto teĪ zapomina siĊ, iĪ nie istnieje moĪliwoĞü zrzeczenia siĊ praw 
osobistych przez twórcĊ do utworu. Takie postanowienie umowne bĊdzie niewaĪne. 
Konieczne jest zatem ewentualne wskazanie, iĪ zbywca praw autorskich zrzeka siĊ 
co najwyĪej prawa do wykonywania tych praw, a nie samych praw.



Rozdziaų VI. Prawo pracy
1.  Sposoby zatrudniania w przedsiħbiorstwie – umowy 

cywilnoprawne i umowy o pracħ

PrzedsiĊbiorca ma kilka moĪliwoĞci wspóápracy z osobami, które bĊdą wykonywaáy 
na jego rzecz okreĞlone czynnoĞci. Typowymi sposobami takiej wspóápracy są umowy 
cywilnoprawne oraz umowy o pracĊ. Pomimo bardzo czĊsto zbliĪonego faktycznie 
charakteru wykonywanych czynnoĞci, róĪnicĊ miĊdzy nimi są kolosalne, co w sposób 
bardzo istotny przekáada siĊ na sytuacjĊ podmiotu zatrudniającego i zatrudnionego.

NajczĊĞciej wykorzystywaną umową cywilnoprawną jest umowa zlecenie oraz 
umowa o dzieáo. Tak naprawdĊ w tym pierwszym przypadku chodzi bardziej o quasi 
umowĊ zlecenia, bowiem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przez umowĊ zle-
cenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje siĊ do dokonania okreĞlonej czynnoĞci praw-
nej dla dającego zlecenie, a przecieĪ nie tego typu czynnoĞci są typowo wykonywane 
w ramach takich umów, bowiem z reguáy są to czynnoĞci o charakterze usáugowym. 
JednakĪe ich związek z umową zlecenia w sensie prawnym pozostaje istotny, bowiem 
zgodnie z treĞcią art. 750 KC do umów o Ğwiadczenie usáug, które nie są uregulowane 
innymi przepisami, stosuje siĊ odpowiednio przepisy o zleceniu. Jest to zatem bardzo 
szeroka kategoria umów, która w gospodarce wolnorynkowej odgrywa ogromną rolĊ.

Z kolei w przypadku umowy o dzieáo, sytuacja wygląda nieco inaczej. Przez umo-
wĊ o dzieáo przyjmujący zamówienie zobowiązuje siĊ do wykonania oznaczonego 
dzieáa, a zamawiający do zapáaty wynagrodzenia. W tym wypadku istotny jest efekt 
koĔcowy staraĔ wykonawcy dzieáa. Powoduje to, Īe umową o dzieáo jest zaliczana do 
tzw. umów rezultatu, w przeciwieĔstwie do umowy zlecenia, która jest klasyfi kowana 
jako umowa starannego dziaáania. Biorący zlecenie nie ma moĪliwoĞci swobodnego 
dziaáania przy tworzeniu przedmiotu zlecenia, natomiast wykonujący dzieáo musi siĊ 
wykazaü rezultatem, przy czym Ğrodki sáuĪące do osiągniĊcia rezultatu koĔcowego 
– dzieáa podjĊte przez niego – nie są narzucane przez zamawiającego46.

OczywiĞcie naleĪy teĪ braü pod uwagĊ fakt, iĪ powyĪsze umowy mogą i bar-
dzo czĊsto są zawierane z podmiotami, które prowadzą dziaáalnoĞü gospodarczą. 
W takiej sytuacji po jednej i drugiej stronie umowy bĊdziemy mieli do czynienia 
z przedsiĊbiorcami. CzĊsto dzieje siĊ równieĪ tak, iĪ byli pracownicy rozpoczynają 
prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej i wykonują na rzecz swoich byáych praco-
dawców te czynnoĞci, które poprzednio byáy wykonywane przez nich jako pracow-
ników. OczywiĞcie powstaje jednak pytanie, czy takie związanie z jednym pod-

46 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. akt: III AUa 282/15, 
System Informacji Prawnej Lex Omega.
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miotem – byáym pracodawcą – nie bĊdzie powodowaáo braku moĪliwoĞci uznania 
aktywnoĞci byáego pracownika za prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej. 

Na ten temat wypowiedziano siĊ w orzecznictwie sądowym, wskazując, iĪ „przy 
braku defi nicji, na czym ma polegaü usáugowa dziaáalnoĞü gospodarcza nie moĪna 
wprowadzaü ograniczenia, które nie wynika z ustawy. PojĊcie gospodarczej dziaáal-
noĞci usáugowej nie pozwala przyjąü, Īe staáe wykonywanie rodzajowo jednej umowy 
(usáugi) i dla jednego podmiotu nie moĪe byü dziaáalnoĞcią gospodarczą. Brak jest 
takĪe podstaw do ingerowania w sposób prowadzenia i wykonywania tej dziaáalnoĞci, 
w szczególnoĞci do stwierdzenia, Īe skoro umowy mają byü wykonywane tylko oso-
biĞcie albo za poĞrednictwem innych osób, to wobec tego nie stanowią prowadzenia 
dziaáalnoĞci gospodarczej”47. Tym samym wykonywanie okreĞlonych usáug nawet dla 
jednego podmiotu moĪe speániaü przesáanki uznania takiej aktywnoĞci za dziaáal-
noĞü gospodarczą. Trzeba jednak pamiĊtaü, iĪ w takim wypadku istnieje stosunkowo 
„cienka linia” pomiĊdzy prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej a pracowniczym 
stosunkiem zatrudnienia, co moĪe byü przedmiotem sporów na przykáad z organami 
podatkowymi.

Czym innym jest natomiast zatrudnienie na podstawie umowy o pracĊ. Umowa ta 
jest uregulowana w kodeksie pracy. Zgodnie z treĞcią art. 22 § 1 tego aktu prawnego 
przez nawiązanie stosunku pracy, pracownik zobowiązuje siĊ do wykonywania pracy 
okreĞlonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miej-
scu i czasie wyznaczonym przez pracodawcĊ, a pracodawca – do zatrudniania pra-
cownika za wynagrodzeniem. Cechą odróĪniającą umowĊ o pracĊ od innych umów 
jest pracownicze podporządkowanie pracownika pracodawcy. Dla stwierdzenia, Īe 
wystĊpuje ono w treĞci stosunku prawnego co do zasady wskazuje siĊ na takie ele-
menty, jak: okreĞlony czas pracy i miejsce wykonywania czynnoĞci, podpisywanie 
listy obecnoĞci, podporządkowanie pracownika regulaminowi pracy oraz poleceniom 
kierownictwa co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy oraz obowiązek 
przestrzegania norm pracy, obowiązek wykonywania poleceĔ przeáoĪonych, wykony-
wanie pracy zmianowej i staáa dyspozycyjnoĞü, dokáadne okreĞlenie miejsca i czasu 
realizacji powierzonego zadania oraz ich wykonywanie pod nadzorem kierownika48.

NaleĪy przy tym dodatkowo zauwaĪyü, iĪ ustawodawca nakazuje zatrudnienie 
w takich warunkach traktowaü jak zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, bez 
wzglĊdu na nazwĊ zawartej przez strony umowy. Tym samym to nie nazwa umowy, 
ale rzeczywiste warunki jej realizacji bĊdą przesądzaü o jej rodzaju. Co wiĊcej, 
ustawodawca zabrania zastąpienia umowy o pracĊ umową cywilnoprawną przy za-
chowaniu warunków wykonywania pracy, które są charakterystyczne dla stosunku 
pracowniczego.

47 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Biaáymstoku z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt: III AUa 1479/14, 
System Informacji Prawnej Lex Omega.

48 Wyrok Sądu Apelacyjnego w àodzi z dnia 1 czerwca 2015 r., sygn. akt: III AUa 1085/14, System 
Informacji Prawnej Lex Omega.
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OczywiĞcie zarówno zatrudnienie na podstawie cywilnoprawnej, jak i na podsta-
wie umowy o pracĊ ma okreĞlone zalety i wady – po stronie zatrudniającego i zatrud-
nianego.

W przypadku zatrudnianego na podstawie umowy cywilnoprawnej, który wyko-
nuje okreĞlone czynnoĞci w ramach prowadzonej dziaáalnoĞci gospodarczej istnie-
je szereg moĪliwoĞci optymalizacyjnych. Po pierwsze, osoba fi zyczna prowadząca 
dziaáalnoĞü gospodarczą moĪe wybraü sposób rozliczenia podatkowego, o czym 
wspomniano w poprzednim rozdziale skryptu. Po drugie, jeĪeli rozlicza siĊ wedáug 
skali podatkowej lub przy zastosowaniu tzw. podatku liniowego, moĪe prowadziü 
rozsądną politykĊ kosztową zmierzającą do obniĪenia dochodu, a tym samym po-
datku. Po trzecie, wykonujący usáugi ma moĪliwoĞü wynegocjowaü wyĪszą stawkĊ 
wynagrodzenia w związku z faktem, iĪ wszelkie obciąĪenia publicznoprawne go ob-
ciąĪają, a nie zatrudniającego. Po czwarte, na początku prowadzenia dziaáalnoĞci go-
spodarczej przedsiĊbiorca ma moĪliwoĞü korzystania z preferencji w zakresie skáad-
ki na ubezpieczenia spoáeczne. Po piąte, Ğwiadczący usáugi w sposób samodzielny 
organizuje swoją pracĊ i nie musi stosowaü siĊ do wskazówek w tym zakresie, o ile 
nie dotyczą one oczywiĞcie uzgodnionego sposobu wykonania usáugi. Ten sposób 
zatrudnienia jest równieĪ bardzo wygodny dla zatrudniającego, bowiem nie jest on 
związany dosyü rygorystycznym reĪimem kodeksu pracy oraz nie musi on dokony-
waü jakichkolwiek rozliczeĔ publicznoprawnych w odniesieniu do zleceniobiorcy 
w związku z prowadzoną wspóápracą. OczywiĞcie minusem jest brak podporządko-
wania zatrudnionego poleceniom oraz spora áatwoĞü rozwiązania stosunku prawnego.

Jak wskazano powyĪej, równieĪ zatrudnienie w ramach stosunku pracy ma sze-
reg zalet, przede wszystkim dla pracownika. Najistotniejszą jest to, Īe do áączącego 
strony stosunku stosuje siĊ przepisy kodeksu pracy, a wiĊc pracownik objĊty jest 
w caáoĞci prawnym reĪimem prawa pracy, wáączając w to takie elementy, jak trwa-
áoĞü stosunku pracy, ograniczona odpowiedzialnoĞü za wyrządzone szkody, prawo 
do urlopu oraz innych przerw prawem przewidzianych, uprawnienia w zakresie 
bezpieczeĔstwa i higieny pracy itd. Minusem są na pewno bardzo niskie koszty 
uzyskania przychodu, brak moĪliwoĞci optymalizacyjnych w zakresie rozliczenia 
podatkowego, podporządkowanie w procesie pracy pracodawcy, wysokie obciąĪe-
nia publicznoprawne nakáadane na wynagrodzenie.

W kaĪdym zatem przypadku strony nawiązujące okreĞlony stosunek prawny po-
winny dokonaü analizy korzyĞci i wad przyjmowanych rozwiązaĔ pod kątem wáa-
snych oczekiwaĔ.

2. Podstawowe zasady prawa pracy

Jak wspomniano powyĪej, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców są uregu-
lowane w kodeksie pracy. W nim równieĪ znajdziemy defi nicjĊ pracownika i praco-
dawcy. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracĊ, powoáa-
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nia, wyboru, mianowania lub spóádzielczej umowy o pracĊ. Z kolei pracodawcą jest 
jednostka organizacyjna, choüby nie posiadaáa osobowoĞci prawnej, a takĪe osoba 
fi zyczna, jeĪeli zatrudniają one pracowników.

Kodeks pracy zawiera równieĪ okreĞlone zasady, które są charakterystyczne dla 
prawa pracy. Jako jedną z podstawowych zasad wskazano, Īe kaĪdy ma prawo do 
swobodnie wybranej pracy i nikomu, z wyjątkiem przypadków okreĞlonych w usta-
wie, nie moĪna zabroniü wykonywania zawodu. Innymi sáowy polski ustawodawca 
przewidziaá wolnoĞü i dobrowolnoĞü zatrudnienia.

Z kolei art. 11 kodeksu pracy statuuje zasadĊ, zgodnie z którą nawiązanie stosun-
ku pracy oraz ustalenie warunków pracy i páacy, bez wzglĊdu na podstawĊ prawną 
tego stosunku wymaga zgodnego oĞwiadczenia woli pracodawcy i pracownika. Pra-
codawca jest takĪe obowiązany szanowaü godnoĞü i inne dobra osobiste pracowni-
ka. Pomimo tego, iĪ takiego odniesienia nie znajdziemy wprost do poszanowania 
godnoĞci i innych dóbr pracodawcy, jednakĪe taki nakaz wynika wprost z zasad 
prawa cywilnego, które równieĪ w przypadku stosunku pracowniczego znajdą od-
powiednie zastosowanie.

W kodeksie pracy w bardzo wyraĨny sposób wyartykuáowano takĪe zasadĊ rów-
nego traktowania. Pracownicy mają równe prawa z tytuáu jednakowego wypeánia-
nia takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególnoĞci równego traktowania 
mĊĪczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, 
bezpoĞrednia lub poĞrednia, w szczególnoĞci ze wzglĊdu na páeü, wiek, niepeáno-
sprawnoĞü, rasĊ, religiĊ, narodowoĞü, przekonania polityczne, przynaleĪnoĞü związ-
kową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacjĊ seksualną, a takĪe ze wzglĊdu na 
zatrudnienie na czas okreĞlony lub nieokreĞlony albo w peánym lub w niepeánym 
wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracĊ. Warunki realizacji 
tego prawa okreĞlają przepisy prawa pracy oraz polityka paĔstwa w dziedzinie páac, 
w szczególnoĞci poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracĊ. PowyĪ-
sze oznacza, iĪ pracownik jedynie na podstawie tej zasady nie moĪe wywodziü 
roszczeĔ o zapáatĊ wyĪszego wynagrodzenia niĪ faktycznie otrzymuje. Natomiast 
przysáuguje mu roszczenie o zapáatĊ wynagrodzenia minimalnego, w przypadku 
gdyby jego wynagrodzenie byáo niĪsze.

Pracownik ma oczywiĞcie takĪe prawo do wypoczynku, który zapewniają prze-
pisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. 
Zasadą jest, od której istnieje bardzo wiele wyjątków, Īe czas pracy nie moĪe prze-
kraczaü 8 godzin na dobĊ i przeciĊtnie 40 godzin w przeciĊtnie piĊciodniowym ty-
godniu pracy w przyjĊtym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesiĊcy. 
JednoczeĞnie reguáą jest, Īe pracownikowi przysáuguje w kaĪdej dobie prawo do 
co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, a w kaĪdym tygodniu prawo 
do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 
11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Pracownikowi przysáuguje tak-
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Īe m.in. prawo do corocznego, nieprzerwanego, páatnego urlopu wypoczynkowego, 
który w skali roku bĊdzie wynosiü 20 lub 26 dni. Konkretna dáugoĞü urlopu zaleĪna 
jest od okresu zatrudnienia, do obliczenia którego bierze siĊ pod uwagĊ takĪe okres 
nauki w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy. 

Pracodawca jest obowiązany zapewniü pracownikom bezpieczne i higieniczne wa-
runki pracy, a takĪe, stosownie do moĪliwoĞci i warunków zaspokaja bytowe, socjalne 
i kulturalne potrzeby pracowników. Pracodawca jest obowiązany uáatwiaü pracowni-
kom podnoszenie kwalifi kacji zawodowych.

Na gruncie prawa pracy niezwykle istotną kwestią jest to, Īe postanowienia umów 
o pracĊ oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy nie mogą 
byü mniej korzystne dla pracownika niĪ przepisy prawa pracy. JeĪeli tak by byáo, to 
takie postanowienia są niewaĪne, a zamiast nich stosuje siĊ odpowiednie przepisy 
prawa pracy. Innymi sáowy postanowienia korzystniejsze dla pracownika niĪ przepisy 
prawa pracy są waĪne, natomiast jeĪeli są one mniej korzystne, automatycznie zastĊ-
pują je przepisy prawa pracy. Stąd teĪ bardzo czĊsto mówi siĊ o semiimperatywnym 
charakterze przepisów prawa pracy.

Warto zauwaĪyü takĪe, Īe niewaĪne są równieĪ postanowienia umów o pracĊ 
i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy naruszające zasa-
dĊ równego traktowania w zatrudnieniu. Zamiast takich postanowieĔ stosuje siĊ 
odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów – postano-
wienia te naleĪy zastąpiü odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru 
dyskryminacyjnego. PowyĪsze pokazuje, Īe prawo pracy jest silnie zorientowane 
na ochronĊ praw pracowniczych i posiada silnie wbudowanie mechanizmy antydy-
skryminacyjne.

3. Rodzaje umów o pracħ – wady i zalety

Od dnia 22 lutego 2016 roku polski kodeks pracy przewiduje nastĊpujące rodzaje 
umów o pracĊ: na okres próbny, na czas nieokreĞlony albo na czas okreĞlony.

UmowĊ o pracĊ na okres próbny moĪna zawrzeü na okres nieprzekraczający 
3 miesiĊcy. Zawiera siĊ ją w celu sprawdzenia kwalifi kacji pracownika i moĪliwoĞci 
jego zatrudnienia w celu wykonywania okreĞlonego rodzaju pracy. Ponowne za-
warcie umowy o pracĊ na okres próbny z tym samym pracownikiem jest moĪliwe 
tylko w ĞciĞle okreĞlonych przypadkach, a mianowicie wtedy, gdy pracownik ma 
byü zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub teĪ po upáywie co 
najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaĞniĊcia poprzedniej umowy o pracĊ, 
jeĪeli pracownik ma byü zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju 
pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy 
na okres próbny.

Drugim rodzajem umowy o pracĊ jest umowa na czas okreĞlony. Okres zatrud-
nienia na podstawie umowy o pracĊ na czas okreĞlony, a takĪe áączny okres zatrud-
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nienia na podstawie umów o pracĊ na czas okreĞlony zawieranych miĊdzy tymi 
samymi stronami stosunku pracy nie moĪe przekraczaü 33 miesiĊcy, a áączna licz-
ba tych umów nie moĪe przekraczaü trzech. Wprowadzenie maksymalnego czasu 
trwania umowy na czas okreĞlony jest novum w prawie polskim, bowiem do tej pory 
ustawodawca nie zdecydowaá siĊ na taki zabieg normatywny. W praktyce obrotu 
gospodarczego spotykano zatem umowy, które byáy zawierane na piĊü, dziesiĊü lub 
nawet dwadzieĞcia lat, oczywiĞcie bez Īadnego uzasadnienia ekonomicznego. Czy-
niono tak jedynie ze wzglĊdu na áatwiejszy sposób rozwiązania umowy zawartej na 
czas okreĞlony niĪ umowy zawartej na czas nieokreĞlony.

W przypadku umowy zawartej na czas okreĞlony naleĪy takĪe zauwaĪyü, iĪ 
uzgodnienie miĊdzy stronami w trakcie trwania umowy o pracĊ na czas okreĞlony 
dáuĪszego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uwaĪa siĊ za zawar-
cie, od dnia nastĊpującego po dniu, w którym miaáo nastąpiü jej rozwiązanie, nowej 
umowy o pracĊ na czas okreĞlony.

Istotne jest takĪe to, Īe jeĪeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracĊ na 
czas okreĞlony jest dáuĪszy niĪ okres 33 miesiĊcy lub jeĪeli liczba zawartych umów 
jest wiĊksza niĪ trzy, uwaĪa siĊ, Īe pracownik, odpowiednio od dnia nastĊpującego 
po upáywie powyĪszego okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracĊ na 
czas okreĞlony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracĊ na czas nieokreĞlony.

W treĞci kodeksu pracy ustawodawca przewidziaá jednak sytuacje, w których 
okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracĊ na czas okreĞlony, a takĪe áączny 
okres zatrudnienia na podstawie umów o pracĊ na czas okreĞlony zawieranych miĊ-
dzy tymi samymi stronami stosunku pracy, moĪe przekraczaü 33 miesiące, a áączna 
liczba tych umów moĪe przekraczaü trzy. Ma to miejsce w przypadku nastĊpujących 
umów zawartych na czas oznaczony:

1) w celu zastĊpstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecnoĞci 
w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) w przypadku, gdy pracodawca wskaĪe obiektywne przyczyny leĪące po jego 

stronie
– jeĪeli ich zawarcie w danym przypadku sáuĪy zaspokojeniu rzeczywistego 

okresowego zapotrzebowania i jest niezbĊdne w tym zakresie w Ğwietle wszystkich 
okolicznoĞci zawarcia umowy.

Dodatkowo naleĪy zauwaĪyü, iĪ w przypadku gdy pracodawca wskaĪe obiek-
tywne przyczyny leĪące po jego stronie zawarcia umowy na okres dáuĪszy niĪ 
33 miesiące lub zawarcia wiĊcej niĪ trzech umów o pracĊ na czas oznaczony pra-
codawca jest zobowiązany zawiadomiü wáaĞciwego okrĊgowego inspektora pracy 
w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu takiej umowy o pracĊ wraz ze 
wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia 
jej zawarcia.
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Ostatnim rodzajem umowy o pracĊ jest umowa zawarta na czas nieoznaczony, 
co powoduje, iĪ strony nie wskazują w jej treĞci terminu jej zakoĔczenia.

Zgodnie z treĞcią art. 29 kodeksu pracy umowa o pracĊ okreĞla strony umowy, 
rodzaj umowy, datĊ jej zawarcia oraz warunki pracy i páacy, w szczególnoĞci:

1) rodzaj pracy;
2) miejsce wykonywania pracy;
3) wynagrodzenie za pracĊ odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem 

skáadników wynagrodzenia;
4) wymiar czasu pracy;
5) termin rozpoczĊcia pracy.
Dodatkowo w przypadku zawarcia umowy o pracĊ na czas okreĞlony w celu 

zastĊpstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecnoĞci w pracy, wy-
konywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, wykonywania pracy 
przez okres kadencji lub teĪ zawarcia takiej umowy w przypadku gdy pracodawca 
wskaĪe obiektywne przyczyny leĪące po jego stronie usprawiedliwiające jej zawar-
cie na okres dáuĪszy niĪ 33 miesiące, w umowie okreĞla siĊ ten cel lub okolicznoĞci 
tego przypadku przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uza-
sadniających zawarcie takiej umowy.

Umowa o pracĊ powinna byü zawarta na piĞmie. JeĪeli umowa o pracĊ nie zosta-
áa zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien najpóĨniej w dniu 
rozpoczĊcia pracy przez pracownika potwierdziü pracownikowi na piĞmie ustalenia 
co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Pracodawca informuje pracownika na piĞmie, nie póĨniej niĪ w ciągu 7 dni od 
dnia zawarcia umowy o pracĊ, o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
2) czĊstotliwoĞci wypáat wynagrodzenia za pracĊ,
3) wymiarze przysáugującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
4) obowiązującej pracownika dáugoĞci okresu wypowiedzenia umowy o pracĊ,
5) ukáadzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objĊty,
a jeĪeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo 

o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypáaty wynagrodzenia oraz przyjĊtym 
sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecnoĞci w pracy oraz 
usprawiedliwiania nieobecnoĞci w pracy.

Z punktu widzenia pracownika najbardziej poĪądaną umową jest umowa o pracĊ 
zawarta na czas nieoznaczony, bowiem najtrudniej jest ją rozwiązaü przez praco-
dawcĊ, a wiĊc jest ona przynajmniej teoretycznie najbardziej trwaáa. Wypowiedze-
nie takiej umowy musi byü uzasadnione, a przyczyny wypowiedzenia rzeczywiste 
i konkretne, co podlega kontroli sądowej w przypadku odwoáania siĊ przez pracow-
nika od wypowiedzenia umowy o pracĊ. Ponadto o zamiarze wypowiedzenia pra-
cownikowi umowy o pracĊ zawartej na czas nieokreĞlony pracodawca zawiadamia 
na piĞmie reprezentującą pracownika zakáadową organizacjĊ związkową, podając 
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przyczynĊ uzasadniającą rozwiązanie umowy. JeĪeli zakáadowa organizacja związ-
kowa uwaĪa, Īe wypowiedzenie byáoby nieuzasadnione, moĪe w ciągu 5 dni od 
otrzymania zawiadomienia zgáosiü na piĞmie pracodawcy umotywowane zastrze-
Īenia. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a takĪe w razie nieza-
jĊcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzjĊ 
w sprawie wypowiedzenia. Tak daleko idące wymagania nie wystĊpują w przypad-
ku pozostaáych umów o pracĊ, które biorąc to pod uwagĊ, są na pewno rozwiąza-
niami bardziej preferowanymi przez pracodawcĊ. KaĪda z tych umów moĪe zostaü 
rozwiązana za wypowiedzeniem przy braku koniecznoĞci wskazywania przyczyn 
jej wypowiedzenia oraz dokonywania konsultacji związkowej zamiaru wypowie-
dzenia.

4. Prawa i obowiČzki pracowników i pracodawców

Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców wynikają z treĞci i istoty stosunku 
pracy oraz są regulowane przepisani prawa pracy. Bardzo czĊsto takĪe z obowiązkami 
jednej strony skorelowane są uprawnienia drugiej strony stosunku pracowniczego. 
W niniejszym opracowaniu nie jest moĪliwe wskazane wszystkich obowiązków 
pracodawców oraz pracowników, zatem zostanie zwrócona uwaga na najistotniejsze 
z nich. Ponadto w niniejszym rozdziale nie bĊdą omawiane obowiązki pracodawcy 
okreĞlone normatywnie w art. 94 kodeksu pracy, jako Īe zostaáy one przybliĪone 
w pierwszym rozdziale niniejszego opracowania.

Jak wskazano powyĪej, zgodnie z treĞcią art. 22 § 1 kodeksu pracy przez nawią-
zanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje siĊ do wykonywania pracy okreĞlonego 
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcĊ, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za 
wynagrodzeniem. Z powyĪszego wynika zatem, iĪ podstawowym obowiązkiem 
pracodawcy jest dopuszczenie pracownika do pracy i wypáata za tĊ pracĊ wynagro-
dzenia, natomiast pracownik zobowiązany jest do wykonywania umówionej pracy, 
z uwzglĊdnieniem uwag pracodawcy oraz w uzgodnionym miejscu i czasie. Oczy-
wiĞcie te obowiązki ulegają w innych przepisach prawa pracy doprecyzowaniu. Jak 
chociaĪby w przepisach dotyczących szeroko rozumianej ochrony wynagrodzenia. 
Zgodnie z nimi, wypáaty wynagrodzenia za pracĊ dokonuje siĊ co najmniej raz 
w miesiącu, w staáym i ustalonym z góry terminie. Ponadto wynagrodzenie za pracĊ 
páatne raz w miesiącu wypáaca siĊ z doáu, niezwáocznie po ustaleniu jego peánej 
wysokoĞci, nie póĨniej jednak niĪ w ciągu pierwszych 10 dni nastĊpnego miesiąca 
kalendarzowego. Pracodawca jest obowiązany wypáacaü wynagrodzenie w miejscu, 
terminie i czasie okreĞlonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa 
pracy. Wypáaty wynagrodzenia dokonuje siĊ w formie pieniĊĪnej; czĊĞciowe speá-
nienie wynagrodzenia w innej formie niĪ pieniĊĪna jest dopuszczalne tylko wów-
czas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub ukáad zbiorowy pracy.
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Pracodawca ma takĪe okreĞlone obowiązki związane na przykáad z rozwiąza-
niem stosunku pracy. Jeden z nich dotyczy obowiązku wydania Ğwiadectwa pracy. 
OtóĪ zgodnie z art. 97 § 1 kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaĞniĊ-
ciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwáocznie wydaü pracowni-
kowi Ğwiadectwo pracy. Wydanie Ğwiadectwa pracy nie moĪe byü uzaleĪnione od 
uprzedniego rozliczenia siĊ pracownika z pracodawcą.

W przewidzianych prawem przypadkach pracodawca ma takĪe obowiązek 
wprowadzenia okreĞlonych aktów wewnątrzzakáadowych w zakáadzie pracy. Ta-
kimi typowymi dokumentami są regulamin wynagradzania oraz regulamin pracy.

Oczywistym jest takĪe, iĪ pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania prze-
pisów prawa pracy dotyczących czasu pracy pracowników, urlopów wypoczynko-
wych (po stronie pracownika pojawia siĊ prawo do takiego urlopu, które po stronie 
pracodawcy áączy siĊ z obowiązkiem udzielenia go). Musi on takĪe respektowaü 
uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz bezpieczeĔstwem i hi-
gieną pracy. W szczególnoĞci te ostatnie przepisy mają niezwykle istotny wymiar 
w codziennej pracy pracowników, bowiem to on ponosi odpowiedzialnoĞü za stan 
bezpieczeĔstwa i higieny pracy w zakáadzie pracy.

Zgodnie z treĞcią art. 207 § 2 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany chroniü 
zdrowie i Īycie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągniĊü nauki i techniki. W szczegól-
noĞci jest on obowiązany:

1) organizowaü pracĊ w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy;

2) zapewniaü przestrzeganie w zakáadzie pracy przepisów oraz zasad bezpie-
czeĔstwa i higieny pracy, wydawaü polecenia usuniĊcia uchybieĔ w tym za-
kresie oraz kontrolowaü wykonanie tych poleceĔ;

3) reagowaü na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeĔstwa i higieny pra-
cy oraz dostosowywaü Ğrodki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego 
poziomu ochrony zdrowia i Īycia pracowników, biorąc pod uwagĊ zmieniają-
ce siĊ warunki wykonywania pracy;

4) zapewniü rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i choro-
bom zawodowym uwzglĊdniającej zagadnienia techniczne, organizacjĊ pracy, 
warunki pracy, stosunki spoáeczne oraz wpáyw czynników Ğrodowiska pracy;

5) uwzglĊdniaü ochronĊ zdrowia máodocianych, pracownic w ciąĪy lub karmią-
cych dziecko piersią oraz pracowników niepeánosprawnych w ramach podej-
mowanych dziaáaĔ profi laktycznych;

6) zapewniaü wykonanie nakazów, wystąpieĔ, decyzji i zarządzeĔ wydawanych 
przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

7) zapewniaü wykonanie zaleceĔ spoáecznego inspektora pracy.
Natomiast podstawowe obowiązki pracownika zostaáy przez ustawodawcĊ uregu-

lowane z kolei w art. 100 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracownik jest obowiązany 
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wykonywaü pracĊ sumiennie i starannie oraz stosowaü siĊ do poleceĔ przeáoĪonych, 
które dotyczą pracy, jeĪeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową 
o pracĊ. Ponadto pracownik jest obowiązany w szczególnoĞci:

1) przestrzegaü czasu pracy ustalonego w zakáadzie pracy;
2) przestrzegaü regulaminu pracy i ustalonego w zakáadzie pracy porządku;
3) przestrzegaü przepisów oraz zasad bezpieczeĔstwa i higieny pracy, a takĪe 

przepisów przeciwpoĪarowych;
4) dbaü o dobro zakáadu pracy, chroniü jego mienie oraz zachowaü w tajemnicy 

informacje, których ujawnienie mogáoby naraziü pracodawcĊ na szkodĊ;
5) przestrzegaü tajemnicy okreĞlonej w odrĊbnych przepisach;
6) przestrzegaü w zakáadzie pracy zasad wspóáĪycia spoáecznego. 
Niejednokrotnie pracownik (a w okreĞlonych przypadkach takĪe byáy pracownik) 

moĪe byü w zakresie okreĞlonym w odrĊbnej umowie niĪ umowa o pracĊ zobowią-
zany do powstrzymania siĊ od dziaáalnoĞci konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz 
od Ğwiadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz 
podmiotu prowadzącego taką dziaáalnoĞü, jak pracodawca lub byáy pracodawca (za-
kaz konkurencji).

Warto zauwaĪyü, iĪ za nieprzestrzeganie obowiązków pracowniczych pracow-
nik moĪe ponosiü odpowiedzialnoĞü porządkową lub cywilnoprawną. Za nieprze-
strzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, 
przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy, przepisów przeciwpoĪarowych, a takĪe 
przyjĊtego sposobu potwierdzania przybycia i obecnoĞci w pracy oraz usprawiedli-
wiania nieobecnoĞci w pracy pracodawca moĪe stosowaü karĊ upomnienia lub karĊ 
nagany. Z kolei za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeĔstwa 
i higieny pracy lub przepisów przeciwpoĪarowych, opuszczenie pracy bez uspra-
wiedliwienia, stawienie siĊ do pracy w stanie nietrzeĨwoĞci lub spoĪywanie alko-
holu w czasie pracy – pracodawca moĪe równieĪ stosowaü karĊ pieniĊĪną.

Natomiast pracownik, który wskutek niewykonania lub nienaleĪytego wykonania 
obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządziá pracodawcy szkodĊ, ponosi od-
powiedzialnoĞü materialną wedáug zasad okreĞlonych w przepisach kodeksu pracy. 
Zakres odpowiedzialnoĞci pracownika za wyrządzoną pracodawcy szkody zaleĪy od 
tego, czy szkoda zostaáa wyrządzona z winy umyĞlnej, czy teĪ nieumyĞlnej. JeĪeli 
pracownik umyĞlnie wyrządziá szkodĊ, jest obowiązany do jej naprawienia w peánej 
wysokoĞci. Z kolei w przypadku wyrządzenia szkody nieumyĞlnie, odszkodowa-
nie ustala siĊ w wysokoĞci wyrządzonej szkody, jednak nie moĪe ono przewyĪszaü 
kwoty trzymiesiĊcznego wynagrodzenia przysáugującego pracownikowi w dniu wy-
rządzenia szkody.
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5.  Zagadnienia ogólne dotyczČce ubezpieczeŷ spoųecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego

Osoba fi zyczna prowadząca pozarolniczą dziaáalnoĞü opáaca za siebie skáadki na 
ubezpieczenia spoáeczne i skáadkĊ na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy wy-
miaru, którą samodzielnie deklaruje. Przy czym inna jej wysokoĞü jest przewidziana 
dla skáadek spoáecznych i inna dla skáadki zdrowotnej.

PodstawĊ wymiaru skáadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczo-
nych przedsiĊbiorców stanowi zadeklarowana kwota, nie niĪsza jednak niĪ 60% 
prognozowanego przeciĊtnego wynagrodzenia miesiĊcznego przyjĊtego do ustale-
nia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru skáadek (ograniczenie to od-
powiada 30-krotnoĞci prognozowanego przeciĊtnego wynagrodzenia miesiĊcznego 
w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy okreĞlonego w ustawie budĪe-
towej). NaleĪy przy tym zaznaczyü, iĪ dla podmiotów rozpoczynających prowa-
dzenie dziaáalnoĞci gospodarczej ustawodawca przewidziaá specjalne rozwiązanie, 
bowiem podstawĊ wymiaru skáadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubez-
pieczonych przedsiĊbiorców w okresie pierwszych 24 miesiĊcy kalendarzowych od 
dnia rozpoczĊcia wykonywania dziaáalnoĞci gospodarczej stanowi zadeklarowana 
kwota, nie niĪsza jednak niĪ 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Dla osoby prowadzącej pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą charakter dobro-
wolny ma ubezpieczenie chorobowe. SkáadkĊ na to ubezpieczenie przedsiĊbiorca 
opáaca od podstawy wymiaru skáadek emerytalnej i rentowych.

Co do zasady stopy procentowe skáadek wynoszą:
1) 19,52% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne (od tego istnieją wyjątki);
2) 8,00% podstawy wymiaru – na ubezpieczenia rentowe;
3) 2,45% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe;
4) od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie wypadkowe49.
Z kolei najniĪszą podstawĊ wymiaru skáadki na ubezpieczenie zdrowotne dla 

osób prowadzących pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą, stanowi 75% przeciĊt-
nego miesiĊcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiĊbiorstw w IV kwartale roku 
poprzedniego wáącznie z wypáatami z zysku. W roku 2016 najniĪszą podstawĊ wy-
miaru skáadki na to ubezpieczenie stanowi kwota 3 210, 60 zá (wysokoĞü skáadki 
w skali miesiąca wynosi zatem 288,95 zá).
49 PrzedsiĊbiorca opáacający skáadki na ubezpieczenia spoáeczne w przypadku zadeklarowania pod-

stawy ich wymiaru na minimalnym poziomie (bez Īadnych preferencji) bĊdzie zmuszony do pono-
szenia nastĊpujących obciąĪeĔ w skali miesiąca: skáadka na ubezpieczenie emerytalne – 474,92 zá, 
skáadka na ubezpieczenie rentowe – 194,64 zá, skáadka na ubezpieczenie chorobowe – 59,61 zá, 
skáadka na ubezpieczenie wypadkowe (przyjmując, Īe przedsiĊbiorcĊ obowiązuje skáadka w wy-
sokoĞci 1,80% podstawy wymiaru) – 43,79 zá. Niektórzy przedsiĊbiorcy są zobowiązani takĪe do 
opáacania skáadki na Fundusz Pracy; nie dotyczy to jednak m.in. przedsiĊbiorców, którzy opáacają 
skáadki od preferencyjnej podstawy wymiaru skáadek przysáugującej początkującemu przedsiĊ-
biorcy (czyli od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia) oraz przedsiĊbiorców, którzy osiągnĊli 
wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mĊĪczyzn.
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