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Rozdzia I. Podejmowanie i prowadzenie
dzia alno ci gospodarczej w Polsce
1. Poj cie dzia alno ci gospodarczej
Poj cie dzia alno ci gospodarczej jest jednym z kluczowych poj dla przedsi biorcy. Bardzo cz sto poj cie przedsi biorcy jest deﬁniowane w a nie przez odes anie do
poj cia dzia alno ci gospodarczej, co pozwala na okre lenie, czy w danym wypadku
okre lony podmiot wyst puje jako przedsi biorca. Ustalenie statusu danego podmiotu w okre lonej sytuacji faktycznej jako przedsi biorcy lub jako nie-przedsi biorcy,
wi e si z okre lonymi konsekwencjami natury prawnej, np. w zakresie prawa podatkowego.
W systemie prawa polskiego spotykamy si z wieloma deﬁnicjami dzia alno ci
gospodarczej, które cz sto mog w sposób istotny odbiega od siebie. Dzieje si
tak z tego powodu, i ustawodawca na potrzeby danej dziedziny prawa lub nawet
okre lonej ustawy tworzy odr bn deﬁnicj dzia alno ci gospodarczej ze wzgl du na
specyﬁk regulowanej materii lub jej przedmiot. Jednak e najistotniejsz i wiod c
deﬁnicj dzia alno ci gospodarczej ustawodawca zawar w ustawie z dnia 2 lipca
2004 roku o swobodzie dzia alno ci gospodarczej. Jej artyku 2 stanowi, e dzia alno ci gospodarcz jest zarobkowa dzia alno wytwórcza, budowlana, handlowa,
us ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z ó , a tak e
dzia alno zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ci g y. Z powy szej
legalnej deﬁnicji dzia alno ci gospodarczej wynika, i charakteryzuje si ona kilkoma istotnymi cechami.
Samo poj cie dzia alno ci gospodarczej oraz jej prowadzenie ma charakter obiektywny. Nie ma zatem znaczenia, czy podmiot wykonuj cy czynno ci mieszcz ce si
w ramach tego poj cia dokona odpowiedniego, wymaganego prawem zg oszenia prowadzenia dzia alno ci oraz czy wykona inne niezb dne obowi zki zwi zane z jej podj ciem. Je eli zatem okre lony podmiot prowadzi aktywno , która obiektywnie jest
klasyﬁkowana do dzia alno ci gospodarczej, to powinien by on uwa any za przedsi biorc w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej1.
W ród elementów deﬁnicji dzia alno ci gospodarczej zosta przez ustawodawc
wskazany tak e jej zarobkowy charakter. Nie oznacza to oczywi cie, e dzia al1

Zob. art. 4 Ustawy swobodzie dzia alno ci gospodarczej, który deﬁniuje przedsi biorc jako
osob ﬁzyczn , osob prawn i jednostk organizacyjn nieb d c osob prawn , której odr bna ustawa przyznaje zdolno prawn , wykonuj c we w asnym imieniu dzia alno gospodarcz . Za przedsi biorców uznaje si tak e wspólników spó ki cywilnej w zakresie wykonywanej
przez nich dzia alno ci gospodarczej.
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no gospodarcza, aby zosta a uznana za tak musi przynosi dochody, bowiem
niejednokrotnie mo e si zdarzy , i koszty uzyskania przychodów b d wy sze od
uzyskiwanych przychodów. Taka sytuacja ma miejsce w szczególno ci w pocz tkowym etapie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, kiedy przedsi biorca inwestuje
szereg rodków ﬁnansowych w celu zakupu aktywów, które s u y mu b d do
wykonywania takiej dzia alno ci, a na tym etapie nie pojawiaj si jeszcze b d
pojawiaj si w niewielkiej wysoko ci przychody. Jednak dla uznania, e okre lona
dzia alno ma charakter zarobkowy wystarczaj ce jest, e okre lony podmiot dziaa z zamiarem osi gania zysku, pomimo tego, i go faktycznie nie osi ga.
Ustawodawca w tre ci deﬁnicji dzia alno ci gospodarczej wymieni okre lone
rodzaje aktywno ci, które mieszcz si w jej ramach. Jest to dzia alno wytwórcza,
budowlana, handlowa, us ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
kopalin ze z ó , a tak e dzia alno zawodowa. Powstaje oczywi cie pytanie, czy
ten katalog ma charakter zamkni ty i tym samym inne rodzaje dzia alno ci b d
pozostawa y poza zakresem tego poj cia, czy te ma on jedynie charakter egzemplatywny. Nale y w sposób zdecydowany przychyli si do drugiej z tych opcji,
bowiem poj cie dzia alno ci gospodarczej zosta o zarysowane normatywnie przez
ustawodawc szeroko i nie istniej adne argumenty, ani normatywne, ani te aksjologiczne, które uzasadnia yby zaw one rozumienie tego poj cia.
Aby okre lona dzia alno mog a zosta uznana za dzia alno gospodarcz
musi by ona wykonywana w sposób ci g y i zorganizowany. Ci g o oznacza,
e okre lone czynno ci, które s wykonywane przez dany podmiot nie s wykonywane jednorazowo (np. za dzia alno handlow nie mo e zosta uznana sprzeda
swojego prywatnego pojazdu innemu podmiotowi). Ci g o jako cecha dzia alnoci gospodarczej oznacza zatem zamiar podmiotu podejmuj cego i wykonuj cego
dzia alno gospodarcz , objawiaj cy si w pewnej metodzie post powania (powtarzalno czynno ci) w a ciwej rodzajowi dzia alno ci gospodarczej2. Z kolei zorganizowanie dzia alno ci gospodarczej mo na rozpatrywa pod wzgl dem prawnym
oraz faktycznym, a tak e mo na wyodr bni jej aspekt formalny i materialny. Formalne zorganizowanie dzia alno ci gospodarczej odnosi si do prawnie okre lonego zakresu obowi zków zwi zanych z wykonywan dzia alno ci gospodarcz ,
takich jak rejestracja dzia alno ci gospodarczej, dokonanie zg osze na gruncie podatkowym oraz statystycznym, obowi zki zwi zane z ubezpieczeniem spo ecznym,
konieczno prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w okre lonej formie organizacyjno-prawnej, konieczno uzyskania okre lonych aktów administracyjnych, tj.
koncesji, zezwole itp3. Natomiast je li chodzi o warunki materialne, to wymienia
si list czynno ci organizacyjnych w zakresie uzyskania rodków ﬁnansowych
2

3

A. Powa owski, S. Koroluk, Podejmowanie dzia alno ci gospodarczej w wietle regulacji prawnych, Bydgoszcz-Gda sk 2005, s. 37.
M. Sieradzka, Komentarz do art. 2 ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej, System
Informacji Prawnej Lex Prestige.
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na podj cie dzia alno ci gospodarczej, zatrudnienia pracowników, wynaj cia czy
te zakupu lokalu. Te wszystkie wskazane czynno ci organizacyjne jednoznacznie
przes dzaj , i dzia alno gospodarcza jest aktywno ci , która nie ma charakteru
przypadkowego.
Z deﬁnicj dzia alno ci gospodarczej spotykamy si tak e w innych aktach prawnych, przede wszystkim z zakresu prawa podatkowego.
W ustawie Ordynacja podatkowa przez dzia alno gospodarcz rozumie si
ka d dzia alno zarobkow w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie dziaalno ci gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a tak e ka d inn
dzia alno zarobkow wykonywan we w asnym imieniu i na w asny lub cudzy
rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczaj tej dzia alno ci do dzia alno ci gospodarczej lub osoby wykonuj cej tak dzia alno – do przedsi biorców. Deﬁnicja
ta jest zatem bardzo szeroka i w poj ciu dzia alno ci gospodarczej zakre lonym
na gruncie Ordynacji podatkowej, mieszcz si tak e rodzaje aktywno ci, które
nie by yby uwa ane za prowadzenie dzia alno ci gospodarczej na gruncie ustawy
o swobodzie dzia alno ci gospodarczej. Na gruncie podatkowym ta deﬁnicja jest
jednak niezwykle istotna, uwa a si bowiem, i „(…) ma niejako charakter spinaj cy, gdy nakazuje stosowa to okre lenie do wszelkich rodzajów dzia alno ci
zarobkowej, nawet wówczas gdy konkretna ustawa nie kwaliﬁkuje tej dzia alno ci
w ramy dzia alno ci gospodarczej (…)”4.
Z kolei w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i us ug dziaalno gospodarcza zosta a zdeﬁniowana w jej art. 15 ust. 2. Zgodnie z ni dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dzia alno producentów, handlowców lub
us ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj cych zasoby naturalne oraz rolników,
a tak e dzia alno osób wykonuj cych wolne zawody. Dzia alno gospodarcza
obejmuje w szczególno ci czynno ci polegaj ce na wykorzystywaniu towarów lub
warto ci niematerialnych i prawnych w sposób ci g y dla celów zarobkowych. Jest
to zatem szeroko zarysowana deﬁnicja dzia alno ci gospodarczej, która – mówi c
w du ym uproszczeniu – obejmuje swoim zakresem wszelkie czynno ci, które s
wykonywane w ramach profesjonalnego (zawodowego) obrotu, pozostawiaj c poza
jej zakresem czynno ci o charakterze nieprofesjonalnym. W przypadku deﬁnicji
zbudowanej na gruncie ustawy o podatku od towarów i us ug nale y dodatkowo
pami ta , i przepisy tego aktu prawnego s wynikiem implementacji do polskiego porz dku prawnego Dyrektywy o systemie podatku od warto ci dodanej, co
niesie ze sob niezwykle wa kie implikacje, poza oczywi cie specyﬁczn materi
regulacji tego aktu prawnego. Po pierwsze deﬁnicja ta musi by zgodna z deﬁnicj ,
która zosta a ukszta towana na gruncie ww. Dyrektywy, a po drugie przy wyk adni
przepisów polskiej ustawy nale y stosowa „prounijny” sposób wyk adni, który
w swoim zamierzeniu ma doprowadzi do zgodno ci tre ci polskiej normy z pra4

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 mie na uwadze tak e fakt, i deﬁnicja
dzia alno ci gospodarczej w sposób bezpo redni oddzia uje na kluczowy element
konstrukcyjny tego podatku, tj. jego podmiot. Jest on bowiem deﬁniowany w a nie
jako podmiot prowadz cy dzia alno gospodarcz .
Ustawodawca nie omieszka tak e umie ci deﬁnicji dzia alno ci gospodarczej
w ustawach reguluj cych podatki dochodowe. W ustawie o podatku dochodowym
od osób ﬁzycznych dzia alno gospodarcza zosta a zdeﬁniowana jako dzia alno
zarobkowa:
a) wytwórcza, budowlana, handlowa, us ugowa,
b) polegaj ca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze
zó ,
c) polegaj ca na wykorzystywaniu rzeczy oraz warto ci niematerialnych i prawnych
– prowadzona we w asnym imieniu bez wzgl du na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ci g y, z której uzyskane przychody nie s zaliczane do innych przychodów ze róde wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Przepis ten nale y
jednak czyta cznie z tre ci art. 5b ust. 1 tej ustawy, który stanowi, i za pozarolnicz dzia alno gospodarcz nie uznaje si czynno ci, je eli cznie spe nione
s nast puj ce warunki:
1) odpowiedzialno wobec osób trzecich za rezultat tych czynno ci oraz ich
wykonywanie, z wy czeniem odpowiedzialno ci za pope nienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecaj cy wykonanie tych czynno ci;
2) s one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecaj cego te czynno ci;
3) wykonuj cy te czynno ci nie ponosi ryzyka gospodarczego zwi zanego z prowadzon dzia alno ci .
Na gruncie tej ustawy najistotniejsze jest zatem to, aby dany podmiot uzyskiwa
okre lone przychody, które nie b d kwaliﬁkowane do innego ród a ni dzia alno gospodarcza. Ponadto aktywno taka musi mie tak e charakter zorganizowany i ci g y, a tak e mie charakter odpowiednio samodzielny zarówno w zakresie podporz dkowania organizacyjnego, jak i w odniesieniu do ponoszonego ryzyka
wi zanego z wykonywanymi czynno ciami.
Porównanie tych wszystkich deﬁnicji dzia alno ci gospodarczej mo e prowadzi
niejednokrotnie do dosy kuriozalnych wniosków. Mo e bowiem doj do sytuacji,
w której na gruncie jednego aktu prawnego okre lone czynno ci nie b d uwa ane
za dzia alno gospodarcz , podczas gdy inny akt b dzie obejmowa je t kategori .
Przyk adowo, dany podmiot mo e by uznany za prowadz cy dzia alno gospodarcz na gruncie VAT, a nie b dzie uznany za taki na gruncie podatku dochodowego.
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2. Zasady podejmowania dzia alno ci gospodarczej
Przedsi biorca mo e podj dzia alno gospodarcz w dniu z o enia wniosku o wpis
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej (CEIDG) albo po
uzyskaniu wpisu do rejestru przedsi biorców w Krajowym Rejestrze S dowym.
W zale no ci zatem od tego w jakiej formie dzia a b dzie przedsi biorca podlega
on b dzie rejestracji w odr bnych rejestracjach. Wpisowi do ewidencji podlegaj
przedsi biorcy b d cy osobami ﬁzycznymi. Równie przedsi biorcy b d cy wspólnikami spó ki cywilnej b d podlegali obowi zkowi rejestracji w CEIDG, bowiem
spó ka cywilna nie ma odr bnej podmiotowo ci prawnej, zatem to jej wspólnicy
s traktowani jako osoby prowadz ce dzia alno gospodarcz . Oczywi cie nic nie
stoi na przeszkodzie, aby we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzia alno ci Gospodarczej okre li pó niejszy dzie podj cia dzia alno ci gospodarczej, ni dzie z o enia wniosku.
Pozosta e podmioty podlegaj wpisowi do rejestru przedsi biorców Krajowego
Rejestru S dowego. Warto przy tym zauwa y , e spó ka kapita owa mo e podj
dzia alno gospodarcz przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsi biorców.
Samo z o enie wniosku o wpis do ewidencji lub wpisanie do rejestru przedsi biorców b dzie niewystarczaj ce do rozpocz cia dzia alno ci w tych wszystkich
przypadkach, w których przepisy prawa statuuj dalej id ce wymogi, jak na przyk ad uzyskanie koncesji, zezwolenia lub wpisu do ewidencji dzia alno ci regulowanej. Przepisy prawa te mog wymaga uzyskania przez przedsi biorc licencji lub
okre lonej zgody.
Przyk adowo, zgodnie z tre ci ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej
uzyskania koncesji wymaga wykonywanie dzia alno ci gospodarczej w zakresie:
1) poszukiwania, rozpoznawania z ó w glowodorów oraz kopalin sta ych obj tych w asno ci górnicz , poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego sk adowania dwutlenku w gla, wydobywania kopalin ze z ó , podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego sk adowania odpadów oraz podziemnego sk adowania dwutlenku w gla;
2) wytwarzania i obrotu materia ami wybuchowymi, broni i amunicj oraz
wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesy ania, dystrybucji i obrotu paliwami i energi ;
4) przesy ania dwutlenku w gla w celu jego podziemnego sk adowania;
5) ochrony osób i mienia;
6) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wy czeniem
programów rozpowszechnianych wy cznie w systemie teleinformatycznym,
które nie s rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;
7) przewozów lotniczych;
8) prowadzenia kasyna gry.
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Tak jak wskazano wcze niej, niektóre rodzaje dzia alno ci gospodarczej wymagaj
uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest aktem odmiennym od koncesji, a w literaturze
przedmiotu wskazuje si , e podstawowe ró nice pomi dzy koncesj a zezwoleniem
polegaj na tym, e zezwolenie wydawane jest przedsi biorcy, którego obowi zkiem
jest spe nienie okre lonych warunków oraz wymaganie uzyskania zezwolenia odnosi si do dzia alno ci, której wykonanie nie mo e by wolne5. Konieczno uzyskania zezwolenia dotyczy mi dzy innymi prowadzenia dzia alno ci w zakresie us ug
pocztowych i telekomunikacyjnych, detalicznej sprzeda y alkoholi czy po rednictwa
ubezpieczeniowego.
Czym innym jest natomiast wymóg uzyskania przez przedsi biorc wpisu do
rejestru dzia alno ci regulowanej. W tym wypadku konieczne jest spe nienie szczególnych warunków, okre lonych przepisami odr bnych ustaw. Zatem podj cie dziaalno ci gospodarczej uznanej za regulowan wymaga koniunktywnego spe nienia
okre lonych przes anek o charakterze materialnym i formalnym6. Mo na zatem wyró ni trzy etapy post powania zmierzaj cego do legalnego podj cia dzia alno ci:
1) spe nienie przez przedsi biorc szczególnych warunków okre lonych przepisami odr bnej ustawy; 2) z o enie przez przedsi biorc wniosku o dokonanie wpisu
w odpowiednim rejestrze dzia alno ci regulowanej wraz z o wiadczeniem o spe nieniu warunków szczególnych wymaganych do wykonywania danej dzia alno ci;
3) wpisanie przez organ prowadz cy do rejestru dzia alno ci regulowanej7. Dzia alno ci regulowan s m.in. nast puj ce rodzaje dzia alno ci: organizacja profesjonalnego wspó zawodnictwa sportowego, prowadzenie kantorów, prowadzenie us ug
detektywistycznych, prowadzenie stacji kontroli pojazdów, praktykowanie indywidualne i grupowe: piel gniarek i po o nych, lekarzy i dentystów, wyrób i rozlewnia
wyrobów winiarskich.
Przedsi biorca wpisany do rejestru przedsi biorców albo ewidencji jest obowi zany umieszcza w o wiadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej
dzia alno ci do oznaczonych osób i organów, numer identyﬁkacji podatkowej (NIP)
oraz pos ugiwa si tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. Identyﬁkacja przedsi biorcy w poszczególnych urz dowych rejestrach nast puje na podstawie
numeru identyﬁkacji podatkowej (NIP).
Je eli przepisy szczególne nak adaj na przedsi biorc obowi zek posiadania
odpowiednich uprawnie zawodowych przy wykonywaniu okre lonego rodzaju
dzia alno ci gospodarczej, przedsi biorca jest obowi zany zapewni , aby czynno ci
w ramach dzia alno ci gospodarczej by y wykonywane bezpo rednio przez osob legitymuj c si posiadaniem takich uprawnie zawodowych. Doskona ym przyk adem
5

6

7

K. astawski, Reglamentacja dzia alno ci przedsi biorców i wykonywania wolnych zawodów,
„Studia Prawnicze i Administracyjne” 2013, nr 1, s. 38.
M. Etel, Regulowana dzia alno gospodarcza a zasada wolno ci gospodarczej, „Pa stwo i Prawo” 2007, nr 2, s. 42. Zobacz tak e na ten temat K. Kohutek, Zasady podejmowania dzia alno ci
regulowanej, „Przegl d Prawa Handlowego” 2005, nr 6, s. 35 i n.
Ibidem, s. 42.
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konieczno ci posiadania takich uprawnie s zawody prawnicze (np. radca prawny,
adwokat, notariusz) czy te medyczne (np. lekarz). Tylko osoby posiadaj ce okre lone
wykszta cenie oraz spe niaj ce inne wymogi, jak np. odbycie aplikacji i wpis na odpowiedni list prowadzon przez samorz d zawodowy pozwalaj na wykonywania
powy ej wskazanych zawodów prawniczych.
Przedsi biorca podejmuj c dzia alno gospodarcz , jest obowi zany spe nia
okre lone przepisami prawa warunki wykonywania tej dzia alno ci, w szczególno ci dotycz ce ochrony przed zagro eniem ycia, zdrowia ludzkiego i moralno ci
publicznej, a tak e ochrony rodowiska.
Przy podejmowaniu dzia alno ci gospodarczej przedsi biorca powinien uwzgl dnia tak e fakt, e jej wykonywanie musi odbywa si na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz s usznych interesów konsumentów.
Wyznaczników dobrych obyczajów nale y poszukiwa w rzetelno ci konkurencji
i niezafa szowanym wspó zawodnictwie w wy cigu ekonomicznym8. Jak wskazuje
si w orzecznictwie s dowym „Dobre obyczaje kupieckie to pozaprawne normy post powania, którymi winni kierowa si przedsi biorcy, ich tre ci nie da si wyrazi
w sposób wyczerpuj cy, gdy kszta towane s przez ludzkie postawy warunkowane
przyjmowanymi warto ciami moralnymi, celami ekonomicznymi oraz praktykami
ycia gospodarczego, a równie podlegaj zmianom wraz ze zmiennymi ideologiami politycznymi, spo eczno-gospodarczymi i moralnymi”9. Dobre obyczaje s
tak e deﬁniowane jako pozaprawne normy post powania odwo uj ce si do zasad
s uszno ci, moralno ci, etyki, norm wspó ycia spo ecznego, które powinny cechowa przedsi biorców prowadz cych dzia alno gospodarcz 10.
Warto tak e zauwa y , e dokonywanie lub przyjmowanie p atno ci zwi zanych
z wykonywan dzia alno ci gospodarcz nast puje za po rednictwem rachunku
bankowego przedsi biorcy w ka dym przypadku, gdy:
1) stron transakcji, z której wynika p atno , jest inny przedsi biorca oraz
2) jednorazowa warto transakcji, bez wzgl du na liczb wynikaj cych z niej
p atno ci, przekracza równowarto 15 000 euro przeliczonych na z ote wed ug
redniego kursu walut obcych og aszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego
dnia miesi ca poprzedzaj cego miesi c, w którym dokonano transakcji.
Przedsi biorca b d cy cz onkiem spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej
mo e realizowa powy szy obowi zek za po rednictwem rachunku w tej spó dzielczej kasie oszcz dno ciowo-kredytowej.

8

9

10

E. Nowi ska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2006, s. 50.
Wyrok S du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 lutego 2008 r., sygn. akt: V ACa 256/07,
System Informacji Prawnej Lex Prestige, LEX nr 519350.
Wyrok Krajowej Izby Odwo awczej przy Prezesie Urz du Zamówie Publicznych z dnia 18 stycznia 2013 r., sygn. akt: KIO 7/13, System Informacji Prawnej Lex Prestige, LEX nr 1272731.

12

Prawne aspekty funkcjonowania przedsi biorstwa

3. Rejestracja przedsi biorców (Centralna Ewidencja i Informacja
o Dzia alno ci Gospodarczej; Krajowy Rejestr S dowy)
Jak wskazano wcze niej „jednoosobowi” przedsi biorcy podlegaj wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej. Prowadzona jest ona w systemie
teleinformatycznym przez ministra w a ciwego do spraw gospodarki. Pe ni ona szereg
funkcji. G ówne jej zadania to: ewidencjonowanie przedsi biorców b d cych osobami
ﬁzycznymi, udost pnianie informacji o przedsi biorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie, umo liwienie wgl du do danych bezp atnie udost pnianych
przez Centraln Informacj Krajowego Rejestru S dowego oraz umo liwienie ustalenia
terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzaj cego je organu.
Wpisowi do CEIDG podlegaj :
1) ﬁrma przedsi biorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2) data urodzenia przedsi biorcy;
3) numer identyﬁkacyjny REGON przedsi biorcy, o ile taki posiada;
4) numer identyﬁkacji podatkowej (NIP);
5) informacja o obywatelstwie polskim przedsi biorcy, o ile takie posiada i innych obywatelstwach przedsi biorcy;
6) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsi biorcy, adres do dor cze przedsi biorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana
dzia alno gospodarcza, w tym adres g ównego miejsca wykonywania dziaalno ci i oddzia u, je eli zosta utworzony; dane te s zgodne z oznaczeniami
kodowymi przyj tymi w krajowym rejestrze urz dowym podzia u terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku mo liwe;
7) adres poczty elektronicznej przedsi biorcy oraz jego strony internetowej,
o ile przedsi biorca takie posiada i zg osi te informacje we wniosku o wpis
do CEIDG;
8) data rozpocz cia wykonywania dzia alno ci gospodarczej;
9) okre lenie przedmiotów wykonywanej dzia alno ci gospodarczej, zgodnie
z Polsk Klasyﬁkacj Dzia alno ci (PKD);
10) informacje o istnieniu lub ustaniu ma e skiej wspólno ci maj tkowej;
11) numer identyﬁkacji podatkowej (NIP) oraz numer identyﬁkacyjny REGON
spó ek cywilnych, je eli przedsi biorca zawar umowy takich spó ek;
12) dane pe nomocnika upowa nionego do prowadzenia spraw przedsi biorcy
wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pe nomocnictwo,
o ile przedsi biorca udzieli pe nomocnictwa i zg osi informacj o jego
udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG;
13) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej;
14) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolno ci do czynno ci prawnych oraz
ustanowieniu kurateli lub opieki;
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15)informacja o og oszeniu upad o ci i uko czeniu tego post powania;
16)informacja o otwarciu post powania restrukturyzacyjnego i jego uko czeniu
albo uprawomocnieniu si postanowienia o zatwierdzeniu uk adu w post powaniu o zatwierdzenie uk adu;
17) informacja o przekszta ceniu przedsi biorcy b d cego osob ﬁzyczn wykonuj c we w asnym imieniu dzia alno gospodarcz w jednoosobow spó k
kapita ow ;
18) informacja o zakazie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej;
19) informacja o zakazie wykonywania okre lonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsi biorc podlega wpisowi do CEIDG;
20)informacja o zakazie prowadzenia dzia alno ci zwi zanej z wychowaniem,
leczeniem, edukacj ma oletnich lub z opiek nad nimi;
21) informacja o wykre leniu wpisu w CEIDG.
Osoba ﬁzyczna sk ada wniosek o wpis do CEIDG za po rednictwem formularza
elektronicznego dost pnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra w a ciwego do spraw gospodarki oraz za po rednictwem
elektronicznej platformy us ug administracji publicznej. System teleinformatyczny
CEIDG przesy a wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie z o enia wniosku. Wniosek o wpis do CEIDG mo e by równie z o ony na
formularzu zgodnym z formularzem elektronicznym w wybranym przez przedsi biorc urz dzie gminy osobi cie albo wys any listem poleconym.
Organ gminy potwierdza to samo wnioskodawcy sk adaj cego wniosek oraz
potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem przyj cie wniosku. Nast pnie organ gminy przekszta ca wniosek na form dokumentu elektronicznego, opatruje go
podpisem elektronicznym weryﬁkowanym za pomoc kwaliﬁkowanego certyﬁkatu
przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
albo podpisuje podpisem potwierdzonym proﬁlem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umo liwiaj cy jednoznaczn
identyﬁkacj osoby przesy aj cej wniosek oraz czasu jego przes ania i przesy a go
do CEIDG nie pó niej ni nast pnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
CEIDG przesy a odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezb dne dla uzyskania, zmiany albo skre lenia wpisu w krajowym rejestrze urz dowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zg oszenia identyﬁkacyjnego
albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyﬁkacji podatników i p atników, zg oszenia p atnika sk adek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpiecze spo ecznych albo zg oszenia o wiadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia spo ecznego rolników w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu spo ecznym rolników oraz z o enia o wiadczenia o wyborze formy
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób ﬁzycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, zg oszenia rejestracyjnego lub
aktualizacyjnego, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i us ug, za
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po rednictwem elektronicznej platformy us ug administracji publicznej lub innych
rodków komunikacji elektronicznej, niezw ocznie, nie pó niej ni w dniu roboczym
nast puj cym po dokonaniu wpisu, do w a ciwego naczelnika urz du skarbowego
wskazanego przez przedsi biorc , a po uzyskaniu informacji o nadanym numerze
identyﬁkacji podatkowej (NIP) do G ównego Urz du Statystycznego oraz Zak adu
Ubezpiecze Spo ecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego wraz
z informacj o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP.
Domniemywa si , e dane wpisane do CEIDG s prawdziwe. Je eli do CEIDG
wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do
CEIDG nie mo e zas ania si wobec osoby trzeciej dzia aj cej w dobrej wierze
zarzutem, e dane te nie s prawdziwe, je eli po powzi ciu informacji o tym wpisie
zaniedba a wyst pi niezw ocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupe nienie lub
wykre lenie wpisu.
Pozostali przedsi biorcy podlegaj wpisowi w Krajowym Rejestrze S dowym.
Rejestr ten sk ada si z rejestru przedsi biorców, rejestru stowarzysze , innych
organizacji spo ecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zak adów opieki zdrowotnej, rejestru d u ników niewyp acalnych. Rejestr prowadz w systemie teleinformatycznym s dy rejonowe (s dy gospodarcze) obejmuj ce
swoj w a ciwo ci obszar województwa lub jego cz .
Wpisowi do rejestru przedsi biorców podlegaj nast puj ce podmioty: spó ki jawne, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spó ki partnerskie, spó ki komandytowe, spó ki komandytowo-akcyjne, spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci ,
spó ki akcyjne, spó ki europejskie, spó dzielnie, spó dzielnie europejskie, przedsi biorstwa pa stwowe, instytuty badawcze, przedsi biorcy okre leni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia alno ci gospodarczej
w zakresie drobnej wytwórczo ci przez zagraniczne osoby prawne i ﬁzyczne, towarzystwa ubezpiecze wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, innych osób
prawnych, je eli wykonuj dzia alno gospodarcz i podlegaj obowi zkowi wpisu
do rejestru, oddzia y przedsi biorców zagranicznych dzia aj cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, g ówne oddzia y zagranicznych zak adów ubezpiecze , g ówne
oddzia y zagranicznych zak adów reasekuracji, instytucje gospodarki bud etowej.
Dane dotycz ce poszczególnych przedsi biorców wpisanych do rejestru przedsi biorców umieszcza si pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu
w sze ciu dzia ach tego rejestru. Do post powania przed s dami rejestrowymi stosuje si przepisy Kodeksu post powania cywilnego o post powaniu nieprocesowym,
chyba e ustawa o Krajowym Rejestrze S dowym stanowi inaczej. Rejestr jest jawny. Ka dy ma prawo dost pu do danych zawartych w Rejestrze za po rednictwem
Centralnej Informacji. Ka dy ma prawo otrzyma , równie drog elektroniczn ,
po wiadczone odpisy, wyci gi, za wiadczenia i informacje z Rejestru.
Domniemywa si , e dane wpisane do rejestru s prawdziwe. Je eli dane wpisano do rejestru niezgodnie ze zg oszeniem podmiotu lub bez tego zg oszenia, pod-
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miot ten nie mo e zas ania si wobec osoby trzeciej dzia aj cej w dobrej wierze
zarzutem, e dane te nie s prawdziwe, je eli zaniedba wyst pi niezw ocznie
z wnioskiem o sprostowanie, uzupe nienie lub wykre lenie wpisu. Jest to istotne,
bowiem podmiot wpisany do rejestru ponosi odpowiedzialno za szkod wyrz dzon zg oszeniem do niego nieprawdziwych danych, je eli podlega y obowi zkowi
wpisu na jego wniosek, a tak e niezg oszeniem danych podlegaj cych obowi zkowi
wpisu do rejestru w ustawowym terminie, chyba e szkoda nast pi a wskutek si y
wy szej albo wy cznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za któr nie
ponosi odpowiedzialno ci. Je eli natomiast do rejestru jest wpisana osobowa spó ka
handlowa, tak odpowiedzialno ponosz solidarnie ze spó k osoby odpowiadaj ce za zobowi zania spó ki ca ym swoim maj tkiem.
Wpis do rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba e przepis szczególny przewiduje wpis z urz du. Wniosek o wpis sk ada si na urz dowym formularzu albo
na formularzu udost pnionym w systemie teleinformatycznym. Sk adaj c wniosek,
wnioskodawca bez wezwania uiszcza op at s dow , a je eli wpis podlega og oszeniu – równie op at za og oszenie w Monitorze S dowym i Gospodarczym.
Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu s du rejestrowego niezw ocznie po jego wydaniu.
Wpis w przedmiocie NIP i numeru identyﬁkacyjnego REGON polega równie na
ich automatycznym zamieszczeniu w rejestrze po przekazaniu z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i z krajowego rejestru urz dowego podmiotów gospodarki narodowej. Wpis jest dokonany z chwil zamieszczenia
danych w rejestrze.

4. Obowi zki oraz prawa przedsi biorców zwi zane z
prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej
Przedsi biorcy w zwi zku z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej maj szereg
obowi zków. Niemo liwym jest ich szczegó owe wyliczenie w tre ci niniejszego
opracowania, bowiem wiele z nich zwi zanych jest z form organizacyjnoprawn
przyj t do prowadzenia dzia alno ci oraz jej przedmiotem. W dalszej cz ci zostan zatem wskazane obowi zki charakterystyczne co do zasady dla wszystkich
przedsi biorców. Mo na je podzieli na pewne grupy: obowi zki ewidencyjne, ksi gowe, pracownicze, podatkowe oraz inne.
Pierwsza grupa obowi zków o charakterze ewidencyjnym zwi zana jest z zarejestrowaniem dzia alno ci gospodarczej. Jak wskazano w poprzedniej jednostce
redakcyjnej, przedsi biorca mo e by zarejestrowany – w zale no ci od formy prowadzenia dzia alno ci – w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej lub w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego.
Wniosek sk adany przez przedsi biorc do CEIDG zawiera w sobie tak e wniosek o: 1) wpis albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urz dowego podmiotów
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gospodarki narodowej (REGON), 2) zg oszenie identyﬁkacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyﬁkacji podatników
i p atników, 3) zg oszenie p atnika sk adek albo jego zmian w rozumieniu przepisów o systemie ubezpiecze spo ecznych albo zg oszenia o wiadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia spo ecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo ecznym rolników, a tak e 4) przyj cie o wiadczenia o wyborze przez
przedsi biorc formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób ﬁzycznych
albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Do wniosku o wpis do CEIDG przedsi biorca mo e do czy zg oszenie rejestracyjne lub
aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i us ug.
Podobnie sytuacja przedstawia si przypadku przedsi biorców wpisywanych do
rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego. Oczywi cie w tym wypadku z o eniu stosownego wniosku musi towarzyszy tak e szereg dokumentów,
które s niezb dne dla powstania podmiotu prawnego (w przypadku np. spó ek
osobowych) czy te osoby prawnej (w przypadku spó ek kapita owych). Przyk adowo, art. 166 i 167 Kodeksu spó ek handlowych wskazuj jakie elementy powinny
by zg oszone do rejestru przedsi biorców w przypadku spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci wraz z jakimi za cznikami. Z powy szych przepisów wynika,
e zg oszenie spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci do s du rejestrowego powinno zawiera : 1) ﬁrm , siedzib i adres spó ki; 2) przedmiot dzia alno ci spó ki;
3) wysoko kapita u zak adowego; 4) okre lenie, czy wspólnik mo e mie wi cej
ni jeden udzia ; 5) nazwiska, imiona i adresy cz onków zarz du oraz sposób reprezentowania spó ki; 6) nazwiska i imiona cz onków rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej, je eli ustawa lub umowa spó ki wymaga ustanowienia rady nadzorczej
lub komisji rewizyjnej; 7) je eli wspólnicy wnosz do spó ki wk ady niepieni ne
– zaznaczenie tej okoliczno ci; 8) czas trwania spó ki, je eli jest oznaczony; 9) je eli
umowa wskazuje pismo przeznaczone do og osze spó ki – oznaczenie tego pisma.
Do zg oszenia spó ki nale y do czy : 1) umow spó ki; 2) o wiadczenie wszystkich cz onków zarz du, e wk ady zosta y wniesione w ca o ci przez wszystkich
wspólników, 3) je eli o powo aniu cz onków organów spó ki nie stanowi akt notarialny zawieraj cy umow spó ki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem
sk adu osobowego. Jednocze nie ze zg oszeniem nale y z o y podpisan przez
wszystkich cz onków zarz du list wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub
ﬁrmy (nazwy) oraz liczby i warto ci nominalnej udzia ów ka dego z nich. Do zg oszenia nale y do czy tak e adresy cz onków zarz du.
Wniosek o wpis do rejestru powinien by z o ony nie pó niej ni w terminie
7 dni od dnia zdarzenia uzasadniaj cego dokonanie wpisu, chyba e przepis szczególny stanowi inaczej. Co do zasady wniosek o wpis s d rejestrowy rozpoznaje nie
pó niej ni w terminie 7 dni od daty jego wp ywu do s du.
Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu s du rejestrowego niezw ocznie po jego wydaniu.
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Wpis w przedmiocie NIP i numeru identyﬁkacyjnego REGON polega równie na
ich automatycznym zamieszczeniu w rejestrze po przekazaniu z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i z krajowego rejestru urz dowego podmiotów gospodarki narodowej. Wraz z dokonaniem rejestracji dzia alnoci gospodarczej powinno zosta dokonane tak e stosowne zg oszenie na potrzeby
ubezpiecze spo ecznych.
Druga grupa obowi zków ma charakter ksi gowy. Ka dy podmiot prowadz cy
dzia alno gospodarcz , za wyj tkiem przewidzianych prawem sytuacji zobowi zany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dokonywanych transakcji
gospodarczych. Ewidencja ta odbywa si co do zasady w formie podatkowej ksi gi
przychodów i rozchodów albo poprzez prowadzenie ksi g rachunkowych.
Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowy
od osób ﬁzycznych, osoby ﬁzyczne, spó ki cywilne osób ﬁzycznych, spó ki jawne osób ﬁzycznych oraz spó ki partnerskie, wykonuj ce dzia alno gospodarcz
s obowi zane prowadzi podatkow ksi g przychodów i rozchodów albo ksi gi
rachunkowe, zgodnie z odr bnymi przepisami w sposób zapewniaj cy ustalenie
dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysoko ci nale nego podatku za rok
podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a tak e uwzgl dnia w ewidencji rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych informacje niezb dne do
obliczenia wysoko ci odpisów amortyzacyjnych. Obowi zek prowadzenia ksi g
mo e by wy czony na mocy przepisów szczególnych.
Zagadnienie prowadzenia podatkowej ksi gi przychodów i rozchodów uregulowane zosta o szczegó owo w rozporz dzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksi gi przychodów i rozchodów.
Wynika z niego tak e, i podmioty obowi zane do prowadzenia przedmiotowej
ksi gi zobowi zane s równie do prowadzenia ewidencji rodków trwa ych oraz
warto ci niematerialnych i prawnych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym oraz ewidencj wyposa enia. Ponadto podatnicy wyp acaj cy pracownikom nale no ci ze stosunku pracy, s obowi zani prowadzi tak e indywidualne
(imienne) karty przychodów pracowników. Z kolei podatnicy wykonuj cy dzia alno kantorow , prowadz równie wed ug zasad okre lonych w przepisach prawa
dewizowego ewidencj wszystkich operacji powoduj cych zmian stanu warto ci
dewizowych i waluty polskiej, natomiast podmioty wykonuj ce dzia alno w zakresie udzielania po yczek pod zastaw (prowadzenia lombardów) s obowi zane
prowadzi równie ewidencj po yczek i zastawionych rzeczy.
Z kolei osoby prawne, w tym przede wszystkim spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci oraz spó ki akcyjne, a tak e osoby ﬁzyczne, spó ki cywilne osób ﬁzycznych, spó ki jawne osób ﬁzycznych, spó ki partnerskie oraz spó dzielnie socjalne,
je eli ich przychody netto ze sprzeda y towarów, produktów i operacji ﬁnansowych
za poprzedni rok obrotowy wynios y co najmniej równowarto w walucie polskiej
1 200 000 euro, s obowi zane do prowadzenia ksi g rachunkowych. Ksi gi ra-
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chunkowe s zobowi zane prowadzi tak e spó ki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne bez wzgl du na wielko obrotów11.
Inn kategori obowi zków przedsi biorcy s te, które s zwi zane z zatrudnianiem pracowników. Nale y na wst pie wyja ni , e zgodnie z tre ci art. 22 § 1
Kodeksu pracy przez nawi zanie stosunku pracy pracownik zobowi zuje si do
wykonywania pracy okre lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc , a pracodawca
– do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Poza zawarciem z pracownikiem umowy o prac , pracodawca informuje pracownika na pi mie, nie pó niej ni
w ci gu 7 dni od dnia zawarcia umowy o prac , o: 1) obowi zuj cej pracownika
dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 2) cz stotliwo ci wyp at wynagrodzenia za prac , 3) wymiarze przys uguj cego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, 4) obowi zuj cej pracownika d ugo ci okresu wypowiedzenia umowy o prac ,
5) uk adzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest obj ty, a je eli pracodawca nie
ma obowi zku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu,
terminie i czasie wyp aty wynagrodzenia oraz przyj tym sposobie potwierdzania
przez pracowników przybycia i obecno ci w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecno ci w pracy.
Inne obowi zki pracodawcy statuuje z kolei artyku 94 Kodeksu pracy. Wynika
z niego konieczno zaznajamiania pracowników podejmuj cych prac z zakresem
ich obowi zków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach
oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Ponadto pracodawca zobowi zany jest
organizowa prac w sposób zapewniaj cy pe ne wykorzystanie czasu pracy, jak
równie osi ganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnie i kwaliﬁkacji, wysokiej wydajno ci i nale ytej jako ci pracy, a tak e organizowa j w taki
sposób, który zapewni zmniejszenie uci liwo ci pracy, zw aszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie. Bardzo istotnym obowi zkiem pracodawcy jest tak e przeciwdzia anie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególno ci ze
wzgl du na p e , wiek, niepe nosprawno , ras , religi , narodowo , przekonania
polityczne, przynale no zwi zkow , pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj
seksualn , a tak e ze wzgl du na zatrudnienie na czas okre lony lub nieokre lony
albo w pe nym lub w niepe nym wymiarze czasu pracy. Pracodawca zobowi zany jest tak e zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzi
systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy.
Jednym z centralnych obowi zków pracodawcy jest oczywi cie terminowe i prawid owe wyp acanie wynagrodzenia. Zwraca na to uwag bardzo cz sto w swoim
orzecznictwie S d Najwy szy, wskazuj c, e wyp ata wynagrodzenia stanowi cego
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Zob. na ten temat E. Wali ska, Ustawa o rachunkowo ci. Komentarz, wyd. III, System Informacji Prawnej Lex Prestige.
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ekwiwalent wykonanej przez pracownika pracy jest jednym z g ównych elementów
tre ci stosunku pracy i zarazem podstawowym obowi zkiem pracodawcy12.
Artyku 94 Kodeksu pracy nak ada tak e na pracodawc obowi zek u atwiania
pracownikom podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych, a tak e stwarzania pracownikom podejmuj cym zatrudnienie po uko czeniu szko y prowadz cej kszta cenie zawodowe lub szko y wy szej warunki sprzyjaj ce przystosowaniu si do nale ytego
wykonywania pracy. Pracodawca powinien tak e zaspokaja , w miar posiadanych
rodków socjalne potrzeby pracowników oraz stosowa obiektywne i sprawiedliwe
kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy. Istotnymi obowi zkami pracodawcy wynikaj cymi z tego przepisu s tak e: prowadzenie dokumentacji w sprawach
zwi zanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, przechowywanie
dokumentacji w sprawach zwi zanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach niegro cych uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz wp ywanie na kszta towanie w zak adzie pracy zasad wspó ycia spo ecznego.
Pracodawca ponosi odpowiedzialno za stan bezpiecze stwa i higieny pracy
w zak adzie pracy. Pracodawca jest obowi zany chroni zdrowie i ycie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osi gni nauki i techniki. W zwi zku z powy szym, jest
on w szczególno ci zobowi zany do organizowania pracy w sposób zapewniaj cy
bezpieczne i higieniczne warunki pracy; zapewnienia przestrzegania w zak adzie
pracy przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, wydawania polecenia
usuni cia uchybie w tym zakresie oraz kontrolowania wykonania tych polece ; reagowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpiecze stwa i higieny pracy oraz
dostosowywania rodków podejmowanych w celu doskonalenia istniej cego poziomu ochrony zdrowia i ycia pracowników, bior c pod uwag zmieniaj ce si warunki wykonywania pracy; zapewnienia rozwoju spójnej polityki zapobiegaj cej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzgl dniaj cej zagadnienia techniczne,
organizacj pracy, warunki pracy, stosunki spo eczne oraz wp yw czynników rodowiska pracy; uwzgl dnienia ochrony zdrowia m odocianych, pracownic w ci y lub
karmi cych dziecko piersi oraz pracowników niepe nosprawnych w ramach podejmowanych dzia a proﬁlaktycznych; zapewnienia wykonania nakazów, wyst pie ,
decyzji i zarz dze wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy oraz
zalece spo ecznego inspektora pracy. Oczywistym jest tak e, i pracodawca ponosi
m.in. koszt wst pnych bada lekarskich osób przyjmowanych do pracy.
Nie wszystkie jednak obowi zki pracodawcy wynikaj jedynie z przepisów prawa
pracy. Mo emy tak naprawd odnale je w ca ym systemie prawa. Takim przyk adem mo e by art. 43 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze
spo ecznych, zgodnie z którym pracodawca ma obowi zek zg oszenia rozpocz cia
12

Wyrok S du Najwy szego z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt: II PK 220/11, System Informacji
Prawnej Lex Prestige, LEX nr 1211159. Zob. na ten temat tak e Z. Góral, Wynagrodzenie za
prac , System Informacji Prawnej Lex Prestige.
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dzia alno ci w Zak adzie Ubezpiecze Spo ecznych, a tak e wskazania (zg oszenia)
pracowników do ubezpieczenia spo ecznego. Innym przyk adem obowi zku pozostaj cego poza regulacjami prawa pracy, jest na o enie okre lonych obowi zków na
przedsi biorc , jako p atnika zaliczek na podatek od wyp acanych pracownikom wynagrodze . Dodatkowo zgodnie z tre ci art. 31 Ordynacja podatkowa, osoby prawne
oraz jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej, b d ce p atnikami lub
inkasentami s obowi zane wyznaczy osoby, do których obowi zków nale y obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wp acanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a tak e zg osi w a ciwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zg oszenia nale y dokona w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wp aty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej
– w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inn osob .
Przedsi biorc obci a tak e szereg obowi zków o charakterze podatkowym.
Mog mie one ró nych zakres, w zale no ci m.in. od formy organizacyjnoprawnej
prowadzonej dzia alno ci, jej przedmiotu, posiadanych aktywów, wielko ci obrotu
oraz dokonanych wyborów podatkowych. Najistotniejsze obowi zki w tym zakresie
b d powstawa y w podatku dochodowym oraz podatku od towarów i us ug.
Obowi zki podatkowe nie ograniczaj si oczywi cie jedynie do p acenia podatków, ale jest z nimi zwi zanych szereg obowi zków o charakterze instrumentalnym
(subsydiarnym), takich jak konieczno prowadzenia okre lonych ewidencji, sk adania deklaracji, obliczania zaliczek, wystawiania rachunków oraz faktur itp. St d tak
istotna jest znajomo przepisów prawa reguluj cych te kwestie, bowiem dopuszczenie do powstania nieprawid owo ci w zakresie stosowania prawa podatkowego mo e
mie powa ne implikacje zarówno na gruncie prawa podatkowego (np. w postaci
konieczno ci zap aty odsetek od zaleg o ci podatkowych), jak i w obszarze karnoskarbowym, w zwi zku z np. uszczupleniem nale no ci przypadaj cych Skarbowi
Pa stwa z tytu u podatków.
Ka dy przedsi biorca b dzie zobowi zany do rozliczenia si w zakresie podatku dochodowego. W przypadku przedsi biorców b d cych osobami ﬁzycznymi lub
rozliczaj cych si z podatku jako osoby ﬁzyczne istnieje szereg mo liwo ci wyboru formy opodatkowania (nie w ka dym przypadku jednak b dzie mo liwy wybór
ka dej z potencjalnych form). Przedsi biorcy mog rozlicza si przy zastosowaniu
skali podatkowej, mog skorzysta z mo liwo ci przewidzianej w art. 30c ustawy
o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych, tj. przy zastosowaniu stawki 19% procent (tzw. podatek liniowy); ponadto mog rozlicza uzyskiwane przychody rycza tem
od przychodów ewidencjonowanych albo karty podatkowej. Rozliczenie podatkowe
z uzyskiwanych dochodów b dzie wi za si z konieczno ci prowadzenia okre lonej
ewidencji, wp at zaliczek na podatek oraz z o eniem zeznania rocznego. Kwestie te
zostan bardziej szczegó owo omówione w rozdziale trzecim niniejszego opracowania.
Z kolei osoby prawne oraz spó ki komandytowo-akcyjne b d podlega y re imowi opodatkowania przewidzianemu w ustawie o podatku dochodowym od osób
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prawnych. Tak e one b d zobowi zane do prowadzenia okre lonych urz dze
ksi gowych, w tym wypadku ksi g rachunkowych, wp aty zaliczek na podatek dochodowy, z o enia deklaracji oraz zap aty podatku po zako czeniu roku.
Innym istotnym podatkiem, który znajdzie zastosowanie do prowadzonej dzia alno ci gospodarczej b dzie podatek od towarów i us ug. W zakresie tego podatku jego
podatnicy s zobowi zani przede wszystkim do prowadzenia okre lonych ewidencji,
niezale nie od tego, czy s to podatnicy zwolnieni, czy te podatnicy czynni. Ci
pierwsi – na mocy art. 109 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us ug – w przypadku obj cia ich tzw. zwolnieniem podmiotowym, s obowi zani prowadzi ewidencj sprzeda y za dany dzie , nie pó niej jednak ni przed dokonaniem sprzeda y
w dniu nast pnym. Pozostali podatnicy, tj. tzw. podatnicy czynni zobowi zani s do
prowadzenia ewidencji (rejestru VAT), która powinna zawiera : kwoty odnosz ce
si do podatku nale nego i podatek naliczony podlegaj cy i nie podlegaj cy rozliczeniu, a tak e inne kwoty niezb dne do obliczenia tzw. proporcji; dane niezb dne
do okre lenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysoko podatku nale nego,
kwoty podatku naliczonego obni aj ce kwot podatku nale nego; kwot podatku
podlegaj c wp acie do urz du skarbowego lub zwrotowi z tego urz du; inne dane
s u ce do prawid owego sporz dzenia deklaracji podatkowej.
Ponadto podatnicy dokonuj cy sprzeda y na rzecz osób ﬁzycznych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej oraz rolników rycza towych, s obowi zani
prowadzi ewidencj obrotu i kwot podatku nale nego przy zastosowaniu kas rejestruj cych. W okre lonych prawem przypadkach podatnicy s tak e zobowi zani
do wystawiania faktur VAT.
Podatnicy s obowi zani przechowywa ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególno ci faktury, zwi zane z tym
rozliczaniem do czasu up ywu terminu przedawnienia zobowi zania podatkowego.
Podatnicy tego podatku s obowi zani, bez wezwania naczelnika urz du skarbowego do obliczania i wp acania podatku za okresy miesi czne (w okre lonych przypadkach – kwartalne) w terminie do 25 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu
(kwartale), w którym powsta obowi zek podatkowy, na rachunek urz du skarbowego. Równie w tych okresach podatnicy s zobowi zani do sk adania deklaracji
podatkowych.
Istotnym jest tak e to, i przed dokonaniem pierwszej transakcji opodatkowanej,
podatnicy powinni z o y w a ciwemu organowi zg oszenie rejestracyjne. Ponadto
podatnicy podlegaj cy obowi zkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni,
s obowi zani przed dniem dokonania pierwszej wewn trzwspólnotowej dostawy
lub pierwszego wewn trzwspólnotowego nabycia, zawiadomi naczelnika urz du
skarbowego w zg oszeniu rejestracyjnym o zamiarze rozpocz cia wykonywania
tych czynno ci.
Równie bardzo cz sto mog powstawa inne obowi zki obci aj ce przedsi biorców na gruncie innych podatków. Przyk adowo, je eli przedsi biorca b dzie
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dokonywa produkcji lub obrotu wyrobami akcyzowymi – znajd zastosowanie
przepisy podatku akcyzowego. W przypadku posiadania przez przedsi biorc nieruchomo ci, b dzie on zobowi zany do zap aty podatku od nieruchomo ci uregulowanego w ustawie o podatkach i op atach lokalnych; podobnie b dzie w przypadku
na przyk ad podmiotu prowadz cego przedsi biorstwo transportowe – w stosunku
do niego znajdzie zastosowanie równie ustawa o podatkach i op atach lokalnych
w zakresie podatku od rodków transportowych.
Oczywi cie powy sze wyliczenie obowi zków przedsi biorców w zakresie prawa podatkowego ma charakter przyk adowy, a przedstawienie ich pe nego spektrum nie jest mo liwe ze wzgl du na ramy niniejszego opracowania.
Z kolei prawa przedsi biorców zosta y przedstawione w dalszych rozdzia ach
w odniesieniu do konkretnych zagadnie w nich opisywanych.

Rozdzia II. Spó ki prawa handlowego
1. Spó ki osobowe – wady i zalety
Kodeks spó ek handlowych przewiduje cztery rodzaje spó ek osobowych: spó k
jawn , partnersk , komandytow i komandytowo-akcyjn .
Spó ka osobowa mo e we w asnym imieniu nabywa prawa, w tym w asno
nieruchomo ci i inne prawa rzeczowe, zaci ga zobowi zania, pozywa i by pozywana. Spó ka osobowa prowadzi przedsi biorstwo pod w asn ﬁrm .
Spó k jawn jest spó ka osobowa, która prowadzi przedsi biorstwo pod w asn
ﬁrm , a nie jest inn spó k handlow . Istot tej spó ki jest to, e ka dy wspólnik
odpowiada za zobowi zania spó ki bez ograniczenia ca ym swoim maj tkiem solidarnie z pozosta ymi wspólnikami oraz ze spó k z tym zastrze eniem, e wierzyciel spó ki mo e prowadzi egzekucj z maj tku wspólnika w przypadku, gdy
egzekucja z maj tku spó ki oka e si bezskuteczna (jest to tzw. subsydiarna odpowiedzialno wspólnika).
Umowa spó ki powinna by zawarta na pi mie pod rygorem niewa no ci. Umowa spó ki jawnej mo e by zawarta równie przy wykorzystaniu wzorca umowy, co
wymaga wype nienia formularza umowy udost pnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryﬁkowanym przy pomocy wa nego kwaliﬁkowanego certyﬁkatu albo podpisem potwierdzonym proﬁlem zaufanym ePUAP.
Firma spó ki jawnej powinna zawiera nazwiska lub ﬁrmy (nazwy) wszystkich
wspólników albo nazwisko albo ﬁrm (nazw ) jednego albo kilku wspólników oraz
dodatkowe oznaczenie „spó ka jawna”. Dopuszczalne jest u ywanie w obrocie skrótu „sp.j.” Spó ka jawna powstaje z chwil wpisu do rejestru. Wpis do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego determinuje zatem jej powstanie. Przed
zarejestrowaniem spó ki w rejestrze, pomimo zawarcia umowy spó ki jawnej nie
powstaje jakikolwiek nowy byt prawny.
Spó ka jawna, jako podmiot prawa handlowego odr bny od jej wspólników
posiada tak e okre lony maj tek. Maj tek spó ki jawnej stanowi wszelkie mienie
wniesione jako wk ad lub nabyte przez spó k w czasie jej istnienia.
Ka dy wspólnik ma prawo reprezentowa spó k . Prawo wspólnika do reprezentowania spó ki dotyczy wszystkich czynno ci s dowych i pozas dowych spó ki. Prawa reprezentowania spó ki nie mo na ograniczy ze skutkiem wobec osób
trzecich. Jednak umowa spó ki mo e przewidywa , e wspólnik jest pozbawiony
prawa reprezentowania spó ki, albo e jest uprawniony do jej reprezentowania tylko cznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Pozbawienie wspólnika prawa
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reprezentowania spó ki mo e nast pi wy cznie z wa nych powodów na mocy
prawomocnego orzeczenia s du.
W ka dej spó ce, w tym spó ce jawnej istotn kwesti jest zagadnienie prowadzenia spraw spó ki. W spó ce jawnej ka dy wspólnik ma prawo i obowi zek prowadzenia spraw spó ki. Ka dy wspólnik mo e bez uprzedniej uchwa y wspólników
prowadzi sprawy nieprzekraczaj ce zakresu zwyk ych czynno ci spó ki, je eli
jednak przed za atwieniem takiej sprawy cho by jeden z pozosta ych wspólników
sprzeciwi si jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwa a wspólników.
Prowadzenie spraw spó ki mo e by powierzone jednemu lub kilku wspólnikom na
mocy umowy spó ki b d na podstawie pó niejszej uchwa y wspólników. Pozostali
wspólnicy s wówczas wy czeni od prowadzenia spraw spó ki.
Jedn z przes anek powstania spó ki jawnej jest wniesienie do niej przez wspólników wk adów. Wk ady do spó ki mog by pieni ne oraz niepieni ne, w tym
mog to by aporty, a tak e us ugi, praca i prawa niezbywalne wnoszone konstytutywnie13. Poza tym wk ad wspólnika mo e polega na przeniesieniu lub obci eniu
w asno ci rzeczy lub innych praw, a tak e na dokonaniu innych wiadcze na rzecz
spó ki. Wk ad wspólnika do spó ki jest istotn kwesti , bowiem jego warto decyduje o wielko ci udzia u kapita owego w spó ce14. Zgodnie bowiem z tre ci art. 50
§ 1 Kodeksu spó ek handlowych, udzia kapita owy wspólnika odpowiada warto ci
rzeczywi cie wniesionego wk adu.
Spó ka jawna mo e zosta rozwi zana. Rozwi zanie spó ki powoduj przyczyny przewidziane w umowie spó ki: jednomy lna uchwa a wszystkich wspólników,
og oszenie upad o ci spó ki, mier wspólnika lub og oszenie jego upad o ci, wypowiedzenie umowy spó ki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne
orzeczenie s du.
G ównymi zaletami spó ki jawnej jest atwo jej za o enia i prowadzenia, a co za
tym idzie stosunkowo niskie koszty zwi zane z dzia alno ci takiej spó ki w obszarze
organizacyjnym. Korzystanie z tej formy organizacyjnoprawnej daje te mo liwo
dosy szerokiego wyboru formy opodatkowania na gruncie podatku dochodowego,
bowiem wspólnicy-osoby ﬁzyczne mog rozlicza si wed ug skali podatkowej przy
zastosowaniu tzw. podatku liniowego b d te z wykorzystaniem konstrukcji podatkowej rycza tu od przychodów ewidencjonowanych, o ile zostan w tym wypadku
spe nione przewidziane prawem przes anki.
Spó ka ta ma jednak jedn zasadnicz wad , która dotyczy odpowiedzialno ci za
zobowi zania spó ki. Wspólnicy ponosz pe n , solidarn , cho subsydiarn odpowiedzialno za zobowi zania spó ki. Zatem je eli maj tek spó ki nie wystarcza na
zaspokojenie wierzytelno ci, wierzyciele po bezskutecznej egzekucji wobec spó ki
mog poszukiwa zaspokojenia z maj tku osobistego wspólników.
13
14

A. Kidyba, Kodeks spó ek handlowych. Komentarz, System Informacji Prawnej Lex Prestige.
Na temat udzia u kapita owego w spó ce jawnej zob. E. Maleszyk, Udzia kapita owy w spó ce
jawnej, Przegl d Prawa Handlowego 2004, nr 1, s. 45 i n.
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Drugim rodzajem spó ek osobowych jest spó ka partnerska. Jest ona utworzona
przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spó ce prowadz cej przedsi biorstwo pod w asn ﬁrm . Spó ka mo e by zawi zana w celu
wykonywania wi cej ni jednego wolnego zawodu. Zgodnie z tre ci art. 88 Kodeksu spó ek handlowych partnerami w spó ce mog by osoby uprawnione do wykonywania nast puj cych zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, in yniera budownictwa, bieg ego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego,
maklera papierów warto ciowych, doradcy inwestycyjnego, ksi gowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, piel gniarki, po o nej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy maj tkowego i t umacza przysi g ego.
Na podstawie odr bnej regulacji ustawowej spó ka partnerska mo e by zawi zana
tak e przez psychologów.
Umowa spó ki partnerskiej powinna by zawarta na pi mie pod rygorem niewa no ci. We wcze niejszym okresie obowi zywania Kodeksu spó ek handlowych ustawodawca wprowadzi wymóg aktu notarialnego w tym zakresie, natomiast obecnie
wymogi co do formy zosta y zliberalizowane. Firma spó ki partnerskiej powinna
zawiera nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” b d „i partnerzy” albo „spó ka partnerska” oraz okre lenie wolnego zawodu
wykonywanego w spó ce. Spó ka partnerska powstaje z chwil wpisu do rejestru
przedsi biorców.
W przypadku spó ki partnerskiej jednym z najwa niejszych zagadnie jest specyﬁczne ukszta towanie odpowiedzialno ci partnerów. Otó zgodnie z regulacjami
Kodeksu spó ek handlowych, partner nie ponosi odpowiedzialno ci za zobowi zania spó ki powsta e w zwi zku z wykonywaniem przez pozosta ych partnerów
wolnego zawodu w spó ce, jak równie za zobowi zania spó ki b d ce nast pstwem
dzia a lub zaniecha osób zatrudnionych przez spó k na podstawie umowy o prac lub innego stosunku prawnego, które podlega y kierownictwu innego partnera
przy wiadczeniu us ug zwi zanych z przedmiotem dzia alno ci spó ki. Jednak e
umowa spó ki mo e przewidywa , e jeden albo wi ksza liczba partnerów godz
si na ponoszenie odpowiedzialno ci, tak jak wspólnik spó ki jawnej. Z podstawowej regulacji odnosz cej si do odpowiedzialno ci wspólników spó ki partnerskiej
wynika zatem, e partnerzy w spó ce partnerskiej ponosz zró nicowan odpowiedzialno . Za zobowi zania zwi zane z wykonywaniem przez siebie wolnego
zawodu, w tym równie za dzia ania osób podleg ych partnerzy ponosz odpowiedzialno samodzielnie, natomiast za zobowi zania niezwi zane z wykonywaniem
wolnego zawodu partnerzy ponosz odpowiedzialno tak, jak wspólnicy spó ek
jawnych, a wi c subsydiarnie oraz solidarnie15.
Ka dy partner ma prawo reprezentowa spó k samodzielnie, chyba e umowa spó ki stanowi inaczej. Istnieje tak e mo liwo pozbawienie partnera prawa
reprezentowania spó ki, co mo e nast pi tylko z wa nych powodów uchwa po15

R. Strzelczyk, K. Kami ska, Status prawny spó ki partnerskiej, „Ius Novum” 2013, nr 2, s. 139.
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wzi t wi kszo ci trzech czwartych g osów, w obecno ci co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. Umowa spó ki mo e przewidywa surowsze wymogi powzi cia takiej uchwa y. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spó ki
w takim wypadku staje si skuteczne z chwil wpisu do rejestru.
Ciekawym rozwi zaniem w spó ce partnerskiej jest to, e reprezentowanie spó ki
oraz prowadzenie jej spraw mo e by powierzone zarz dowi. Jest to zatem konstrukcja typowa dla spó ek kapita owych, która zosta a wykorzystana przez ustawodawc
jako rozwi zanie opcjonalne w przypadku spó ki partnerskiej. W konsekwencji spó ka partnerska, w której reprezentacj i prowadzenie spraw powierzono zarz dowi
b dzie mia a charakter „hybrydowy”, cz cy elementy spó ki osobowej i kapita owej.
Rozwi zanie spó ki partnerskiej powoduj m.in. przyczyny przewidziane w umowie spó ki, jednomy lna uchwa a wszystkich partnerów, og oszenie upad o ci spó ki,
utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu, prawomocne orzeczenie s du. W przypadku gdy w spó ce pozostaje jeden partner lub gdy
tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu zwi zanego z przedmiotem dzia alno ci spó ki, spó ka ulega rozwi zaniu najpó niej
z up ywem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarze .
W spó ce partnerskiej mo e si zdarzy taka sytuacja, w której partner utraci uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu. W takim wypadku powinien on wyst pi ze
spó ki najpó niej z ko cem roku obrotowego, w którym utraci prawo wykonywania
wolnego zawodu. Wyst pienie nast puje przez pisemne o wiadczenie skierowane do
zarz du albo do partnera uprawnionego do reprezentowania spó ki.
Równie spó ka partnerska ma swoje zalety i wady. Zalet spó ki partnerskiej
jest niew tpliwie mo liwo ograniczenia odpowiedzialno ci ka dego wspólnika
jedynie do jego w asnych dzia a i zaniecha . Tym samym wspólnik takiej spó ki,
przy braku odmiennej umowy nie musi obawia si , i b dzie odpowiada za dziaania lub zaniechania swoich wspólników, które mia y miejsce w sferze zawodowej.
Z drugiej strony, wspólnicy spó ki partnerskiej dzia aj razem i dla osi gni cia
wspólnego celu, ale przy rozgraniczeniu ich zakresów odpowiedzialno ci. Wad tej
spó ki jest niew tpliwie jej bardzo ograniczony zakres podmiotowy, bowiem tylko
taksatywnie wymienione podmioty wykonuj ce okre lone zawody mog kreowa
spó k w takiej formie.
Trzecim rodzajem spó ki osobowej jest spó ka komandytowa. Spó k komandytow jest spó ka osobowa maj ca na celu prowadzenie przedsi biorstwa pod w asn ﬁrm , w której wobec wierzycieli za zobowi zania spó ki co najmniej jeden
wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialno co
najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Z deﬁnicji spó ki
komandytowej wynika zatem, i wyst puj w niej dwa rodzaje wspólników – komplementariusz (podmiot odpowiedzialny w pe nej wysoko ci za zobowi zania spó ki) oraz komandytariusz (podmiot, którego odpowiedzialno zosta a ograniczona
do wysoko ci sumy komandytowej).
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W przypadku spó ki komandytowej istniej dosy rygorystyczne regulacje dotycz ce jej ﬁrmy, a w przypadku ich naruszenia przewidziano w warstwie handlowej
i cywilistycznej daleko id ce konsekwencje. Firma spó ki komandytowej powinna
zawiera nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spó ka komandytowa”. Dopuszczalne jest u ywanie w obrocie skrótu „sp.k.”.
Cz stym przypadkiem w obrocie gospodarczym jest sytuacja, w której komplementariuszem spó ki komandytowej jest osoba prawna. Jest to celowy zabieg
maj cy z regu y doprowadzi do sytuacji, w której nieograniczona odpowiedzialno komplementariusza staje si iluzoryczna. Komplementariuszem zostaje bowiem spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci z najni szym mo liwym kapita em
zak adowym, nie posiadaj ca adnych aktywów i nie prowadz ca jakiejkolwiek
dzia alno ci operacyjnej. Nale y jednak zauwa y , e je eli komplementariuszem
jest osoba prawna, ﬁrma spó ki komandytowej powinna zawiera pe ne brzmienie
ﬁrmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spó ka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osob
ﬁzyczn . Natomiast nazwisko komandytariusza nie mo e by zamieszczane w ﬁrmie spó ki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub ﬁrmy (nazwy) komandytariusza w ﬁrmie spó ki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich, tak
jak komplementariusz. Jest to wi c bardzo daleko id ca sankcja za zamieszczenie
nazwiska komandytariusza w nazwie spó ki.
Umowa spó ki komandytowej powinna by zawarta w formie aktu notarialnego;
istnieje równie mo liwo jej zawarcia przy wykorzystaniu elektronicznego wzorca umowy. Spó ka komandytowa powstaje z chwil wpisu do rejestru.
Komandytariusz odpowiada za zobowi zania spó ki wobec jej wierzycieli tylko
do wysoko ci sumy komandytowej. Komandytariusz jest jednak wolny od odpowiedzialno ci w granicach warto ci wk adu wniesionego do spó ki. Tym samym istnieje
mo liwo uwolnienia komandytariusza od odpowiedzialno ci osobistej za zobowi zania spó ki, je li warto wk adu wniesionego przez tego do spó ki jest równa wysoko ci sumy komandytowej lub jest wy sza16.
Spó k reprezentuj komplementariusze, których z mocy umowy spó ki albo prawomocnego orzeczenia s du nie pozbawiono prawa reprezentowania spó ki. Komandytariusz mo e reprezentowa spó k jedynie jako pe nomocnik.
Komandytariusz nie ma prawa ani obowi zku prowadzenia spraw spó ki, chyba
e umowa spó ki stanowi inaczej, jednak e w sprawach przekraczaj cych zakres
zwyk ych czynno ci spó ki wymagana jest zgoda komandytariusza, chyba e umowa spó ki stanowi inaczej. Zatem równie prowadzenie spraw spó ki b dzie spoczywa o na komplementariuszach, podobnie jak reprezentacja spó ki.
Niew tpliw zalet spó ki komandytowej jest ograniczenie odpowiedzialno ci komandytariuszy za zobowi zania spó ki. Ponadto wspólnicy mog rozlicza si z po16

Wyrok S du Najwy szego 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 b d podatku liniowego. Spó ka ta daje zatem mo liwo po czenia dwóch niezwykle istotnych kwestii
– ograniczenia odpowiedzialno ci oraz unikni cia podwójnego opodatkowania. Jest
to szczególnie widoczne w konstrukcjach spó ek komandytowych, w których komplementariuszem jest spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci . W takim wypadku, nawet odpowiedzialno komplementariusza jest bardzo ograniczona, a cz sto
wr cz jedynie iluzoryczna. Wad tej spó ki wydaje si by konieczno prowadzenia pe nej ksi gowo ci, co przy niekiedy niewielkich rozmiarach dzia alno ci mo e
powodowa relatywnie wysokie koszty.
Ostatnim rodzajem spó ki osobowej jest spó ka komandytowo-akcyjna. Jest ona
deﬁniowana jako spó ka osobowa maj ca na celu prowadzenie przedsi biorstwa pod
w asn ﬁrm , w której wobec wierzycieli za zobowi zania spó ki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden
wspólnik jest akcjonariuszem. W przypadku tej spó ki mamy równie do czynienia
z dwoma rodzajami wspólników – komplementariuszem (jest nim podmiot odpowiadaj cy za zobowi zania spó ki bez ogranicze ) oraz akcjonariuszem (jest nim
podmiot, który za zobowi zania spó ki nie odpowiada w ogóle).
Spó ki tej dotycz najbardziej skomplikowane regulacje prawne i jest ona niew tpliwie najtrudniejsz spó k je eli chodzi o prowadzenie dzia alno ci operacyjnej. Wynika to z faktu, e w wielu istotnych sprawach do spó ki komandytowo-akcyjnej stosuje si w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy zarówno
mi dzy sob , wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a tak e
do wk adów tych e wspólników do spó ki, z wy czeniem wk adów na kapita zak adowy – odpowiednio przepisy dotycz ce spó ki jawnej, natomiast w pozosta ych
sprawach – odpowiednio przepisy dotycz ce spó ki akcyjnej, a w szczególno ci
przepisy dotycz ce kapita u zak adowego, wk adów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.
Firma spó ki komandytowo-akcyjnej powinna zawiera nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spó ka komandytowo-akcyjna”.
Dopuszczalne jest u ywanie w obrocie skrótu „S.K.A.”. Podobnie jak w przypadku
spó ki komandytowej, je eli komplementariuszem jest osoba prawna, ﬁrma spó ki
komandytowo-akcyjnej powinna zawiera pe ne brzmienie ﬁrmy (nazwy) tej osoby
prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spó ka komandytowo-akcyjna”. Nie wyklucza
to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osob ﬁzyczn . Nazwisko albo ﬁrma (nazwa) akcjonariusza nie mo e by zamieszczane w ﬁrmie spó ki.
W przypadku zamieszczenia nazwiska albo ﬁrmy (nazwy) akcjonariusza w ﬁrmie
spó ki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.
Statut spó ki komandytowo-akcyjnej powinien by sporz dzony w formie aktu notarialnego. Spó ka komandytowo-akcyjna powstaje z chwil wpisu do rejestru. Spó ka,
co jest nietypowe dla spó ek osobowych, posiada kapita zak adowy, który powinien
wynosi co najmniej 50 000 z otych.
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Spó k reprezentuj komplementariusze, których z mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia s du nie pozbawiono prawa reprezentowania spó ki. Akcjonariusz
mo e natomiast reprezentowa spó k jedynie jako pe nomocnik. Równie prowadzenie spraw spó ki pozostaje w gestii komplementariusza, bowiem ka dy komplementariusz ma prawo i obowi zek prowadzenia spraw spó ki, jednak e statut spó ki
mo e przewidywa , e prowadzenie spraw spó ki powierza si jednemu albo kilku
komplementariuszom.
W spó ce komandytowo-akcyjnej mo na ustanowi rad nadzorcz , co jest charakterystyczne dla spó ek kapita owych. W okre lonym przypadku ustanowienie
rady nadzorczej ma jednak charakter obligatoryjny. Ma to miejsce w przypadku,
gdy liczba akcjonariuszy przekracza dwadzie cia pi osób. Cz onków rady nadzorczej powo uje i odwo uje walne zgromadzenie. Komplementariusz albo jego pracownik nie mo e by cz onkiem rady nadzorczej.
W zwi zku z wyst powaniem w spó ce komandytowo-akcyjnej akcjonariuszy,
w spó ce tej funkcjonuje równie walne zgromadzenie, które mo e by zwyczajne
albo nadzwyczajne. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma akcjonariusz oraz komplementariusz tak e w przypadku, gdy nie jest akcjonariuszem spó ki komandytowo-akcyjnej. Ka da akcja obj ta lub nabyta przez osob , która nie jest
komplementariuszem daje prawo do jednego g osu, chyba e statut stanowi inaczej.
Nie mo na ca kowicie pozbawi akcjonariusza prawa g osu. Ka da akcja obj ta lub
nabyta przez komplementariusza daje prawo tak e do jednego g osu.
Niew tpliwymi zaletami spó ki komandytowo-akcyjnej s mo liwo emitowania akcji i pozyskania w ten sposób kapita u oraz ograniczenie odpowiedzialno ci
wspólników akcjonariuszy za zobowi zania spó ki. Wad tej spó ki jest natomiast
to, i wypracowane przez ni dochody podlegaj podwójnemu opodatkowaniu.
Spó ka ta bowiem jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, co
powoduje konieczno zap aty podatku na poziomie spó ki. Z kolei dystrybuowany
do wspólników dochód b dzie powtórnie podlega opodatkowaniu na ich poziomie.
Wad tej spó ki, podobnie jak to mia o miejsce w przypadku spó ki komandytowej,
jest konieczno prowadzenia pe nej ksi gowo ci. Równie , jako s abo konstrukcji tej spó ki nale y traktowa ustalenie przez ustawodawc jej kapita u zak adowego a na poziomie pi dziesi ciu tysi cy z otych.

2. Spó ki kapita owe – wady i zalety w praktyce
W polskim systemie prawnym ustawodawca przewidzia dwa rodzaje spó ek kapita owych: spó k z ograniczon odpowiedzialno ci oraz spó k akcyjn .
Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci mo e by utworzona przez jedn albo
wi cej osób w ka dym celu prawnie dopuszczalnym, chyba e ustawa stanowi inaczej. W spó ce tej wspólnicy nie odpowiadaj za zobowi zania spó ki. Kapita zak adowy spó ki powinien wynosi co najmniej 5 000 z otych. Kapita zak adowy
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spó ki dzieli si na udzia y o równej albo nierównej warto ci nominalnej. Warto
nominalna udzia u nie mo e by ni sza ni 50 z otych.
Firma spó ki mo e by obrana dowolnie; powinna jednak zawiera dodatkowe
oznaczenie „spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci ”. Dopuszczalne jest u ywanie w obrocie skrótu „spó ka z o.o.” lub „sp. z o.o.”.
Z chwil zawarcia umowy spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci powstaje
spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci w organizacji. Spó ki kapita owe w organizacji mog we w asnym imieniu nabywa prawa, w tym w asno nieruchomo ci
i inne prawa rzeczowe, zaci ga zobowi zania, pozywa i by pozywane. Spó ka
z ograniczon odpowiedzialno ci w organizacji albo spó ka akcyjna w organizacji
z chwil wpisu do rejestru staje si spó k z ograniczon odpowiedzialno ci albo
spó k akcyjn i uzyskuje osobowo prawn . Z t chwil staje si ona podmiotem
praw i obowi zków spó ki w organizacji. W przypadku spó ek kapita owych sytuacja kszta tuje si odmiennie ni w przypadku spó ek osobowych, bowiem one
przed rejestracj ich w rejestrze przedsi biorców uzyskuj podmiotowo prawn
(nie osobowo prawn , która jest nabywana w momencie rejestracji), która to sytuacja nie wyst puje w przypadku spó ek osobowych, które nie przechodz przez
faz „bycia w organizacji”.
Wspólnicy wnosz do spó ki wk ady na pokrycie kapita u zak adowego. Przedmiotem wk adu do spó ki kapita owej mog by – poza rodkami ﬁnansowymi
– rzeczy lub prawa, które maj charakter zbywalny oraz które mog by uj te jako
aktywa spó ki. Najcz ciej do spó ki wnoszone s rzeczy ruchome, nieruchomo ci,
przedsi biorstwo lub zorganizowana jego cz , wierzytelno ci, prawo wieczystego
u ytkowania, prawa maj tkowe na warto ciach niematerialnych i prawnych. Cz sto
przedmiotem wk adu s równie prawa z zakresu wynalazczo ci, m.in. patent czy
prawo do patentu przy wynalazku, wiadectwo ochronne lub prawo do tego wiadectwa przy wzorze u ytkowym, licencja do korzystania z wynalazku lub wzoru
u ytkowego, a tak e znaki towarowe, prawa z rejestracji wzoru przemys owego,
topograﬁi uk adów scalonych i oznacze geograﬁcznych, licencje na korzystanie
z wynalazku, know-how czy maj tkowe prawa autorskie17.
Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci jako osoba prawna dzia a poprzez swoje organy: Zarz d, Zgromadzenie Wspólników, a tak e fakultatywnie przez Rad
Nadzorcz (Komisj Rewizyjn ). Zarz d sk ada si z jednego albo wi kszej liczby
cz onków. Do zarz du mog by powo ane osoby spo ród wspólników lub spoza ich
grona. Cz onek zarz du jest powo ywany i odwo ywany uchwa wspólników, chyba e umowa spó ki stanowi inaczej. Zarz d prowadzi sprawy spó ki i reprezentuje
spó k . Je eli zarz d jest wieloosobowy, sposób reprezentowania okre la umowa
spó ki. Je eli umowa spó ki nie zawiera adnych postanowie w tym przedmiocie,
do sk adania o wiadcze w imieniu spó ki wymagane jest wspó dzia anie dwóch
cz onków zarz du albo jednego cz onka zarz du cznie z prokurentem.
17

E. Stawarczyk, W asno intelektualn mo na wnie aportem, „Prawo i Podatki” 2015, nr 11, s. 14-18.
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Umowa spó ki mo e ustanowi rad nadzorcz lub komisj rewizyjn albo oba
te organy. W spó kach, w których kapita zak adowy przewy sza kwot 500 000
z otych, a wspólników jest wi cej ni dwudziestu pi ciu, powinna by ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Rada nadzorcza sprawuje sta y nadzór
nad dzia alno ci spó ki we wszystkich dziedzinach jej dzia alno ci. Z kolei do
obowi zków komisji rewizyjnej nale y ocena sprawozda zarz du z dzia alno ci
spó ki oraz sprawozdania ﬁnansowego za ubieg y rok obrotowy i wniosków zarz du
dotycz cych podzia u zysku lub pokrycia straty, a tak e sk adanie zgromadzeniu
wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, w trybie
i w zakresie okre lonym dla wykonywania tych czynno ci przez rad nadzorcz .
Co ciekawe, w spó ce niemaj cej rady nadzorczej umowa spó ki mo e rozszerzy
obowi zki komisji rewizyjnej.
Najistotniejszym organem, skupiaj cym w sobie najwi cej kompetencji jest
zgromadzenie wspólników. To ono decyduje o najwa niejszych dla spó ki kwestiach. Uchwa y wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach
prawa lub umowie spó ki, wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarz du z dzia alno ci spó ki, sprawozdania ﬁnansowego za ubieg y rok obrotowy
oraz udzielenie absolutorium cz onkom organów spó ki z wykonania przez nich
obowi zków; postanowienie dotycz ce roszcze o naprawienie szkody wyrz dzonej przy zawi zaniu spó ki lub sprawowaniu zarz du albo nadzoru; zbycie i wydzier awienie przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci oraz ustanowienie
na nich ograniczonego prawa rzeczowego; nabycie i zbycie nieruchomo ci, u ytkowania wieczystego lub udzia u w nieruchomo ci, je eli umowa spó ki nie stanowi
inaczej; zwrot dop at; zawarcie umowy mi dzy spó k dominuj c a spó k zale n umowy przewiduj cej zarz dzanie spó k zale n lub przekazywanie zysku
przez tak spó k . Równie umowa o nabycie dla spó ki nieruchomo ci albo udzia u
w nieruchomo ci lub rodków trwa ych za cen przewy szaj c jedn czwart kapita u zak adowego, nie ni sz jednak od 50 000 z otych, zawarta przed up ywem
dwóch lat od dnia zarejestrowania spó ki wymaga uchwa y wspólników, chyba e
umowa ta by a przewidziana w umowie spó ki. Tak e rozporz dzenie prawem lub
zaci gni cie zobowi zania do wiadczenia o warto ci dwukrotnie przewy szaj cej
wysoko kapita u zak adowego wymaga uchwa y wspólników, chyba e umowa
spó ki stanowi inaczej.
Ostatnim rodzajem spó ki, który przewiduj przepisy kodeksu spó ek handlowych jest spó ka akcyjna. Jest to niew tpliwie najbardziej z o ona struktura korporacyjna, stawiaj ca najwi cej wymaga formalnoprawnych w dzia alno ci operacyjnej. Zawi za spó k akcyjn mo e jedna albo wi cej osób. Spó ka akcyjna nie
mo e by zawi zana wy cznie przez jednoosobow spó k z ograniczon odpowiedzialno ci . Kapita zak adowy spó ki powinien wynosi co najmniej 100 000
z otych. Kapita zak adowy spó ki akcyjnej dzieli si na akcje o równej warto ci
nominalnej. Warto nominalna akcji nie mo e by jednak ni sza ni 1 grosz.
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Do powstania spó ki akcyjnej wymaga si zawi zania spó ki, w tym podpisania
statutu przez za o ycieli, wniesienia przez akcjonariuszy wk adów na pokrycie caego kapita u zak adowego (od tej zasady mog istnie przewidziane prawem wyj tki), ustanowienia zarz du i rady nadzorczej, wpisu do rejestru. Zawi zanie spó ki
akcyjnej nast puje z chwil obj cia wszystkich akcji. Akcje w spó ce akcyjnej mog
by imienne lub na okaziciela.
W spó ce akcyjnej prowadzi sprawy spó ki i reprezentuje spó k zarz d, który sk ada si z jednego albo wi kszej liczby cz onków. Do zarz du mog by powo ane osoby
spo ród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Cz onków zarz du powo uje i odwo uje
rada nadzorcza, chyba e statut spó ki stanowi inaczej.
W spó ce akcyjnej ustanawia si tak e rad nadzorcz , która sprawuje sta y nadzór
nad dzia alno ci spó ki we wszystkich dziedzinach jej dzia alno ci. Do kompetencji
rady nadzorczej nale y równie zawieszanie z wa nych powodów w czynno ciach
poszczególnych lub wszystkich cz onków zarz du oraz delegowanie cz onków rady
nadzorczej na okres nie d u szy ni trzy miesi ce do czasowego wykonywania czynno ci cz onków zarz du, którzy zostali odwo ani, z o yli rezygnacj albo z innych
przyczyn nie mog sprawowa swoich czynno ci. Statut mo e rozszerzy uprawnienia rady nadzorczej, a w szczególno ci przewidywa , e zarz d jest obowi zany
uzyska zgod rady nadzorczej przed dokonaniem okre lonych w statucie czynno ci.
Najistotniejszym organem w spó ce akcyjnej jest zgromadzenie akcjonariuszy. Podejmuje ono uchwa y – poza innymi kwestiami przewidzianymi w statucie spó ki lub
powszechnie obowi zuj cych przepisach – w zakresie m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarz du z dzia alno ci spó ki oraz sprawozdania ﬁnansowego za
ubieg y rok obrotowy i udzielenia absolutorium cz onkom organów spó ki z wykonania przez nich obowi zków, postanowie dotycz cych roszcze o naprawienie szkody
wyrz dzonej przy zawi zaniu spó ki lub sprawowaniu zarz du albo nadzoru, zbycia
i wydzier awienia przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycia i zbycia nieruchomo ci, u ytkowania wieczystego lub udzia u w nieruchomo ci, chyba e statut stanowi inaczej,
emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwsze stwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, nabycia w asnych akcji oraz upowa nienia do ich nabywania.
Spó ka akcyjna ma wiele zalet. Jedn z nich jest to, e spó ka ta jest konstrukcj
korporacyjn u atwiaj c pozyskiwanie kapita u na rynku kapita owym, a zatem
u atwiaj c kumulacj kapita u. Tym samym ta forma organizacyjnoprawna umo liwia prowadzenie dzia alno ci na du skal i z regu y jest ona wykorzystywana przy tego rodzaju przedsi wzi ciach. Dodatkowo jako zalet spó ki akcyjnej
wskazuje si to, e akcjonariusze tej spó ki nie ponosz odpowiedzialno ci za jej
zobowi zania, a odpowiada ona jedynie swoim maj tkiem. W przypadku spó ki
akcyjnej nie przewidziano tak e – jak to ma miejsce w przypadku spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci – subsydiarnej odpowiedzialno ci cz onków zarz du za
zobowi zania spó ki.
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Spó ka akcyjna nie jest oczywi cie pozbawiona tak e wad. Jedn z nich s wysokie koszty jej utworzenia zwi zane m.in. z konieczno ci wniesienia kapita u zak adowego w znacznej wysoko ci (minimum sto tysi cy z otych). Sam proces rejestracji
tej spó ki jest tak e kosztowny i czasoch onny. Tak e sama organizacja dzia alno ci
operacyjnej spó ki nie nale y do tanich. Przyk adem tego jest cho by wymóg protokoowania uchwa walnego zgromadzenia przez notariusza. Ponadto, w spó ce akcyjnej
istnieje obowi zek ustanowienia rady nadzorczej. Dodatkowo spó ka ta jest zobowi zana do prowadzenia pe nej ksi gowo ci, co wi e si z konieczno ci zatrudnienia
wykwaliﬁkowanych s u b ksi gowych. Jako minus spó ki akcyjnej nale y wskaza
równie czasoch onny i kosztoch onny proces jej likwidacji.

3. Firma przedsi biorcy
Firm mo na by nazwa w du ym uproszczeniu nazw pod któr dzia a przedsi biorca. W obrocie gospodarczym wyró nia si co do zasady ﬁrmy osobowe (zawieraj ce imiona lub nazwiska osób zwi zanych z danym przedsi biorc , np. wspólników spó ki), rzeczowe (odnosz si one do rodzaju prowadzonej dzia alno ci),
fantazyjne (niezwi zane z regu y z przedmiotem dzia alno ci, ale maj ce na celu ze
wzgl du na swoj tre przyci ga uwag potencjalnych klientów)18.
W polskim systemie prawnym funkcjonuje szereg zasad dotycz cych korzystania przez przedsi biorc z ﬁrmy i jej wykorzystania. Pierwsz z nich jest zasada
jawno ci ﬁrmy, zgodnie z któr ﬁrma powinna by ujawniona we w a ciwym rejestrze. Drug z zasad jest zasada czytelno ci lub te wy czno ci ﬁrmy. Zgodnie
z ni ﬁrma przedsi biorcy powinna si odró nia dostatecznie od ﬁrm innych
przedsi biorców prowadz cych dzia alno na tym samym rynku. Konstrukcja ﬁrmy powinna tak e realizowa postulat prawdziwo ci ﬁrmy. Zgodnie z tre ci art. 43
[3] § 2 kodeksu cywilnego ﬁrma nie mo e wprowadza w b d, w szczególno ci co
do osoby przedsi biorcy, przedmiotu dzia alno ci przedsi biorcy, miejsca dzia alno ci, róde zaopatrzenia.
Firm osoby ﬁzycznej jest jej imi i nazwisko. Nie wyklucza to w czenia do
ﬁrmy pseudonimu lub okre le wskazuj cych na przedmiot dzia alno ci przedsi biorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych okre le dowolnie obranych. Z kolei
ﬁrm osoby prawnej jest jej nazwa. Firma zawiera okre lenie formy prawnej osoby
prawnej, które mo e by podane w skrócie, a ponadto mo e wskazywa na przedmiot dzia alno ci, siedzib tej osoby oraz inne okre lenia dowolnie obrane. Firma
osoby prawnej mo e zawiera nazwisko lub pseudonim osoby ﬁzycznej, je eli s u y
to ukazaniu zwi zków tej osoby z powstaniem lub dzia alno ci przedsi biorcy.
Umieszczenie w ﬁrmie nazwiska albo pseudonimu osoby ﬁzycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej mierci – zgody jej ma onka i dzieci. Przepisy
18

A. Wilkowska-P ociennik, Firma i prokura w kodeksie cywilnym, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 3,
s. 145.
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przewiduj , e przedsi biorca mo e pos ugiwa si skrótem ﬁrmy. Z kolei ﬁrma
oddzia u osoby prawnej zawiera pe n nazw tej osoby oraz okre lenie „oddzia ”
ze wskazaniem miejscowo ci, w której oddzia ma siedzib .
Oczywi cie niejednokrotnie bywa tak, e ﬁrma w trakcie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez przedsi biorc ulega zmianie. Mo e to by powodowane
bardzo ró nymi przyczynami. W takim wypadku zmiana ﬁrmy wymaga ujawnienia
w rejestrze. W razie jednak przekszta cenia osoby prawnej mo na zachowa jej dotychczasow ﬁrm z wyj tkiem okre lenia wskazuj cego form prawn osoby prawnej, je eli uleg a ona zmianie. To samo dotyczy przekszta cenia spó ki osobowej.
Polskiemu prawu jest znana tak e zasada ci g o ci ﬁrmy, czego dowodem jest
tre art. 43[8] kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim w przypadku utraty cz onkostwa przez wspólnika, którego nazwisko by o umieszczone w ﬁrmie, spó ka mo e
zachowa w swej ﬁrmie nazwisko by ego wspólnika tylko za wyra on na pi mie
jego zgod , a w razie jego mierci – za zgod jego ma onka i dzieci. To samo odnosi si odpowiednio do wypadku kontynuowania dzia alno ci gospodarczej osoby
ﬁzycznej przez inn osob ﬁzyczn b d c jej nast pc prawnym.
Firma nie mo e by zbyta, co wynika z oczywistego, silnego jej zwi zku z danym przedsi biorstwem. Nie istniej jednak prawne przeszkody, aby przedsi biorca
upowa ni innego przedsi biorc do korzystania ze swej ﬁrmy, je eli nie wprowadza to w b d.
Przedsi biorcy, którego prawo do ﬁrmy zosta o zagro one cudzym dzia aniem
przys uguje szereg roszcze . Mo e da zaniechania tego dzia ania, chyba e nie jest
ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia mo e on tak e da usuni cia jego
skutków, z o enia o wiadczenia lub o wiadcze w odpowiedniej tre ci i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody maj tkowej lub wydania korzy ci uzyskanej
przez osob , która dopu ci a si naruszenia. Nale y przy tym zauwa y , i niejednokrotnie mo e dochodzi do sytuacji, w której aktualizowa y si b d kumulatywnie
roszczenia przys uguj ce przedsi biorcy w zwi zku z naruszeniem jego ﬁrmy. Taka
sytuacja mo e mie miejsce na przyk ad na gruncie kodeksu cywilnego oraz ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku nale y uzna , e uregulowania ochrony prawa do ﬁrmy zawarte w obu aktach prawnych nie pozostaj ze
sob w kolizji, a uprawniony mo e korzysta z roszcze przewidzianych w przepisach
normatywnych wyst puj cych w obydwu aktach prawnych19.

4. Prokura w spó ce handlowej
Instytucja prokury jest coraz cz ciej wykorzystywana przez przedsi biorców, co
powoduje, i pe ni ona w obrocie gospodarczym niezwykle istotn rol , umo liwiaj c przedsi biorcy wyst powanie w stosunkach z kontrahentami za po rednictwem
19

T. yznowski, Firma w kodeksie cywilnym, System Informacji Prawnej Lex Prestige.
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pe nomocników o wyj tkowo szerokim zakresie umocowania20. Jest to rozwi zanie
bardzo praktyczne dla przedsi biorcy, bowiem nie musi si on bezpo rednio zajmowa wieloma sprawami.
Prokura jest pe nomocnictwem udzielonym przez przedsi biorc podlegaj cego
obowi zkowi wpisu do rejestru przedsi biorców, które obejmuje umocowanie do
czynno ci s dowych i pozas dowych, jakie s zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa. Istotne jest to, e takiego szczególnego pe nomocnictwa – prokury – nie
mo na ograniczy ze skutkiem wobec osób trzecich, za wyj tkiem tych sytuacji,
w których przepis szczególny stanowi inaczej.
Prokura powinna by pod rygorem niewa no ci udzielona na pi mie. Natomiast
prokurentem mo e by osoba ﬁzyczna maj ca pe n zdolno do czynno ci prawnych.
Prokura, je eli chodzi o swój zakres nie ma jednak charakteru nieograniczonego.
Bowiem do zbycia przedsi biorstwa, do dokonania czynno ci prawnej, na podstawie
której nast puje oddanie go do czasowego korzystania oraz do zbywania i obci ania nieruchomo ci jest wymagane pe nomocnictwo do poszczególnej czynno ci.
W takich wypadkach sama prokura nie upowa nia do dokonania tych czynno ci.
Prokura mo e mie charakter czny albo samoistny. Prokura mo e by udzielona
kilku osobom cznie (prokura czna) lub oddzielnie. Sposób wykonywania prokury cznej ustalany jest przez przedsi biorc i mo liwe s w tym zakresie ró ne
warianty – a) wymóg dzia ania wszystkich prokurentów, b) wymóg dzia ania niektórych z nich w konﬁguracjach wyra nie wskazanych przez ustanawiaj cego prokur ,
c) wymóg dzia ania którychkolwiek z prokurentów, ale przynajmniej dwóch, d) wymóg dzia ania cznie jednego, wyra nie wskazanego prokurenta z którymkolwiek
z pozosta ych21. Z kolei kierowane do przedsi biorcy o wiadczenia lub dor czenia
pism mog by dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury cznie.
W przypadku prokury oddzielnej sytuacja jest du o prostsza, bowiem ka dy z prokurentów mo e dzia a w pe nym zakresie samodzielnie.
Przedsi biorca ma tak e mo liwo ustanowienia prokury oddzia owej. W takim
wypadku prokura jest ograniczona do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziau przedsi biorstwa.
Prokura nie mo e by przeniesiona, natomiast prokurent mo e ustanowi pe nomocnika do poszczególnej czynno ci lub pewnego rodzaju czynno ci.
Warto odnie si tak e do kwestii odwo ania i wyga ni cia prokury. Prokura
mo e by w ka dym czasie odwo ana i nie jest to ograniczone jakimikolwiek dodatkowymi warunkami i kryteriami. Wyga ni cie prokury jest powodowane wykreleniem przedsi biorcy z rejestru, og oszeniem jego upad o ci, otwarciem likwidacji
oraz przekszta ceniem przedsi biorcy. Prokura wygasa tak e w zwi zku ze mierci
20
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prokurenta. Z kolei mier przedsi biorcy ani utrata przez niego zdolno ci do czynno ci prawnych nie powoduje wyga ni cia prokury.
Udzielenie i wyga ni cie prokury przedsi biorca powinien zg osi do rejestru przedsi biorców. Zg oszenie o udzieleniu prokury powinno okre la jej rodzaj, a w przypadku
prokury cznej tak e sposób jej wykonywania. Wpis prokury do rejestru ma charakter
deklaratoryjny, zatem prokura jest wa na w momencie jej udzielenia, a nie wpisania
do rejestru. Aczkolwiek sam wpis jest niezwykle istotny z dwóch powodów. Przede
wszystkim, czy si z nim domniemanie wa no ci udzielenia prokury; natomiast po
drugie, prokurent uzyskuje mo liwo skutecznego wylegitymowania si odpisem lub
wyci giem z KRS22.

22

Ibidem.

Rozdzia III. Prawo podatkowe przedsi biorców
1. Podatki dochodowe obci aj ce przedsi biorców
Przedsi biorcy prowadz cy dzia alno gospodarcz zobowi zani s do p acenia ró nego rodzaju podatków. Jednym z takich podatków jest podatek dochodowy. Zostanie
on pokrótce omówiony na przyk adzie ustawy o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zostan tak e wskazane
alternatywne formy opodatkowania, z których mog korzysta przedsi biorcy.
Jak wskazuje sama nazwa ustawy o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych,
podatkiem tym jest opodatkowany dochód uzyskiwany przez osoby ﬁzyczne, w tym
dochód uzyskiwany z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej. Powstaje oczywi cie
pytanie, czym jest dochód oraz jak odró ni go od przychodu.
Zgodnie z tre ci art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych, dochodem ze ród a przychodów jest co do zasady nadwy ka sumy przychodów z tego ród a nad kosztami ich uzyskania, osi gni ta w roku podatkowym.
Je eli koszty uzyskania przekraczaj sum przychodów, ró nica jest strat ze ród a
przychodów. W kontek cie tej deﬁnicji istotnego znaczenia nabiera deﬁnicja kosztu
uzyskania przychodu. Otó zgodnie z tre ci art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych kosztami uzyskania przychodów s koszty poniesione
w celu osi gni cia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ród a przychodów, z wyj tkiem kosztów wymienionych w tzw. katalogu negatywnym kosztów nie uznawanych przez ustawodawc za koszty uzyskania przychodu.
Mo na zatem stwierdzi , i dla wielko ci uzyskiwanego dochodu, a tak e wysoko ci p aconego podatku, istotne s dwie kwestie – wielko ci uzyskiwanego przychodu oraz wielko ci kosztów, które mog by uznane za koszt uzyskania przychodu. Istotne jest tak e to, i na gruncie tej ustawy dochód oblicza si w odniesieniu
do danego ród a przychodów, co powoduje, i tak e strata mo e by rozliczana
tylko w odniesieniu do okre lonego ród a.
Oczywi cie podatnicy s obowi zani do prowadzenia okre lonej dokumentacji,
która umo liwia ustalenie wysoko ci dochodu, co tak e nie pozostaje bez wp ywu
na sposób jego ustalania. U podatników, którzy prowadz ksi gi rachunkowe za dochód z dzia alno ci gospodarczej uwa a si dochód wykazany na podstawie prawid owo prowadzonych ksi g, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwi kszony
o wydatki niestanowi ce kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ci ar kosztów uzyskania przychodów. Natomiast u podatników osi gaj cych dochody
z dzia alno ci gospodarczej i prowadz cych ksi gi przychodów i rozchodów, docho-
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dem z dzia alno ci jest ró nica pomi dzy przychodem i kosztami uzyskania powi kszona o ró nic pomi dzy warto ci remanentu ko cowego i pocz tkowego towarów
handlowych, materia ów (surowców) podstawowych i pomocniczych, pó wyrobów,
produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, je eli warto remanentu ko cowego jest wy sza ni warto remanentu pocz tkowego lub pomniejszona
o ró nic pomi dzy warto ci remanentu pocz tkowego i ko cowego, je eli warto
remanentu pocz tkowego jest wy sza.
Podatek dochodowy, za wyj tkiem kiedy podatek przybiera form zrycza towan
w odniesieniu do okre lonych róde przychodów lub kiedy podatnik dokona wyboru podatku liniowego jako formy opodatkowania, pobiera si od podstawy jego
obliczenia wed ug nast puj cej skali: do kwoty 85 528 z jest to 18% minus kwota zmniejszaj ca podatek 556,02 z ; natomiast powy ej tej kwoty podatek wynosi
14 839,02 z plus 32% nadwy ki ponad 85 528 z otych.
Podatnicy prowadz cy dzia alno gospodarcz , z wyj tkami, mog wybra take sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej na
zasadach okre lonych w art. 30c tej ustawy, tj. przy zastosowaniu stawki 19% niezale nie od wielko ci podstawy opodatkowania. W tym przypadku s oni obowi zani
do z o enia w a ciwemu naczelnikowi urz du skarbowego do dnia 20 stycznia roku
podatkowego pisemnego o wiadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.
Je eli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej,
o wiadczenie mo e z o y na podstawie przepisów o swobodzie dzia alno ci gospodarczej, a je eli podatnik nie z o y o wiadczenia na podstawie tych przepisów
– pisemne o wiadczenie sk ada w a ciwemu naczelnikowi urz du skarbowego, nie
pó niej ni w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wybór tej formy opodatkowania wi e si jednak z pewnymi ograniczeniami, np. brakiem mo liwo ci dokonania
wspólnego rozliczenia ma onków.
Osoby ﬁzyczne osi gaj ce przychody z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej
mog op aca tak e zrycza towany podatek dochodowy w formie rycza tu od przychodów ewidencjonowanych albo karty podatkowej. Regulacji dotycz cych tych dwóch
form opodatkowania nie odnajdziemy w przepisach ustawy o podatku dochodowym
od osób ﬁzycznych, ale w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby ﬁzyczne.
Opodatkowaniu rycza tem od przychodów ewidencjonowanych podlegaj przychody osób ﬁzycznych z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej, w tym równie , gdy
dzia alno ta jest prowadzona w formie spó ki cywilnej osób ﬁzycznych lub spó ki
jawnej osób ﬁzycznych przy zastrze eniu, e suma przychodów z tej dzia alno ci
nie przekroczy a w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tysi cy Euro (w przypadku spó ki dotyczy to wszystkich wspólników). Z mocy prawa niektóre kategorie
podmiotów s wy czone z opodatkowania t form opodatkowania, np. op acaj cy
podatek w formie karty podatkowej, korzystaj cy na podstawie odr bnych przepisów
z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, osi gaj cy w ca o ci lub w cz ci
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przychody z tytu u np. prowadzenia aptek, dzia alno ci w zakresie udzielania po yczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), dzia alno ci w zakresie kupna i sprzeday warto ci dewizowych.
Pisemne o wiadczenie o wyborze opodatkowania w formie rycza tu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik sk ada naczelnikowi urz du skarbowego w a ciwemu wed ug miejsca zamieszkania podatnika, nie pó niej ni
do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Je eli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej, o wiadczenie mo e z o y na podstawie przepisów o swobodzie dzia alno ci gospodarczej, a je eli podatnik nie z o y o wiadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne o wiadczenie sk ada naczelnikowi urz du
skarbowego w a ciwemu wed ug miejsca zamieszkania podatnika, nie pó niej ni
w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Stawka podatku wynosi od 2 do 20%; nale y jednak przypomnie , i w tym wypadku podstaw opodatkowania jest przychód, a nie dochód, zatem uzyskiwanych
kwot nie pomniejsza si o koszty uzyskania przychodu.
Z kolei zrycza towany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mog
p aci tylko podatnicy prowadz cy okre lony rodzaj dzia alno ci gospodarczej wymieniony w ustawie. Podatnicy prowadz cy dzia alno opodatkowan w formie
karty podatkowej s zwolnieni od obowi zku prowadzenia ksi g, sk adania zezna
podatkowych oraz wp acania zaliczek na podatek dochodowy. Wynika to z faktu,
i dla ustalenia podatku nie jest istotny uzyskiwany przychód ani dochód. Ustalenie wysoko ci podatku nast puje na podstawie tzw. znamion zewn trznych, tj.
rodzaju prowadzonej dzia alno ci, miejscowo ci, w której ona jest prowadzona oraz
ilo ci zatrudnianych pracowników. Podatnicy ci s jednak obowi zani wydawa
na danie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odr bnych przepisach,
stwierdzaj ce sprzeda wyrobu, towaru lub wykonanie us ugi oraz przechowywa
w kolejno ci numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pi ciu lat podatkowych, licz c od ko ca roku, w którym wystawiono rachunek lub faktur .
Oczywi cie opodatkowanie w formie karty podatkowej jest tak e uzale nione
od spe nienia szeregu warunków. Mi dzy innymi, konieczne jest z o enie wniosku
o obj cie t form opodatkowania, ma onek podatnika nie mo e prowadzi dziaalno ci w tym samym zakresie, podatnik nie mo e wytwarza wyrobów opodatkowanych na gruncie ustawy o podatku akcyzowym.
Stawki karty podatkowej wynikaj z tabeli znajduj cej si w ustawie. Mog one
ulega podwy szeniu lub obni eniu w przypadkach wskazanych w przepisach.
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, wed ug
ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy podatnik sk ada w a ciwemu naczelnikowi urz du skarbowego, nie pó niej ni do dnia 20 stycznia roku podatkowego.
Je eli podatnik rozpoczyna dzia alno , wniosek o zastosowanie opodatkowania
w formie karty podatkowej sk ada w a ciwemu naczelnikowi urz du skarbowego
przed rozpocz ciem dzia alno ci lub mo e do czy do wniosku o wpis do Central-
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nej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej sk adanego na podstawie
przepisów o swobodzie dzia alno ci gospodarczej.
Drugim z podatków dochodowych jest podatek dochodowy od osób prawnych,
który zosta 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 podlegaj osoby prawne i spó ki kapita owe w organizacji. Przepisy tej ustawy maj równie zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemaj cych osobowo ci prawnej, z wyj tkiem spó ek niemaj cych osobowo ci
prawnej, z tym e maj zastosowanie do spó ek komandytowo-akcyjnych maj cych
siedzib lub zarz d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spó ek niemaj cych
osobowo ci prawnej maj cych siedzib lub zarz d w innym pa stwie, je eli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego pa stwa s traktowane jak osoby
prawne i podlegaj w tym pa stwie opodatkowaniu od ca o ci swoich dochodów bez
wzgl du na miejsce ich osi gania.
Podatnikami tego podatku mog by tak e podatkowe grupy kapita owe, które
mog by utworzone przez co najmniej dwie spó ki prawa handlowego maj ce osobowo prawn , które pozostaj ze sob w zwi zkach kapita owych. Ustawodawca
okre li tak e szereg innych warunków utworzenia podatkowej grupy kapita owej,
do których nale mi dzy innymi: przeci tny kapita zak adowy przypadaj cy na
ka d ze spó ek nie mo e by ni szy ni 1 000 000 z ; jedna ze spó ek, zwana
„spó k dominuj c ” posiada bezpo redni 95%-owy udzia w kapitale zak adowym
lub w tej cz ci kapita u zak adowego pozosta ych spó ek, zwanych „spó kami zale nymi”; spó ki zale ne nie posiadaj udzia ów w kapitale zak adowym innych
spó ek tworz cych t grup ; w spó kach tych nie wyst puj zaleg o ci we wp atach
podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; spó ka dominuj ca i spó ki zale ne zawar y w formie aktu notarialnego umow o utworzeniu na okres co najmniej
3 lat podatkowych podatkowej grupy kapita owej i umowa ta zosta a zarejestrowana
przez naczelnika urz du skarbowego.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód bez wzgl du na rodzaj róde przychodów, z jakich dochód ten zosta osi gni ty;
w wyj tkowych sytuacjach wskazanych normatywnie przez ustawodawc opodatkowaniu b dzie podlega przychód.
Dochód – podobnie jak to by o w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych – jest deﬁniowany jako przychód pomniejszony o koszty
uzyskania przychodu, a wi c nie o wszystkie koszty ponoszone przez podatnika tego
podatku, ale tylko te, które mieszcz si w kategorii kosztów uzyskania przychodów
i które nie zosta y dodatkowo normatywnie wy czone z tego kr gu. Zgodnie z art.
15 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów s koszty poniesione w celu osi gni cia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ród a przychodów, z wyj tkiem kosztów wymienionych przez ustawodawc w tzw. katalogu negatywnym.
Oczywi cie w przypadku kiedy koszty uzyskania przychodu przekraczaj przychód,
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u podatnika powstaje strata. O wysoko straty, poniesionej w roku podatkowym
mo na obni y dochód w najbli szych kolejno po sobie nast puj cych pi ciu latach
podatkowych, z tym e wysoko obni enia w którymkolwiek z tych lat nie mo e
przekroczy 50% kwoty tej straty.
Podatnicy, co do zasady s obowi zani wp aca na rachunek urz du skarbowego
zaliczki miesi czne w wysoko ci ró nicy pomi dzy podatkiem nale nym od dochodu
osi gni tego od pocz tku roku podatkowego a sum zaliczek nale nych za poprzednie miesi ce. Zaliczki miesi czne, podatnik wp aca w terminie do 20 dnia ka dego
miesi ca za miesi c poprzedni, natomiast zaliczk za ostatni miesi c roku podatkowego podatnik wp aca w terminie do 20 dnia pierwszego miesi ca nast pnego roku
podatkowego. Podatnik nie wp aca zaliczki za ostatni miesi c, je eli przed up ywem
terminu do jej wp aty z o y zeznanie i dokona zap aty podatku. Z kolei podatnicy
rozpoczynaj cy dzia alno , w pierwszym roku podatkowym oraz tzw. mali podatnicy mog wp aca zaliczki kwartalne w wysoko ci ró nicy pomi dzy podatkiem
nale nym od dochodu osi gni tego od pocz tku roku podatkowego a sum zaliczek
nale nych za poprzednie kwarta y.
Podatnicy s , co do zasady obowi zani sk ada urz dom skarbowym zeznanie
wed ug ustalonego wzoru o wysoko ci dochodu (straty) osi gni tego w roku podatkowym – do ko ca trzeciego miesi ca roku nast pnego (nale y przy tym pami ta ,
i rok podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych nie musi pokrywa si
z rokiem kalendarzowym) i w tym terminie wp aci podatek nale ny albo ró nic
mi dzy podatkiem nale nym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sum nale nych
zaliczek za okres od pocz tku roku.
Podatek dochodowy od osób prawnych oblicza si przy zastosowaniu stawki podatkowej w wysoko ci 19% (nie dotyczy to sytuacji, w których podatek jest p acony
od okre lonych przychodów).

2. Podatki obrotowe obci aj ce przedsi biorców
W polskim systemie prawnym wyst puj cztery podatki obrotowe: podatek od towarów i us ug, podatek akcyzowy, podatek od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatek od gier. W niniejszym opracowaniu ze wzgl du na jego ramy oraz znaczenie
podatku od towarów i us ug oraz podatku akcyzowego, to na nich zostanie skupiona
ca a uwaga.
Najistotniejszym podatkiem w ca ym systemie podatkowym, bior c pod uwag
wielko dochodów bud etowych, które on przynosi, jest podatek od towarów i us ug.
Warto przy tym wspomnie , i obecnie jest to podatek zharmonizowany na gruncie
unijnym, regulowanym g ównie Dyrektyw 112.
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i us ug podlegaj :
1) odp atna dostawa towarów i odp atne wiadczenie us ug na terytorium kraju;
2) eksport towarów;
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3) import towarów na terytorium kraju;
4) wewn trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium
kraju;
5) wewn trzwspólnotowa dostawa towarów.
Konieczne jest przy tym zauwa enie, e powy sze czynno ci podlegaj opodatkowaniu niezale nie od tego, czy zosta y wykonane z zachowaniem warunków oraz
form okre lonych przepisami prawa.
Przez dostaw towarów rozumie si przeniesienie prawa do rozporz dzania towarami jak w a ciciel, w tym równie :
1) przeniesienie z nakazu organu w adzy publicznej lub podmiotu dzia aj cego
w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa w asno ci towarów
w zamian za odszkodowanie;
2) wydanie towarów na podstawie umowy dzier awy, najmu, leasingu lub innej
umowy o podobnym charakterze zawartej na czas okre lony lub umowy sprzeda y na warunkach odroczonej p atno ci, je eli umowa przewiduje, e w nast pstwie normalnych zdarze przewidzianych t umow lub z chwil zap aty
ostatniej raty prawo w asno ci zostanie przeniesione;
3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: mi dzy komitentem a komisantem, jak równie wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu,
je eli komisant zobowi zany by do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
5) ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
ustanowienie spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu oraz przekszta cenie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu, a tak e ustanowienie na rzecz cz onka
spó dzielni mieszkaniowej odr bnej w asno ci lokalu mieszkalnego lub lokalu
o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz cz onka spó dzielni w asnoci lokalu lub w asno ci domu jednorodzinnego;
6) oddanie gruntów w u ytkowanie wieczyste;
7) zbycie praw, o których mowa powy ej w pkt 5 i 6.
Z kolei przez wiadczenie us ug, rozumie si ka de wiadczenie na rzecz osoby
ﬁzycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj cej osobowo ci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym równie :
1) przeniesienie praw do warto ci niematerialnych i prawnych, bez wzgl du na
form , w jakiej dokonano czynno ci prawnej;
2) zobowi zanie do powstrzymania si od dokonania czynno ci lub do tolerowania czynno ci lub sytuacji;
3) wiadczenie us ug zgodnie z nakazem organu w adzy publicznej lub podmiotu dzia aj cego w jego imieniu lub nakazem wynikaj cym z mocy prawa.
Przez wewn trzwspólnotowe nabycie towarów rozumie si natomiast nabycie
prawa do rozporz dzania jak w a ciciel towarami, które w wyniku dokonanej dosta-
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wy s wysy ane lub transportowane na terytorium pa stwa cz onkowskiego innego
ni terytorium pa stwa cz onkowskiego, rozpocz cia wysy ki lub transportu przez
dokonuj cego dostawy, nabywc towarów lub na ich rzecz. Z kolei wewn trzwspólnotowa dostawa towarów jest deﬁniowana jako wywóz towarów z terytorium kraju
w wykonaniu czynno ci dostawy towarów na terytorium pa stwa cz onkowskiego
innego ni terytorium kraju.
W ustawie o podatku od towarów i us ug odnajdziemy tak e deﬁnicj importu
towarów oraz eksportu towarów. Przez import towarów rozumie si przywóz towarów z terytorium pa stwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej, natomiast
eksport towarów deﬁniowany jest jako dostawa towarów wysy anych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:
a) dostawc lub na jego rzecz, lub
b) nabywc maj cego siedzib poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wy czeniem towarów wywo onych przez samego nabywc do celów wyposa enia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych rodków transportu s u cych do celów prywatnych
– je eli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony
przez urz d celny okre lony w przepisach celnych.
Konieczne jest jednak wyra ne podkre lenie, e sam fakt, i okre lona czynno
znajduje si w katalogu czynno ci opodatkowanych, nie powoduje, i b dzie ona
w ka dym wypadku opodatkowana podatkiem od towarów i us ug. Aby tak si sta o,
musi by ona dokonana przez podatnika tego podatku; tym samym musi doj do koniunktywnego spe nienia si dwóch przes anek: przedmiotowej (okre lona czynno
musi znajdowa si w katalogu czynno ci opodatkowanych) i podmiotowej (czynno
ta musi by dokonywana przez podatnika tego podatku dzia aj cego jako takiego).
St d tak istotna staje si deﬁnicja podatnika na gruncie podatku od towarów i us ug.
Zgodnie z tre ci art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us ug, podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej oraz
osoby ﬁzyczne, wykonuj ce samodzielnie dzia alno gospodarcz , bez wzgl du na
cel lub rezultat takiej dzia alno ci23. Z kolei dzia alno gospodarcza jest deﬁniowana przez ustawodawc jako wszelka dzia alno producentów, handlowców lub
us ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj cych zasoby naturalne oraz rolników,
a tak e dzia alno osób wykonuj cych wolne zawody. Dzia alno gospodarcza
obejmuje w szczególno ci czynno ci polegaj ce na wykorzystywaniu towarów lub
warto ci niematerialnych i prawnych w sposób ci g y dla celów zarobkowych.
Podstaw opodatkowania na gruncie podatku od towarów i us ug jest co do zasady
wszystko, co stanowi zap at , któr dokonuj cy dostawy towarów lub us ugodawca
otrzyma lub ma otrzyma z tytu u sprzeda y od nabywcy, us ugobiorcy lub osoby
trzeciej, w cznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dop atami o po23

Inne kategorie podatników zosta y opisane przez ustawodawc w art. 16 i 17 ustawy o podatku
od towarów i us ug.
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dobnym charakterze maj cymi bezpo redni wp yw na cen towarów dostarczanych
lub us ug wiadczonych przez podatnika. Z powy szej deﬁnicji podstawy opodatkowania wynika zatem, i jest ona zarysowana normatywnie bardzo szeroko, co pozostaje w zgodno ci z realizacj zasady powszechno ci tego podatku. Uwzgl dnia ona
tak e realia obrotu gospodarczego, w których wiadczenie wzajemne otrzymywane
przez dostawc towaru lub us ugodawc mo e mie charakter wieloelementowy oraz
mo e zosta przekazane przez wi cej ni jeden podmiot. Nie wzi cie tego pod uwag
mog oby prowadzi do naruszenia zasad uczciwej konkurencji.
W podatku od towarów i us ug wyst puje szereg stawek podatkowych. Podstawowa stawka podatkowa wynosi w tej chwili 23%, za stawka obni ona 8%. W odniesieniu do niektórych produktów rolnych i spo ywczych oraz okre lonych ksi ek
i czasopism jest stosowana stawka 5%. Wyst puje w systemie tego podatku równie
stawka 0%; ni jest opodatkowany eksport towarów oraz wewn trzwspólnotowa
dostawa towarów. Ta stawka jest najdoskonalszym rozwi zaniem dla przedsi biorców j stosuj cych, bowiem w przypadku jej stosowania w odniesieniu do danej
transakcji nie powstaje podatek nale ny, a podatnik zachowuje prawo do odliczenia
podatku naliczonego, bowiem transakcja ma charakter czynno ci opodatkowanej.
Najistotniejszym elementem podatku od towarów i us ug i b d cym jednoczenie charakterystyczn cz ci tego podatku jest mechanizm odliczenia podatku
naliczonego od podatku nale nego. Funkcjonuj cy w Polsce system tego podatku
jest oparty na metodzie fakturowej, b d cej konsekwencj zasady, zgodnie z któr
podatek ten jest naliczany na ka dym etapie produkcji i dystrybucji. Zgodnie z treci art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us ug w zakresie, w jakim towary
i us ugi s wykorzystywane do wykonywania czynno ci opodatkowanych, przys uguje prawo do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot podatku naliczonego,
z zastrze eniem okre lonych przepisów. W przypadku cz ciowego wykorzystania
nabytych towarów lub us ug na potrzeby czynno ci opodatkowanych, podatek podlega b dzie proporcjonalnemu odliczeniu.
Co do zasady podatnicy s obowi zani sk ada w urz dzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesi czne w terminie do 25 dnia miesi ca nast puj cego
po ka dym kolejnym miesi cu (w przypadkach przewidzianych w ustawie istnieje
tak e mo liwo sk adania deklaracji za okresy kwartalne). Równie w tych terminach podatnicy s zobowi zani do obliczania i wp acania podatku na rachunek
w a ciwego urz du skarbowego (w przypadku niektórych podatników rozliczaj cych si kwartalnie pojawi si konieczno wp aty zaliczek na podatek za pierwszy
oraz za drugi miesi c kwarta u w wysoko ci 1/3 kwoty nale nego zobowi zania
podatkowego wynikaj cej z deklaracji podatkowej z o onej za poprzedni kwarta
– w terminie do 25 dnia miesi ca nast puj cego po ka dym z kolejnych miesi cy,
za które jest wp acana zaliczka).
W praktyce mog powsta sytuacje, w których kwota podatku nale nego b dzie
ni sza od kwoty podatku naliczonego. Mo e to by wynikiem wyst pienia ró nych
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okoliczno ci, na przyk ad sytuacji, w której podatnik prowadzi dzia alno eksportow lub dokonuje wewn trzwspólnotowych dostaw towarów opodatkowanych stawk
0% podczas, gdy nabywane przez niego towary lub us ugi podlegaj opodatkowaniu
stawk wy sz . W takim w a nie przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wy sza od kwoty podatku
nale nego, podatnik ma prawo do obni enia o t ró nic kwoty podatku nale nego za
nast pne okresy lub do zwrotu ró nicy na rachunek bankowy. Zwrot ró nicy podatku
co do zasady nast puje w terminie 60 dni od dnia z o enia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku maj cym siedzib na terytorium
kraju lub na rachunek podatnika w spó dzielczej kasie oszcz dno ciowo-kredytowej,
której jest cz onkiem, wskazane w zg oszeniu identyﬁkacyjnym. Je eli zasadno
zwrotu wymaga dodatkowego zweryﬁkowania, naczelnik urz du skarbowego mo e
przed u y ten termin do czasu zako czenia weryﬁkacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynno ci sprawdzaj cych, kontroli podatkowej lub post powania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub post powania
kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Je eli przeprowadzone
przez organ czynno ci wyka zasadno zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim urz d skarbowy wyp aca nale n kwot wraz z odsetkami w wysoko ci
odpowiadaj cej op acie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia p atnoci podatku lub jego roz o enia na raty. W niektórych przypadkach b dzie istnia a
mo liwo otrzymania zwrotu ró nicy podatku w terminie 25 dni od dnia z o enia
rozliczenia. B dzie to mia o miejsce na przyk ad w sytuacji z o enia przez podatnika
stosownego wniosku wraz z deklaracj podatkow , o ile kwoty podatku naliczonego
wykazane w deklaracji podatkowej, wynika b d z faktur dokumentuj cych kwoty
nale no ci, które zosta y w ca o ci zap acone. W tym wypadku zatem ustawodawca
„premiuje” tych podatników, którzy dokonali zap aty przelewem na konto swoich
kontrahentów za nabyte towary lub us ugi, a zatem uregulowali na rzecz swojego
kontrahenta zawarty w cenie towaru lub us ugi podatek od towarów i us ug.
Podatek od towarów i us ug jawi si jako niezwykle trudny w administrowaniu
nim, bowiem ustawodawca w odniesieniu do niego stawia szereg wymaga o charakterze rejestracyjno-ewidencyjnym. Przyk adowo art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od
towarów i us ug statuuje wymóg, aby podatnicy przed dniem wykonania pierwszej
czynno ci opodatkowanej z o yli naczelnikowi urz du skarbowego zg oszenie rejestracyjne. Z kolei art. 97 ust. 1 przewiduje wymóg rejestracyjny w odniesieniu do transakcji wewn trzwspólnotowych. Kolejne obowi zki na podatników nak ada art. 111
ust. 1 ustawy, zgodnie z którym podatnicy dokonuj cy sprzeda y na rzecz osób ﬁzycznych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej oraz rolników rycza towych,
s obowi zani prowadzi ewidencj obrotu i kwot podatku nale nego przy zastosowaniu kas rejestruj cych. Podatnicy tego podatku s co do zasady zobowi zani
tak e do wystawiania faktur o tre ci unormowanej w powszechnie obowi zuj cych
przepisach prawa.
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Drugim podatkiem obrotowym – obok podatku od towarów i us ug – jest podatek
akcyzowy. Wskazuje si na dwie istotne ró nice pomi dzy tymi podatkami. Podatek
od towarów i us ug jest podatkiem o charakterze powszechnym, obejmuj cym swoim
zakresem przedmiotowym transakcje zwi zane z wymian praktycznie wszystkich
towarów lub us ug, podczas gdy podatek akcyzowy dotyczy tylko okre lonych grup
wyrobów. Ponadto podatek od towarów i us ug jest podatkiem wszechfazowym, tzn.
jest nak adany na ka dym etapie produkcji i dystrybucji, natomiast podatek akcyzowy jest podatkiem jednofazowym.
Przedmiotem opodatkowania akcyz jest:
1) produkcja wyrobów akcyzowych;
2) wprowadzenie wyrobów akcyzowych do sk adu podatkowego;
3) import wyrobów akcyzowych, z wy czeniem importu wyrobów akcyzowych wys anych nast pnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru
akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysy aj cego nieb d cego
importerem tych wyrobów;
4) nabycie wewn trzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wy czeniem nabycia wewn trzwspólnotowego dokonywanego do sk adu podatkowego;
5) wyprowadzenie ze sk adu podatkowego, poza procedur zawieszenia poboru
akcyzy, wyrobów akcyzowych nieb d cych w asno ci podmiotu prowadz cego ten sk ad podatkowy, z wy czeniem wyrobów akcyzowych obj tych zwolnieniem od akcyzy ze wzgl du na ich przeznaczenie przez podmiot, o którym
mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym;
6) wys anie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego
wysy aj cego nieb d cego importerem tych wyrobów.
7) u ycie wyrobów akcyzowych obj tych zwolnieniem od akcyzy ze wzgl du na
ich przeznaczenie albo okre lon stawk akcyzy zwi zan z ich przeznaczeniem, je eli ich u ycie:
a) by o niezgodne z przeznaczeniem uprawniaj cym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
b) nast pi o bez zachowania warunków uprawniaj cych do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
8) dostarczenie wyrobów akcyzowych obj tych zwolnieniem od akcyzy ze wzgl du
na ich przeznaczenie, je eli odby o si ono bez zachowania warunków uprawniaj cych do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
9) sprzeda wyrobów akcyzowych znajduj cych si poza procedur zawieszenia
poboru akcyzy, obj tych okre lon stawk akcyzy zwi zan z ich przeznaczeniem, je eli ich sprzeda odby a si bez zachowania warunków uprawniaj cych do zastosowania tej stawki akcyzy;
10) nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajduj cych si poza procedur zawieszenia poboru akcyzy, je eli od tych wyrobów nie zosta a zap acona
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akcyza w nale nej wysoko ci, a w wyniku kontroli podatkowej, post powania kontrolnego albo post powania podatkowego nie ustalono, e podatek
zosta zap acony.
Istniej tak e inne stany obj te przedmiotem opodatkowania akcyz , jak na przyk ad ubytki niektórych wyrobów akcyzowych lub ca kowite zniszczenie wyrobów
akcyzowych.
Konieczne jest przy tym wyja nienie, e wyrobami akcyzowymi s wyroby
energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz
tytoniowy, okre lone w za czniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym.
Podatnikiem akcyzy jest osoba ﬁzyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemaj ca osobowo ci prawnej, która dokonuje czynno ci podlegaj cych
opodatkowaniu akcyz lub wobec której zaistnia stan faktyczny podlegaj cy opodatkowaniu akcyz . Podmiot prowadz cy dzia alno gospodarcz jest obowi zany,
przed dniem wykonania pierwszej czynno ci podlegaj cej opodatkowaniu akcyz
lub pierwszej czynno ci z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych obj tych zwolnieniem od akcyzy ze wzgl du na ich przeznaczenie, z o y zg oszenie rejestracyjne w a ciwemu naczelnikowi urz du celnego.
Podatnicy akcyzy s co do zasady obowi zani bez wezwania organu podatkowego:
1) sk ada w a ciwemu naczelnikowi urz du celnego deklaracje podatkowe wed ug ustalonego wzoru,
2) oblicza i wp aca akcyz na rachunek w a ciwej izby celnej,
– za miesi czne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym powsta obowi zek podatkowy.
Podstawa opodatkowania oraz stawki akcyzy ró ni si od siebie w zale noci od tego, do jakiego wyrobu akcyzowego si odnosz . Na przyk ad podstaw
opodatkowania energii elektrycznej jest jej ilo , wyra ona w megawatogodzinach,
podczas gdy podstaw opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów
alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20°C zawartego w gotowym wyrobie
czy te podstaw opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na
1 stopie Plato. W przypadku alkoholu i wyrobów alkoholowych stawki akcyzy
b d mia y charakter kwotowy i b d odnosi y si do liczby hektolitrów gotowego wyrobu, a w przypadku opodatkowania wyrobów tytoniowych mog mie one
charakter mieszany – kwotowo-procentowy lub kwotowy. Z kolei stawka akcyzy na
samochody osobowe b dzie mia a charakter procentowy.

3. Podatki maj tkowe obci aj ce przedsi biorców
Podatki maj tkowe w swojej konstrukcji nawi zuj do posiadanego przez dany podmiot maj tku i z regu y obci aj fakt jego posiadania lub przyrostu. W bardzo
szerokim uj ciu do podatków maj tkowych w polskim systemie podatkowym na-
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le a oby zaliczy podatek od nieruchomo ci, podatek od rodków transportowych,
podatek rolny, podatek le ny, podatek od spadków i darowizn (w przypadku podatku od czynno ci cywilnoprawnych istnieje szereg argumentów przemawiaj cych za
przyj ciem tezy, i jest to podatek bardziej o charakterze obrotowym ni maj tkowym). Ze wzgl du na istotno pierwszych dwóch podatków dla przedsi biorców,
to one zostan pokrótce poni ej scharakteryzowane.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op atach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo ci podlegaj nast puj ce
nieruchomo ci lub obiekty budowlane:
1) grunty;
2) budynki lub ich cz ci;
3) budowle lub ich cz ci zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej.
Natomiast podatnikami podatku od nieruchomo ci s osoby ﬁzyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó ki nieposiadaj ce osobowo ci prawnej, b d ce:
1) w a cicielami nieruchomo ci lub obiektów budowlanych, z tym zastrze eniem,
e je eli przedmiot opodatkowania znajduje si w posiadaniu samoistnym, obowi zek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomo ci ci y na posiadaczu
samoistnym,
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomo ci lub obiektów budowlanych;
3) u ytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadaczami nieruchomo ci lub ich cz ci albo obiektów budowlanych lub
ich cz ci, stanowi cych w asno Skarbu Pa stwa lub jednostki samorz du
terytorialnego, je eli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z w a cicielem, Agencj Nieruchomo ci Rolnych lub z innego tytu u prawnego, z wyj tkiem posiadania przez osoby
ﬁzyczne lokali mieszkalnych niestanowi cych odr bnych nieruchomo ci,
b) jest bez tytu u prawnego, z tym zastrze eniem, e obowi zek podatkowy dotycz cy przedmiotów opodatkowania wchodz cych w sk ad Zasobu
W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa lub b d cych w zarz dzie Pa stwowego Gospodarstwa Le nego Lasy Pa stwowe – ci y odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Nieruchomo ci Rolnych i jednostkach
organizacyjnych Lasów Pa stwowych faktycznie w adaj cych nieruchomo ciami lub obiektami budowlanymi.
Podstaw opodatkowania stanowi:
1) dla gruntów – powierzchnia;
2) dla budynków lub ich cz ci – powierzchnia u ytkowa;
3) dla budowli lub ich cz ci zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej – co do zasady warto , o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzie 1 stycznia roku podatkowego, stanowi ca podstaw
obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne,
a w przypadku budowli ca kowicie zamortyzowanych – ich warto z dnia
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1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Z powy szego wyliczenia wynika zatem, i budowle lub ich cz ci podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo ci tylko w przypadku, gdy s zwi zane
z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej.
Wysoko stawek podatku od nieruchomo ci jest okre lana przez rad gminy,
z tym zastrze eniem, e wielko ci te nie mog przekroczy warto ci przewidzianych
w ustawie. Nale y przy tym podkre li , i w przypadku gruntów oraz budynków lub
ich cz ci zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej, stawki podatkowe
s wielokrotnie wy sze ni w przypadku tych przedmiotów niezwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej. Przyk adowo stawki nie mog przekroczy rocznie w przypadku budynków mieszkalnych kwoty 0,51 z od 1 m2 powierzchni u ytkowej, natomiast w przypadku budynków lub ich cz ci zwi zanych z prowadzeniem
dzia alno ci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich cz ci zaj tych na
prowadzenie dzia alno ci gospodarczej – kwoty 17,31 z od 1 m2 powierzchni u ytkowej. Z kolei za grunty, budynki i budowle zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej uwa a si grunty, budynki i budowle b d ce w posiadaniu przedsi biorcy
lub innego podmiotu prowadz cego dzia alno gospodarcz . Nie jest zatem konieczne, aby grunty, budynki lub budowle by y bezpo rednio zwi zane z prowadzon przez
przedsi biorc dzia alno ci gospodarcz , by uzna je za zwi zane z prowadzeniem
takiej dzia alno ci i opodatkowa je wy sz stawk podatkow .
Obowi zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po
miesi cu, w którym powsta y okoliczno ci uzasadniaj ce powstanie tego obowi zku. Je eli natomiast okoliczno ci , od której jest uzale niony obowi zek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich cz ci, obowi zek podatkowy
powstaje z dniem 1 stycznia roku nast puj cego po roku, w którym budowa zosta a
zako czona albo w którym rozpocz to u ytkowanie budowli albo budynku lub ich
cz ci przed ich ostatecznym wyko czeniem. Z kolei je eli w trakcie roku podatkowego zaistnia o zdarzenie maj ce wp yw na wysoko opodatkowania w tym roku,
a w szczególno ci zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania
lub jego cz ci, podatek ulega obni eniu lub podwy szeniu, poczynaj c od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym nast pi o to zdarzenie.
Obowi zek podatkowy wygasa natomiast z up ywem miesi ca, w którym usta y
okoliczno ci uzasadniaj ce ten obowi zek. Je eli obowi zek podatkowy powsta
lub wygas w ci gu roku, podatek za ten rok ustala si proporcjonalnie do liczby
miesi cy, w których istnia obowi zek.
Podatek od nieruchomo ci na rok podatkowy od osób ﬁzycznych ustala w drodze
decyzji organ podatkowy w a ciwy ze wzgl du na miejsce po o enia przedmiotów
opodatkowania. Podatek jest p atny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania
obowi zku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrze nia
i 15 listopada roku podatkowego. Z kolei osoby prawne, jednostki organizacyjne
oraz spó ki niemaj ce osobowo ci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nie-
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ruchomo ci Rolnych, a tak e jednostki organizacyjne Pa stwowego Gospodarstwa
Le nego Lasy Pa stwowe s obowi zane wp aca obliczony w deklaracji podatek
od nieruchomo ci bez wezwania na rachunek w a ciwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowi zku podatkowego, w terminie do dnia 15 ka dego
miesi ca, a za stycze do dnia 31 stycznia.
Drugim z podatków maj tkowych, który zostanie pokrótce scharakteryzowany,
jest podatek od rodków transportowych. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegaj :
1) samochody ci arowe o dopuszczalnej masie ca kowitej powy ej 3,5 tony
i poni ej 12 ton;
2) samochody ci arowe o dopuszczalnej masie ca kowitej równej lub wy szej
ni 12 ton;
3) ci gniki siod owe i balastowe przystosowane do u ywania cznie z naczep
lub przyczep o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdów od 3,5 tony
i poni ej 12 ton;
4) ci gniki siod owe i balastowe przystosowane do u ywania cznie z naczep
lub przyczep o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdów równej lub
wy szej ni 12 ton;
5) przyczepy i naczepy, które cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas ca kowit od 7 ton i poni ej 12 ton, z wyj tkiem zwi zanych wycznie z dzia alno ci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego;
6) przyczepy i naczepy, które cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas ca kowit równ lub wy sz ni 12 ton, z wyj tkiem zwi zanych
wy cznie z dzia alno ci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego;
7) autobusy.
Obowi zek podatkowy w zakresie podatku od rodków transportowych co do
zasady ci y na osobach ﬁzycznych i osobach prawnych b d cych w a cicielami
rodków transportowych. Jak w a cicieli traktuje si równie jednostki organizacyjne nieposiadaj ce osobowo ci prawnej, na które rodek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy rodków transportowych zarejestrowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczn osob ﬁzyczn lub
prawn podmiotowi polskiemu.
Obowi zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po
miesi cu, w którym rodek transportowy zosta zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia rodka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym rodek
transportowy zosta nabyty. Obowi zek podatkowy powstaje tak e od pierwszego
dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym rodek transportowy zosta
dopuszczony ponownie do ruchu po up ywie okresu, na jaki zosta a wydana decyzja
organu rejestruj cego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Rada gminy okre la w drodze uchwa y wysoko stawek podatku od rodków
transportowych, z tym e roczna stawka podatku od jednego rodka transportowe-
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go nie mo e przekroczy wielko ci wskazanych w ustawie o podatkach i op atach
lokalnych.
Podatek od rodków transportowych jest p atny w dwóch ratach proporcjonalnie
do czasu trwania obowi zku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia
15 wrze nia ka dego roku. Je eli natomiast obowi zek podatkowy powsta :
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 wrze nia danego roku, podatek za ten rok
p atny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowi zku podatkowego w terminie:
a) w ci gu 14 dni od dnia powstania obowi zku podatkowego – 1 rata,
b) do dnia 15 wrze nia danego roku – 2 rata;
2) od dnia 1 wrze nia danego roku, podatek jest p atny jednorazowo w terminie
14 dni od dnia powstania obowi zku podatkowego.
Z kolei je eli obowi zek podatkowy powsta lub wygas w ci gu roku, podatek za
ten rok ustala si proporcjonalnie do liczby miesi cy, w których istnia obowi zek.

4. Wybór formy prowadzenia dzia alno ci gospodarczej
z uwzgl dnieniem odpowiedzialno ci za zobowi zania
zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej oraz
z uwzgl dnieniem najdogodniejszej formy opodatkowania
Wybór formy prowadzenia dzia alno ci gospodarczej jest niezwykle wa n kwesti
w momencie jej rozpoczynania. Ten dylemat mo e pojawi si tak e jednak w trakcie
jej prowadzenia w zwi zku z niedogodno ciami zwi zanymi z dokonanym wyborem prawnoorganizacyjnej formy prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. W takim
wypadku przedsi biorca zmuszony jest do poszukiwania nowych rozwi za w tym
zakresie.
Wybór formy prowadzenia dzia alno ci gospodarczej jest z regu y determinowany dwoma czynnikami: 1) zakresem odpowiedzialno ci zwi zanej z jej prowadzeniem, 2) wielko ci obci e podatkowych.
Pierwsza z powy szych kwestii zosta a poddana analizie w drugim rozdziale niniejszego opracowania. Wniosek jaki z niej p ynie uzasadnia przekonanie, i
z tego punktu widzenia najbezpieczniejsze jest stworzenie spó ki komandytowej,
z tym jednak zastrze eniem, e zainteresowany podmiot nie b dzie pe ni w niej roli
komplementariusza. Rekomendowanym rozwi zaniem w tym zakresie jest stworzenie dodatkowego podmiotu – spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci , który stanie
si komplementariuszem w spó ce komandytowej. Z regu y taki komplementariusz
jest konstruowany w ten sposób, i kapita spó ki ustalany jest w umowie spó ki na
minimalnym poziomie, na który pozwalaj przepisy prawa, tj. wynosi on 5 tysi cy
z otych. Dodatkowo z regu y podmiot ten nie prowadzi jakiejkolwiek dzia alno ci
operacyjnej oraz nie posiada jakichkolwiek aktywów. Jego rola faktycznie sprowadza si do „bycia” komplementariuszem i zarz dzania spó k komandytow przez
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swoje organy. Pozosta a osoba lub osoby przyjmuj natomiast rol komandytariuszy, których odpowiedzialno za zobowi zania spó ki ograniczona jest do wysoko ci sumy komandytowej, która mo e by ustalona na bardzo niskim poziomie, na
przyk ad 100 z otych. Dodatkowo, je eli komandytariusz wniós do spó ki wk ad
w wysoko ci równej lub wy szej od sumy komandytowej, to jego odpowiedzialno
za zobowi zania spó ki zostaje w ca o ci wy czona. Tym samym jego odpowiedzialno jest podobna do odpowiedzialno ci udzia owca w spó ce z ograniczon
odpowiedzialno ci – nie ponosi on odpowiedzialno ci za zobowi zania spó ki.
adna inna forma organizacyjnoprawna prowadzenia dzia alno ci gospodarczej
nie daje takich mo liwo ci. W przypadku „jednoosobowego przedsi biorcy” jego
odpowiedzialno ma charakter nieograniczony i odpowiada on ca ym swoim maj tkiem za zobowi zania zwi zane z dzia alno ci gospodarcz , nawet je eli nie by
on zwi zany w jakikolwiek sposób z jej prowadzeniem. Z kolei w spó ce jawnej,
pomimo tego, e odpowiedzialno wspólnika za zobowi zania spó ki ma charakter
subsydiarny i aktualizuje si w przypadku bezskuteczno ci egzekucji przeciwko
spó ce, to jednak ma ona charakter osobisty i nieograniczony. Co wi cej, subsydiarny charakter odpowiedzialno ci nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa
przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z maj tku spó ki oka e si bezskuteczna.
Sama egzekucja z maj tku wspólnika mo e by prowadzona natomiast dopiero po
wst pieniu bezskuteczno ci egzekucji wobec spó ki.
Optymalnym rozwi zaniem nie wydaje si by tak e spó ka partnerska. Podstawowym ograniczeniem z ni zwi zanym jest mo liwo stosowania tej konstrukcji
tylko do prowadzenia dzia alno ci w zakresie wolnych zawodów. Ponadto, pomimo
tego, e partner nie ponosi odpowiedzialno ci za zobowi zania spó ki powsta e
w zwi zku z wykonywaniem przez pozosta ych partnerów wolnego zawodu w spó ce, jak równie za zobowi zania spó ki b d ce nast pstwem dzia a lub zaniecha
osób zatrudnionych przez spó k na podstawie umowy o prac lub innego stosunku
prawnego, które podlega y kierownictwu innego partnera przy wiadczeniu us ug
zwi zanych z przedmiotem dzia alno ci spó ki, to w pozosta ym zakresie jego odpowiedzialno b dzie kszta towa a si tak, jak w przypadku wspólnika spó ki jawnej.
Natomiast przyczyny podatkowe przemawiaj za odrzuceniem koncepcji spó ki komandytowo-akcyjnej oraz spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci i spó ki
akcyjnej. Wynika to z faktu, i w przypadku tych podmiotów wyst pi zjawisko
podwójnego ekonomicznego opodatkowania. Oznacza to, e dochód wypracowany
przez spó k zostanie opodatkowany najpierw na poziomie spó ki, a nast pnie na
poziomie wspólników, co stanowi bardzo istotne obci enie ﬁnansowe. Wzgl dy
podatkowe przemawiaj zatem za wyborem prowadzenia dzia alno ci jako przedsi biorcy wpisanego do CEIDG lub jednej z trzech spó ek osobowych. W adnym
bowiem z tych przypadków nie dojdzie do podwójnego opodatkowania. Co wi cej,
zainteresowany podmiot ma mo liwo dokonania wyboru formy opodatkowania
przewidzianej podatkiem, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodo-
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wym od osób ﬁzycznych, tj. przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej niezale nie
od wielko ci podstawy opodatkowania. Niew tpliwie jednak form prowadzenia
dzia alno ci gospodarczej, pozwalaj c na po czenie zalet podatkowych oraz ograniczenia odpowiedzialno ci jest spó ka komandytowa, w której komplementariuszem jest spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci .

Rozdzia IV. Zwalczanie nieuczciwej
konkurencji
1. Czyny nieuczciwej konkurencji
Zagadnienia czynów nieuczciwej konkurencji regulowane s w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Ustawodawca w art. 3 tej e ustawy wskazuje, i czynem nieuczciwej konkurencji jest dzia anie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, je eli zagra a lub
narusza interes innego przedsi biorcy lub klienta. Jest to ogólna deﬁnicja czynu
nieuczciwej konkurencji. Konieczno jej zbudowania przez ustawodawc wynika
z faktu, i obiektywnie niemo liwym jest kazuistyczne przewidzenie i wskazanie
wszelkich dzia a , które mog yby zosta zakwaliﬁkowane do tej kategorii. Konieczne jest przy tym zauwa enie, e wy ej cytowany przepis znajduje zastosowanie jedynie w sytuacji, w której kwestionowane dzia ania innego przedsi biorcy nie
mieszcz si w hipotezie przepisu z cz ci szczególnej ustawy.
W art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazuje si przyk adowe czyny nieuczciwej konkurencji, tj.: wprowadzaj ce w b d oznaczenie przedsi biorstwa, fa szywe lub oszuka cze oznaczenie pochodzenia geograﬁcznego towarów
albo us ug, wprowadzaj ce w b d oznaczenie towarów lub us ug, naruszenie tajemnicy przedsi biorstwa, nak anianie do rozwi zania lub niewykonania umowy, na ladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dost pu
do rynku, przekupstwo osoby pe ni cej funkcj publiczn , a tak e nieuczciw lub
zakazan reklam , organizowanie systemu sprzeda y lawinowej oraz prowadzenie
lub organizowanie dzia alno ci w systemie konsorcyjnym.
Dalsze rozwini cie normatywnego opisu poszczególnych czynów nieuczciwej
konkurencji znajduje si w kolejnych przepisach analizowanej ustawy24. I tak, przyk adowo czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsi biorstwa, które mo e wprowadzi klientów w b d co do jego to samo ci, przez u ywanie ﬁrmy,
nazwy, god a, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcze niej
u ywanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsi biorstwa.
Ponadto czynem nieuczciwej konkurencji jest opatrywanie towarów lub us ug fa szywym lub oszuka czym oznaczeniem geograﬁcznym wskazuj cym bezpo rednio
albo po rednio na kraj, region lub miejscowo ich pochodzenia albo u ywanie takiego oznaczenia w dzia alno ci handlowej, reklamie, listach handlowych, rachun24

W niniejszym skrypcie nie opisano wszystkich czynów nieuczciwej konkurencji wymienionych
w cz ci szczegó owej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale najistotniejsze z nich.
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kach lub innych dokumentach. Z kolei je eli towar lub us uga w miejscu pochodzenia
korzysta z ochrony, a z pochodzeniem z okre lonego regionu lub miejscowo ci s
zwi zane ich szczególne cechy lub w a ciwo ci, czynem nieuczciwej konkurencji
jest fa szywe lub oszuka cze u ywanie takich chronionych oznacze geograﬁcznych
i chronionych nazw pochodzenia. Tak samo b dzie klasyﬁkowane u ywanie takich
oznacze i nazw, nawet z dodatkiem „rodzaj”, „typ”, „metoda” albo równoznacznym.
Innym czynem nieuczciwej konkurencji wskazanym przez ustawodawc jest takie oznaczenie towarów lub us ug albo jego brak, które mo e wprowadzi klientów
w b d co do pochodzenia, ilo ci, jako ci, sk adników, sposobu wykonania, przydatno ci, mo liwo ci zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech
towarów albo us ug, a tak e zatajenie ryzyka, jakie wi e si z korzystaniem z nich.
Jako czyn nieuczciwej konkurencji uznawane jest równie przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa
albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, je eli zagra a lub narusza interes przedsi biorcy. Dotyczy to równie osoby, która wiadczy a prac na podstawie stosunku
pracy lub innego stosunku prawnego przez okres trzech lat od jego ustania, chyba
e umowa stanowi inaczej albo usta stan tajemnicy. Zgodnie z orzecznictwem S du
Najwy szego, obowi zek zachowania tajemnicy przedsi biorstwa dotyczy zarówno
pracowników, którzy „wytworzyli”, „dokonali” danej poufnej informacji stanowi cej tajemnic przedsi biorstwa (na przyk ad pracownika, który dokona wynalazku
w ramach wykonywania stosunku pracy lub pracownika prowadz cego rachunkowo przedsi biorstwa), jak i innych pracowników, którzy zapoznali si z tajemnic przedsi biorstwa niejako przy okazji wykonywania swoich obowi zków (wyrok
S du Najwy szego z dnia 28 lutego 2007 r.; V CSK 444/06). Naruszenie tajemnicy
przedsi biorstwa mo e mie wieloraki charakter. Niew tpliwie naruszeniem tajemnicy przedsi biorstwa jest wykorzystywanie informacji we w asnym przedsi biorstwie przez osob , która narusza tak tajemnic , czyli wykorzystuje informacje
prawnie chronione w celu osi gni cia zysku. Wykorzystanie takie jest dokonywane
bowiem bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. Za takie naruszenie b dzie uwa ane
równie przekazanie informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa, na przyk ad konkurentom podmiotu, którego tajemnica dotyczy.
Nale y tak e nadmieni , jak s usznie zauwa y S d Najwy szy w uzasadnieniu
wyroku z dnia 5 wrze nia 2001 r., wydanego w sprawie o sygn. akt I CK 1159/00,
ustawodawca uzale nia istnienie stanu tajemnicy przedsi biorstwa od podj cia
przez przedsi biorc pewnych okre lonych dzia a zmierzaj cych do zachowania
w poufno ci obj tych ni danych. Dzia ania te powinny za zmierza do osi gni cia takiego stanu, w którym osoby trzecie chc c si zapozna z tre ci informacji,
musz wyeliminowa przyj te przez przedsi biorc mechanizmy zabezpieczaj ce
przed niekontrolowanym wyp ywem danych.
Nie mo na przy tym mówi o tajemnicy przedsi biorstwa w sytuacji, w której
zastrzega si poufno pewnych informacji jedynie w stosunku do jednego lub kilku
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konkurencyjnych przedsi biorstw, bez równoczesnego zastrze enia poufno ci tych
informacji w stosunku do wszystkich konkurencyjnych przedsi biorstw. Wskutek tak
sformu owanej klauzuli poufno ci, informacje obj te t klauzul staj si elementami wiedzy powszechnej, dost pnej dla ka dego konkurencyjnego przedsi biorstwa.
W takim wypadku przedsi biorstwo, któremu ograniczono dost p do pewnych rozwi za technicznych, mo e uzyska do nich dost p z innych róde , w tym od innych
przedsi biorstw lub podmiotów z nimi wspó pracuj cych, którym dost p do danych
rozwi za technicznych nie zosta w aden sposób ograniczony.
Jednocze nie w tre ci ustawy wskazano, co nale y rozumie przez tajemnic
przedsi biorstwa. S to nieujawnione do wiadomo ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi biorstwa lub inne informacje posiadaj ce warto gospodarcz , co do których przedsi biorca podj niezb dne dziaania w celu zachowania ich poufno ci. Zatem za tajemnic przedsi biorstwa mo e
zosta uznana informacja, która koniunktywnie spe nia nast puj ce warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny,
b) nie zosta a ujawniona do wiadomo ci publicznej,
c) podj to w stosunku do niej niezb dne dzia ania w celu zachowania poufno ci.
Czynem nieuczciwej konkurencji jest równie nak anianie osoby wiadcz cej
na rzecz przedsi biorcy prac na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku
prawnego do niewykonania lub nienale ytego wykonania obowi zków pracowniczych albo innych obowi zków umownych, w celu przysporzenia korzy ci sobie
lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsi biorcy. Tak samo nale y klasyﬁkowa
równie nak anianie klientów przedsi biorcy lub innych osób do rozwi zania z nim
umowy albo niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzy ci sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsi biorcy.
Kolejnym czynem nieuczciwej konkurencji jest na ladowanie gotowego produktu, polegaj ce na tym, e za pomoc technicznych rodków reprodukcji jest
kopiowana zewn trzna posta produktu, je eli mo e wprowadzi klientów w b d
co do to samo ci producenta lub produktu. Nie stanowi jednak czynu nieuczciwej
konkurencji na ladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególno ci budowy, konstrukcji i formy zapewniaj cej jego u yteczno . Je eli na ladowanie cech
funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzgl dnienia jego charakterystycznej formy, co mo e wprowadzi klientów w b d co do to samo ci producenta lub
produktu, na ladowca jest zobowi zany odpowiednio oznaczy produkt. Deliktem
w tej postaci nie jest zatem ka da posta na ladownictwa, lecz tylko tzw. niewolnicze na ladownictwo, obejmuj ce takie przypadki wiernego na ladownictwa (kopiowania zewn trznej postaci produktu), w których dla przeci tnego odbiorcy nie
jest mo liwe odró nienie kopii od orygina u25. Taki rodzaj na ladownictwa okre la
si jako „(…) przej cie cudzych rozwi za , w szczególno ci cech zewn trznych,
w tak szerokim zakresie, e u klientów powstaje lub mo e powsta mylne wra enie,
25

Postanowienie S du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 wrze nia 2013 r., sygn. akt: V ACz
849/13, System Informacji Prawnej Lex Omega.
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e produkty kopiowane s tak naprawd innymi produktami, tj. produktami oryginalnymi, do których w rzeczywisto ci jedynie je upodobniono, (…) w przypadku
na ladownictwa niewolniczego mamy do czynienia z przyw aszczeniem sobie przez
przedsi biorc to samo ci produktu pochodz cego od innego przedsi biorcy”26.
Czynem nieuczciwej konkurencji jest tak e rozpowszechnianie nieprawdziwych
lub wprowadzaj cych w b d wiadomo ci o swoim lub innym przedsi biorcy albo
przedsi biorstwie, w celu przysporzenia korzy ci lub wyrz dzenia szkody. Takimi
wiadomo ciami s informacje, w szczególno ci o osobach kieruj cych przedsi biorstwem, wytwarzanych towarach lub wiadczonych us ugach, stosowanych cenach
oraz sytuacji gospodarczej lub prawnej. Za rozpowszechnianie takich wiadomoci b dzie uwa ane równie pos ugiwanie si nieprzys uguj cymi lub nie cis ymi tytu ami, stopniami albo innymi informacjami o kwaliﬁkacjach pracowników,
nieprawdziwymi atestami, nierzetelnymi wynikami bada , nierzetelnymi informacjami o wyró nieniach lub oznaczeniach produktów lub us ug. W orzecznictwie
s dowym przyjmuje si , e z art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyra nie wynika, „(…) e jego hipoteza obejmuje zarówno rozpowszechnianie wiadomo ci «nieprawdziwych», jak i «wprowadzaj cych w b d». Informacje
«nieprawdziwe» to takie, które s sprzeczne z rzeczywisto ci i poddaj si weryﬁkacji wed ug kryterium prawda/fa sz. Z informacjami «wprowadzaj cymi w b d»
mamy do czynienia wtedy, gdy powsta e na ich podstawie wyobra enia odbiorcy
nie s zgodne z rzeczywisto ci (stanem rzeczywistym); pos u enie si obiektywnie
prawdziw informacj nie wyklucza, e ze wzgl du na sposób uj cia (np. informacja
niepe na, niejednoznaczna) mo e ona wywo a u odbiorcy mylne wra enie i prowadzi go do mylnych wniosków (np. co do rzeczywistych cech produktu w asnego
albo konkurenta), co uzasadni zakwaliﬁkowanie ca ej wiadomo ci jako «wprowadzaj cej w b d» w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (…)”27. Wa ne jest przy tym zauwa enie, i odpowiedzialno za ten delikt
zosta a przez ustawodawc oparta na zasadzie winy oraz jest zwi zana z celowo ci
dzia ania i konieczno ci pope nienia go wiadomie. Tym samym sprawca musi co
najmniej przewidywa , e na skutek umieszczenia nieprawdziwych lub myl cych
informacji o innym przedsi biorcy poniesie on szkod i godzi si na to28.
Czynem nieuczciwej konkurencji jest tak e utrudnianie innym przedsi biorcom
dost pu do rynku, w szczególno ci przez:
1) sprzeda towarów lub us ug poni ej kosztów ich wytworzenia lub wiadczenia
albo ich odsprzeda poni ej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsi biorców;
26

27

28

M. Zdyb (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, System Informacji
Prawnej Lex Omega.
Wyrok S du Najwy szego z dnia 9 pa dziernika 2014 roku, sygn. akt: IV CSK 56/14, System
Informacji Prawnej Lex Omega.
Wyrok S du Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 wrze nia 2012 roku, sygn. akt: I ACa 647/12,
System Informacji Prawnej Lex Omega.
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2) nak anianie osób trzecich do odmowy sprzeda y innym przedsi biorcom albo
niedokonywania zakupu towarów lub us ug od innych przedsi biorców;
3) rzeczowo nieuzasadnione, zró nicowane traktowanie niektórych klientów;
4) pobieranie innych ni mar a handlowa op at za przyj cie towaru do sprzeda y;
5) dzia anie maj ce na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta okrelonego przedsi biorcy lub stwarzanie warunków umo liwiaj cych podmiotom
trzecim wymuszanie zakupu towaru lub us ugi u okre lonego przedsi biorcy.
Uznaje si , e utrudnianie dost pu do rynku ma miejsce wtedy, gdy „(…) przedsi biorca podejmuje dzia ania, które uniemo liwiaj innemu przedsi biorcy rynkow konfrontacj produkowanych przez niego towarów, w efekcie czego swoboda
uczestniczenia w dzia alno ci gospodarczej, czyli swoboda wej cia na rynek, oferowania na nim swoich towarów lub us ug lub wyj cia z danego rynku, ulega ograniczeniu. Je eli dzia ania te nie wynikaj z istoty konkurencji, lecz s podejmowane
w celu utrudnienia dost pu do rynku i przy pomocy rodków nieznajduj cych usprawiedliwienia w mechanizmie wolnej konkurencji, stanowi one czyn nieuczciwej
konkurencji (…)”29. Czyn ten musi by pope niony wiadomie oraz z winy umy lnej.
Czyny nieuczciwej konkurencji mog by pope nianie tak e w obszarze rekla30
my . Zgodnie z tre ci art. 16 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególno ci:
29

30

Pismo z dnia 4 lutego 2003 r. wydane przez Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowi ce interpretacj przepisów nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, System Informacji Prawnej Lex Omega.
Warto zauwa y , i w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji znajduj si tak e przepisy dotycz ce reklamy porównawczej. Zgodnie z tre ci art. 16 ust. 3 ustawy reklama umo liwiaj ca bezpo rednio lub po rednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub us ug oferowanych
przez konkurenta, zwana dalej „reklam porównawcz ” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
je eli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, je eli cznie spe nia nast puj ce przes anki:
1) nie jest reklam wprowadzaj c w b d,
2) w sposób rzetelny i daj cy si zweryﬁkowa na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub us ugi zaspokajaj ce te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu;
3) w sposób obiektywny porównuje jedn lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i us ug, do których mo e nale e tak e cena;
4) nie powoduje na rynku pomy ek w rozró nieniu mi dzy reklamuj cym a jego konkurentem,
ani mi dzy ich towarami albo us ugami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsi biorstwa
lub innymi oznaczeniami odró niaj cymi;
5) nie dyskredytuje towarów, us ug, dzia alno ci, znaków towarowych, oznacze przedsi biorstwa lub innych oznacze odró niaj cych, a tak e okoliczno ci dotycz cych konkurenta;
6) w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograﬁcznym lub chronion nazw
pochodzenia odnosi si zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem;
7) nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsi biorstwa lub innego oznaczenia odró niaj cego konkurenta ani te chronionego oznaczenia
geograﬁcznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych;
8) nie przedstawia towaru lub us ugi jako imitacji czy na ladownictwa towaru lub us ugi opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograﬁcznym lub chronion nazw pochodzenia albo innym oznaczeniem odró niaj cym.
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1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiaj ca
godno ci cz owieka;
2) reklama wprowadzaj ca klienta w b d i mog ca przez to wp yn na jego
decyzj co do nabycia towaru lub us ugi;
3) reklama odwo uj ca si do uczu klientów przez wywo ywanie l ku, wykorzystywanie przes dów lub atwowierno ci dzieci;
4) wypowied , która zach caj c do nabywania towarów lub us ug, sprawia wraenie neutralnej informacji;
5) reklama, która stanowi istotn ingerencj w sfer prywatno ci, w szczególno ci
przez uci liwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesy anie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadu ywanie technicznych
rodków przekazu informacji.
Konieczne jest przy tym zauwa enie, e przy ocenie reklamy wprowadzaj cej w b d
nale y uwzgl dni wszystkie jej elementy, zw aszcza dotycz ce ilo ci, jako ci, sk adników, sposobu wykonania, przydatno ci, mo liwo ci zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub us ug, a tak e zachowania si klienta. Wa ne jest
równie to, e czynu nieuczciwej konkurencji w postaci nierzetelnej reklamy dopuszcza
si równie agencja reklamowa albo inny przedsi biorca, który reklam opracowa .

2. Odpowiedzialno
konkurencji

za dokonanie czynów nieuczciwej

Sprawca czynu nieuczciwej konkurencji mo e ponosi dwojakiego rodzaju odpowiedzialno zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i karnego.
Zakres roszcze przys uguj cych poszkodowanemu czynem nieuczciwej konkurencji wyznacza art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie
z nim, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsi biorca, którego
interes zosta zagro ony lub naruszony, mo e da :
1) zaniechania niedozwolonych dzia a ;
2) usuni cia skutków niedozwolonych dzia a ;
3) z o enia jednokrotnego lub wielokrotnego o wiadczenia odpowiedniej tre ci
i w odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrz dzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzy ci, na zasadach ogólnych;
6) zas dzenia odpowiedniej sumy pieni nej na okre lony cel spo eczny zwi zany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochron dziedzictwa narodowego
– je eli czyn nieuczciwej konkurencji by zawiniony.
Dodatkowo s d na wniosek uprawnionego mo e orzec równie o wyrobach, ich
opakowaniach, materia ach reklamowych i innych przedmiotach bezpo rednio zwi zanych z pope nieniem czynu nieuczciwej konkurencji; w szczególno ci s d mo e
orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.
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Nale y ponadto nadmieni , i powy szy katalog nie ma charakteru zamkni tego,
bowiem uznaje si , e zawiera on dodatkowe instrumenty ochrony przed metodami
nieuczciwej konkurencji oraz sankcje za jej praktykowanie, które uzupe niaj katalog rodków tradycyjnych, przewidzianych w tej mierze w Kodeksie cywilnym dla
wadliwych czynno ci prawnych31. Tym samym, niejednokrotnie mo e dochodzi
do zbiegu norm ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeksu cywilnego,
a w pewnych przypadkach tak e norm wynikaj cych z przepisów innych aktów
prawnych, np. Prawa w asno ci przemys owej.
System roszcze przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
obejmuje roszczenia o bardzo zró nicowanym charakterze. W ród nich mo na wyró ni roszczenia niepieni ne (roszczenie o zaniechanie, usuni cie skutków, z o enie
o wiadczenia) oraz roszczenia pieni ne (roszczenie o odszkodowanie, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzy ci)32.
Ustawa reguluje tak e zagadnienie oczywi cie nieuzasadnionego domagania si
ochrony. Otó w razie wniesienia oczywi cie bezzasadnego powództwa z tytu u
nieuczciwej konkurencji, s d na wniosek pozwanego mo e nakaza powodowi z oenie jednokrotnego lub wielokrotnego o wiadczenia odpowiedniej tre ci i w odpowiedniej formie. Ponadto pozwany, u którego na skutek wniesienia powództwa
powsta a szkoda, mo e da jej naprawienia na zasadach ogólnych.
Czyny nieuczciwej konkurencji s równie karane na gruncie prawa karnego.
W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest im po wi cony rozdzia
czwarty. Spenalizowane s poni ej opisane zachowania.
Kto wbrew ci cemu na nim obowi zkowi w stosunku do przedsi biorcy ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we w asnej dzia alno ci gospodarczej informacj
stanowi c tajemnic przedsi biorstwa, je eli wyrz dza to powa n szkod przedsi biorcy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolnoci do lat 2. Tej samej karze podlega ten, kto uzyskawszy bezprawnie informacj
stanowi c tajemnic przedsi biorstwa, ujawnia j innej osobie lub wykorzystuje
we w asnej dzia alno ci gospodarczej.
Z kolei, kto za pomoc technicznych rodków reprodukcji kopiuje zewn trzn
posta produktu lub tak skopiowany wprowadza do obrotu, stwarzaj c tym mo liwo wprowadzenia klientów w b d co do to samo ci producenta lub produktu,
czym wyrz dza powa n szkod przedsi biorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 2.
Karalne jest tak e organizowanie sprzeda y lawinowej, bowiem kto organizuje
system sprzeda y lawinowej lub takim systemem kieruje, podlega karze pozbawienia wolno ci od 6 miesi cy do lat 8.
Równie ten, kto oznaczaj c lub wbrew obowi zkowi nie oznaczaj c towarów
albo us ug, wprowadza klientów w b d co do pochodzenia, ilo ci, jako ci, sk ad31

32

Wyrok S du Najwy szego z dnia 26 stycznia 2006 roku, sygn. akt: II CK 378/05, System Informacji Prawnej Lex Omega.
M. Zdyb (red.), Ustawa o zwalczaniu…, ibidem.
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ników, sposobu wykonania, przydatno ci, mo liwo ci zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub us ug albo nie informuje o ryzyku,
jakie wi e si z korzystaniem z nich i nara a w ten sposób klientów na szkod , podlega karze aresztu albo grzywny. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si czynu
nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy lub sprzeda y po czonej z przyznaniem wszystkim albo niektórym nabywcom towarów lub us ug nieodp atnej premii
w postaci towarów lub us ug odmiennych od stanowi cych przedmiot sprzeda y.
Ponadto, kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzaj ce w b d wiadomoci o przedsi biorstwie, w szczególno ci o osobach kieruj cych przedsi biorstwem,
wytwarzanych towarach, wiadczonych us ugach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsi biorstwa, w celu szkodzenia przedsi biorcy podlega karze aresztu albo grzywny. Tej samej karze podlega równie ten, kto
w celu przysporzenia korzy ci maj tkowej lub osobistej sobie, swojemu przedsi biorstwu lub osobom trzecim, rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzaj ce
w b d wiadomo ci o swoim przedsi biorstwie lub przedsi biorcy, w szczególno ci
o osobach kieruj cych przedsi biorstwem, wytwarzanych towarach, wiadczonych
us ugach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsi biorcy lub przedsi biorstwa.
ciganie powy szych przest pstw nast puje na wniosek pokrzywdzonego, a wykrocze na danie pokrzywdzonego.

3. Praktyczne aspekty ochrony przed czynami nieuczciwej
konkurencji
Jak powy ej zauwa ono, w przypadku wyst pienia czynu nieuczciwej konkurencji
poszkodowanemu (na gruncie prawa karnego pokrzywdzonemu) przys uguje mo liwo skorzystania zarówno z instrumentów prawa cywilnego, jak i karnego. Nie s
to instrumenty o charakterze konkurencyjnym, a zatem przedsi biorca mo e korzysta z nich równolegle, tj. korzysta z roszcze cywilnoprawnych oraz wnioskowa
o ciganie przest pstw karnych. W przypadku jednak czynów nieuczciwej konkurencji dla podmiotu, którego interesy naruszono istotny jest czas, w jakim doprowadzi
on do zaniechania dalszych ich narusze . W konsekwencji przedsi biorcy bardzo cz sto w takich sytuacjach korzystaj z przys uguj cych im roszcze cywilnoprawnych,
które wyra aj w pozwach sk adanych przeciwko podmiotom dopuszczaj cym si
deliktów nieuczciwej konkurencji. W przypadku wyst pienia na drog s dow , istotne jest równie zagwarantowanie sobie zabezpieczenia w asnych roszcze na czas
trwania procesu, bowiem mo e on mie charakter d ugotrwa y ze wzgl du na z oono przedmiotu post powania. Zgodnie z tre ci art. 730 Kodeksu post powania
cywilnego w ka dej sprawie cywilnej podlegaj cej rozpoznaniu przez s d lub s d
polubowny mo na da udzielenia zabezpieczenia. S d mo e udzieli zabezpieczenia przed wszcz ciem post powania lub w jego toku. Udzielenia zabezpieczenia
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mo e da ka da strona lub uczestnik post powania, je eli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje natomiast wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemo liwi
lub powa nie utrudni wykonanie zapad ego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób
uniemo liwi lub powa nie utrudni osi gni cie celu post powania w sprawie. Przy
wyborze sposobu zabezpieczenia s d uwzgl dni interesy stron lub uczestników post powania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni nale yt ochron prawn ,
a obowi zanego nie obci a ponad potrzeb .
Poszkodowany musi dokona tak e odpowiedniego doboru roszcze , tak aby jak
najpe niej chroni y jego interesy lub zmierza y do naprawienia ju wyrz dzonej szkody. W przypadku, gdy: 1) gdy czyn nieuczciwej konkurencji zosta ju pope niony,
a niezgodny z prawem stan trwa nadal (czyny ci g e); 2) gdy czyn nieuczciwej konkurencji zosta ju pope niony, jednak ze wzgl du na natur bezprawnego dzia ania
(czyny jednorazowe) lub zaprzestanie naruszenia niezgodny z prawem stan nie istnieje w chwili wytoczenia powództwa, ale istnieje realne niebezpiecze stwo powtórzenia naruszenia; 3) gdy istnieje realne niebezpiecze stwo dokonania czynu nieuczciwej
konkurencji, cho czyn taki nie zosta jeszcze pope niony (dzia ania sprawcy znajduj
si na etapie przygotowa ) – poszkodowanemu przys uguje prawo do dania zaniechania niedozwolonych dzia a 33. To roszczenie ma zmierza do zaniechania dalszych
dzia a o charakterze deliktu. B dzie jednak ono bezprzedmiotowe w przypadku, gdy
czyn nieuczciwej konkurencji zosta pope niony w przesz o ci, a jego skutki ju nie
wyst puj oraz ponowne dokonanie deliktu w przysz o ci jest nieprawdopodobne.
Zupe nie inn konstrukcj ma natomiast roszczenie o usuni cie skutków deliktu,
które mo na nazwa restytucyjnym. Nale y bowiem zauwa y , i przedmiotem
roszczenia o usuni cie skutków naruszenia jest zachowanie czynne, którego powód
mo e domaga si od pozwanego34. Ten sam cel, co roszczenie o usuni cie skutków
deliktu realizuje roszczenie o z o enie o wiadczenia odpowiedniej tre ci. Roszczenie to „(…) s u y usuni ciu skutków niedozwolonych dzia a i nie powinno stanowi represji; jego celem jest przekazanie klienteli danego przedsi biorcy informacji
prostuj cych, aby zmieni b dn , nieprawdziw opini o nim b d jego towarach
czy us ugach, przyj t w spo ecze stwie, i przywróci mu dobr s aw 35(…)”.
Poszkodowany mo e równie
da naprawienia szkody. Jest to typowe roszczenie
zwi zane z wyst pieniem deliktu równie w prawie cywilnym. Urzeczywistnia ono
33
34

35

Ibidem.
Ibidem. Autorzy wskazuj , e przes ankami dochodzenia tego roszczenia s :
1) pope nienie czynu nieuczciwej konkurencji (tak e w postaci zagro enia interesów innego
przedsi biorcy),
2) trwanie skutków czynu w dacie wyrokowania,
3) istnienie zwi zku przyczynowego pomi dzy pope nionym czynem nieuczciwej konkurencji
a skutkami, które maj zosta usuni te przy wykorzystaniu tego roszczenia.
Wyrok S du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. akt: I ACa 334/07,
System Informacji Prawnej Lex Omega.

64

Prawne aspekty funkcjonowania przedsi biorstwa

pe n ochron poszkodowanego, bowiem w wyniku czynu nieuczciwej konkurencji
poszkodowany ponosi z regu y tak e okre lon szkod maj tkow . W takim wypadku konieczne jest równie dok adne okre lenie wysoko ci szkody, której naprawienie
b dzie dochodzone od sprawcy. W procesie s dowym na powodzie b dzie spoczywa
obowi zek wykazania szkody, jej wysoko ci, winy sprawcy szkody, a tak e adekwatnego zwi zku przyczynowego pomi dzy dzia aniem osoby dopuszczaj cej si deliktu, a sam szkod . Oczywi cie w wielu przypadkach wykazanie wielko ci szkody
b dzie oparte na hipotetycznych wyliczeniach, co jest szczególnie widoczne w przypadku dania naprawienia szkody w przypadku utraconych korzy ci. W wyroku
z dnia 19 czerwca 2008 roku S d Najwy szy skonstatowa , e „(…) wykazanie szkody
w postaci lucrum cessans z natury rzeczy ma charakter hipotetyczny. Nie sprzeciwia si to przyj ciu, e szkoda rzeczywi cie powsta a, je eli zostanie udowodnione
tak du e prawdopodobie stwo osi gni cia korzy ci maj tkowej przez poszkodowanego, e rozs dnie rzecz oceniaj c mo na stwierdzi , i poszkodowany na pewno
uzyska by korzy , gdyby nie wyst pi o zdarzenie, w zwi zku z którym ten skutek
by niemo liwy (…)”36. Oczywi cie nie zwalnia to powoda z konieczno ci przedstawienia dowodów na poparcie swoich twierdze dotycz cych wysoko ci poniesionej
szkody. S d Najwy szy zdaje sobie jednak spraw z trudno ci dowodowych w tym
zakresie. Jego zdaniem „(…) rekompensowanie szkód powsta ych w wyniku czynów
nieuczciwej konkurencji, a tak e narusze z zakresu w asno ci przemys owej napotyka w obowi zuj cym stanie prawnym na trudno ci dowodowe zw aszcza w zakresie
wysoko ci doznanej szkody, a to z uwagi na ró norodno i intensywno nast pstw
takiego czynu, nie zawsze mo liwych do ustalenia i poznania. S to zjawiska i fakty
trudno uchwytne, bo dotycz ce reakcji szerokiego kr gu klienteli, przyczyn spadku
zainteresowania towarem, kosztów niezb dnych do przywrócenia pozycji rynkowej
poszkodowanego, zwi kszonej reklamy czy nadwyr onej, je li nie wr cz obni onej
renomy prowadzonego przedsi biorstwa i innych nara onych na szwank interesów
poszkodowanego przedsi biorcy. St d zawsze mo liwe jest zg oszenie przez sprawc czynu, przeciwstawnej do ustalonej przez S d orzekaj cy, argumentacji i krytyki
tych ustale oraz oceny co do powstania i stopnia wp ywu szkodz cych nast pstw
w maj tku poszkodowanych (…)”37.
W konsekwencji, przedsi biorca zamierzaj cy realizowa roszczenia wynikaj ce
z pope nienia przez inny podmiot czynu nieuczciwej konkurencji musi by do tego
odpowiednio przygotowany procesowo. Ponadto musi on dokona odpowiedniego doboru roszcze , które chce realizowa , tak aby w sposób najpe niejszy chroni y jego
interesy, niezale nie od tego, czy b d to interesy o charakterze maj tkowym, czy te
niemaj tkowym.
36

37

Wyrok S du Najwy szego z dnia 19 czerwca 2008 roku, sygn. akt: V CSK 19/08, System Informacji Prawnej Lex Omega.
Wyrok S du Najwy szego z dnia 26 listopada 2004 r., sygn. akt: I CK 300/04, System Informacji Prawnej Lex Omega.

Rozdzia V. Prawa w asno ci intelektualnej
1. Prawa autorskie i prawa pokrewne – zagadnienia ogólne
Przedmiotem prawa autorskiego jest ka dy przejaw dzia alno ci twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezale nie od warto ci,
przeznaczenia i sposobu wyra enia. Ka dy taki przejaw dzia alno ci twórczej jest
nazywany utworem w rozumieniu prawa autorskiego.
W szczególno ci przedmiotem prawa autorskiego s utwory:
1) wyra one s owem, symbolami matematycznymi, znakami graﬁcznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograﬁczne oraz programy komputerowe);
2) plastyczne;
3) fotograﬁczne;
4) lutnicze;
5) wzornictwa przemys owego;
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
7) muzyczne i s owno-muzyczne;
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograﬁczne i pantomimiczne;
9) audiowizualne (w tym ﬁlmowe).
Ochron obj ty mo e by wy cznie sposób wyra enia; nie s obj te ochron
odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dzia ania oraz koncepcje matematyczne. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chocia by mia
posta nieuko czon .
Ochrona przys uguje twórcy niezale nie od spe nienia jakichkolwiek formalno ci.
Z powy szego wynika, e samo stworzenie utworu ma charakter obiektywny i taki
charakter ma te ochrona mu przys uguj ca. Równie opracowanie utworu jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Rozporz dzanie i korzystanie z niego zale y jednak od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zale ne), chyba e autorskie prawa maj tkowe do utworu pierwotnego
wygas y. W przypadku baz danych spe niaj cych cechy utworu, zezwolenie twórcy
jest konieczne tak e na sporz dzenie opracowania.
Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spe niaj ce cechy utworu s przedmiotem prawa autorskiego, nawet je eli zawieraj niechronione materia y, o ile przyj ty
w nich dobór, uk ad lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw
do wykorzystanych utworów.
Nie stanowi natomiast przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich
urz dowe projekty; urz dowe dokumenty, materia y, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.
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2. Podmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych
Co do zasady prawo autorskie przys uguje twórcy, z wyj tkami odmiennie regulowanymi przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W odniesieniu do twórcy ustawodawca wprowadza domniemanie, e twórc jest osoba, której
nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której
autorstwo podano do publicznej wiadomo ci w jakikolwiek inny sposób w zwi zku
z rozpowszechnianiem utworu. Dopóki jednak twórca nie ujawni swojego autorstwa,
w wykonywaniu prawa autorskiego zast puje go producent lub wydawca, a w razie
ich braku – w a ciwa organizacja zbiorowego zarz dzania prawami autorskimi.
W praktyce bardzo cz sto wyst puj takie sytuacje, w których okre lony utwór
jest stworzony przez kilka osób. W takim wypadku wspó twórcom przys uguje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa si , e wielko ci udzia ów s równe, jednak
ka dy ze wspó twórców mo e da okre lenia wielko ci udzia ów przez s d na
podstawie wk adów pracy twórczej.
Ka demu ze wspó twórców przys uguje tak e prawo do wykonywania prawa
autorskiego do swojej cz ci utworu maj cej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozosta ych wspó twórców. Do wykonywania prawa autorskiego do cao ci utworu potrzebna jest jednak zgoda wszystkich wspó twórców. W przypadku
braku takiej zgody, ka dy ze wspó twórców mo e da rozstrzygni cia przez s d,
który orzeka uwzgl dniaj c interesy wszystkich wspó twórców.
Ka dy ze wspó twórców, pomimo tego, e przys uguje mu jedynie udzia w prawie
autorskim, mo e wykonywa tak e czynno ci zmierzaj ce do ochrony ca o ci utworu,
w tym dochodzi roszcze z tytu u naruszenia prawa autorskiego do ca o ci utworu.
W takim wypadku uzyskane wiadczenie przypada wszystkim wspó twórcom, stosownie do wielko ci ich udzia ów. Ustawodawca w tre ci ustawy wprowadzi tak e
odes anie do przepisów kodeksu cywilnego, normuj c to zagadnienie w ten sposób,
e do autorskich praw maj tkowych przys uguj cych wspó twórcom stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o wspó w asno ci w cz ciach u amkowych.
Z kolei autorskie prawa maj tkowe do utworu zbiorowego, w szczególno ci do encyklopedii lub publikacji periodycznej przys uguj producentowi lub wydawcy, a do
poszczególnych cz ci maj cych samodzielne znaczenie – ich twórcom. Domniemywa
si , e producentowi lub wydawcy przys uguje prawo do tytu u.
Nieco inaczej sytuacja wygl da w przypadku tzw. utworu pracowniczego, czyli
utworu stworzonego przez pracownika. Je eli bowiem ustawa lub umowa o prac nie
stanowi inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzy utwór w wyniku wykonywania obowi zków ze stosunku pracy, nabywa z chwil przyj cia utworu autorskie prawa maj tkowe w granicach wynikaj cych z celu umowy o prac i zgodnego
zamiaru stron. W kontek cie powy szego powstaje zatem pytanie, czy ka dy utwór
stworzony przez pracownika w czasie pracy b dzie móg by klasyﬁkowany jako
tzw. utwór pracowniczy. Tak jednak nie jest, bowiem konieczny jest zwi zek utworu
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z wykonywaniem obowi zków pracowniczych. Z drugiej strony nie jest jednak konieczne, aby umowa o prac wskazywa a wprost obowi zek wykonywania utworów
i dostarczania ich pracodawcy; zobowi zanie takie wynika mo e z innych tytu ów
ni sama umowa o prac , na przyk ad z charakteru stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy, jak i równie z polecenia kierowniczego pracodawcy, je li wykonanie tego
polecenia mie ci si w zakresie zobowi za pracownika wynikaj cych z rodzaju pracy okre lonego w umowie38. S usznie si w konkluzji uwa a, e „(…) nie b dzie zatem utworem pracowniczym utwór stworzony przez pracownika w godzinach pracy,
nawet przy u yciu narz dzi pracodawcy, je eli stworzenie tego utworu nie stanowi o
wykonania obowi zków wynikaj cych ze stosunku pracy (np. stworzenie w miejscu
pracy i w godzinach pracy utworu muzycznego przez osob zatrudnion na stanowisku graﬁka) (…)”39. Potwierdza to orzecznictwo s dowe. Przyk adowo w wyroku
z dnia 4 wrze nia 2012 roku S d Apelacyjny w Bia ymstoku stwierdzi , e „aby utwór
mia «charakter pracowniczy» w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
Prawo autorskie nie wystarcza jakikolwiek zwi zek cz cy powstanie utworu ze
stosunkiem pracy; niezb dne jest, aby stworzenie utworu nast pi o «w wyniku wykonywania obowi zków ze stosunku pracy». Innymi s owy chodzi o te przypadki,
gdy stworzenie danego dzie a nale a o do zakresu zada (obowi zków) pracownika.
Obowi zki takie mog by sprecyzowane w samej umowie o prac , w bezpo rednich
poleceniach s u bowych, w uk adach zbiorowych i normach wewn trzzak adowych.
Nie mo na w tym zakresie pomija znanych pracownikom i uzgadnianych z nimi
planów dzia alno ci danej jednostki (zak adu), np. planów tematycznych, jak równie
innych jeszcze norm maj cych zastosowanie w tej jednostce organizacyjnej, a dla
pracownika posiadaj cych charakter obligatoryjny”40.
Je eli jednak pracodawca w okresie dwóch lat od daty przyj cia utworu nie przyst pi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o prac do rozpowszechnienia, twórca mo e wyznaczy pracodawcy na pi mie odpowiedni termin
na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, e po jego bezskutecznym up ywie prawa uzyskane przez pracodawc wraz z w asno ci przedmiotu, na którym
utwór utrwalono, powracaj do twórcy, chyba e umowa stanowi inaczej. Strony
mog okre li inny termin na przyst pienie do rozpowszechniania utworu. Ponadto
konieczne jest zauwa enie, e je eli umowa o prac nie stanowi inaczej, z chwil przyj cia utworu pracodawca nabywa w asno przedmiotu, na którym utwór
utrwalono.

38

39
40

P. Strza kowski, Wybrane zagadnienia dotycz ce utworów pracowniczych, „Monitor Prawa Pracy” 2014, nr 4, s. 188.
Ibidem, s. 188.
Wyrok S du Apelacyjnego w Bia ystoku z dnia 4 wrze nia 2012 r., sygn. akt: III APa 7/12,
System Informacji Prawnej Legalis.
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3. Tre

prawa autorskiego i praw pokrewnych

Autorskie prawa mog by podzielone na prawa osobiste oraz prawa maj tkowe,
które przys uguj w odniesieniu do utworu. Wynika z tego, i polski ustawodawca
przyj dualistyczny system praw autorskich w porz dku prawnym.
Autorskie prawa osobiste chroni wi twórcy z utworem41. Jest ona nieograniczon w czasie i niepodlegaj c zrzeczeniu si lub zbyciu, a w szczególno ci obejmuje prawo do:
1) autorstwa utworu;
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udost pniania go anonimowo;
3) nienaruszalno ci tre ci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
4) decydowania o pierwszym udost pnieniu utworu publiczno ci;
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
Inny charakter maj natomiast autorskie prawa maj tkowe. Obejmuj one
mi dzy innymi prawo do korzystania i rozporz dzania utworem na wszystkich polach
eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyró nia dwa rodzaje umów
dotycz cych autorskich praw maj tkowych. Pierwszy rodzaj umów to umowy przenosz ce autorskie prawa maj tkowe, które s umowami rozporz dzaj cymi, gdy dochodzi do zmiany podmiotu uprawnionego z tytu u praw; natomiast drugi rodzaj umów
to umowy upowa niaj ce do korzystania z utworu – tzw. „umowy licencyjne”42.
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórca
mo e udzieli upowa nienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z okre leniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.
Je eli umowa nie zastrzega wy czno ci korzystania z utworu w okre lony sposób
(licencja wy czna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórc upowa nienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji
(licencja niewy czna). Nale y tak e wskaza , e je eli umowa nie stanowi inaczej,
licencjobiorca nie mo e upowa ni innej osoby do korzystania z utworu w zakresie
uzyskanej licencji. Ponadto je eli strony umowy nie ureguluj tej kwestii inaczej,
to uprawniony z licencji wy cznej mo e dochodzi roszcze z tytu u naruszenia
autorskich praw maj tkowych w zakresie obj tym umow licencyjn .
Je eli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony twórca mo e j wypowiedzie z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na
rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Licencj udzielon na okres d u szy
ni pi lat uwa a si , po up ywie tego terminu za udzielon na czas nieoznaczony.
41

42

E. Ferenc-Szyde ko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, System
Informacji Prawnej Legalis.
Ibidem.
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Jak wynika z powy szego, ustawodawca w przypadku umowy licencyjnej pozostawi jej stronom szeroki zakres dyspozytywny, umo liwiaj cy kszta towanie
cz cego ich stosunku prawnego zgodnie z ich wol oraz interesami.
Umowa o przeniesienie autorskich praw maj tkowych lub umowa licencyjna
obejmuje pola eksploatacji wyra nie w niej wymienione. Przyk adowe pola eksploatacji zosta y przez ustawodawc wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Zgodnie z jego tre ci odr bne pola eksploatacji stanowi
w szczególno ci:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie okre lon
technik egzemplarzy utworu, w tym technik drukarsk , reprograﬁczn ,
zapisu magnetycznego oraz technik cyfrow ;
2) w zakresie obrotu orygina em albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
– wprowadzanie do obrotu, u yczenie lub najem orygina u albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny ni okre lony powy ej
w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wy wietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a tak e publiczne udost pnianie utworu w taki sposób, aby ka dy móg mie do niego dost p w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
Okre lenie pól eksploatacji w umowie jest niezwykle wa ne, bowiem umowa
mo e dotyczy tylko pól eksploatacji, które s znane w chwili jej zawarcia. Co wi cej konieczne jest zauwa enie, e niewa na jest umowa w cz ci dotycz cej wszystkich utworów lub wszystkich utworów okre lonego rodzaju tego samego twórcy
maj cych powsta w przysz o ci.
Umowa o przeniesienie autorskich praw maj tkowych wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewa no ci. Innymi s owy, niezachowanie formy pisemnej
powoduje, i nie dojdzie do przeniesienia autorskich praw maj tkowych, a ich potencjalny nabywca lub licencjobiorca nie b dzie móg z nich korzysta oraz ich wykonywa .
Umowa zobowi zuj ca do przeniesienia autorskich praw maj tkowych przenosi
na nabywc , z chwil przyj cia utworu prawo do wy cznego korzystania z utworu
na okre lonym w umowie polu eksploatacji, chyba e postanowiono w niej inaczej.
Natomiast w przypadku braku wyra nego postanowienia o przeniesieniu prawa
uwa a si , e twórca udzieli licencji.
Nale y tak e zauwa y , e z zastrze eniem wyj tków przewidzianych w ustawie
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa maj tkowe gasn z up ywem lat siedemdziesi ciu:
1) od mierci twórcy, a do utworów wspó autorskich – od mierci wspó twórcy,
który prze y pozosta ych;
2) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany – od daty pierwszego
rozpowszechnienia, chyba e pseudonim nie pozostawia w tpliwo ci co do
to samo ci autora lub je eli autor ujawni swoj to samo ;
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3) w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa maj tkowe przys uguj
z mocy ustawy innej osobie ni twórca – od daty rozpowszechnienia utworu,
a gdy utwór nie zosta rozpowszechniony – od daty jego ustalenia;
4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego – od mierci najpó niej zmar ej
z wymienionych osób: g ównego re ysera, autora scenariusza, autora dialogów,
kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego;
5) w odniesieniu do utworu s owno-muzycznego, je eli utwór s owny i utwór muzyczny zosta y stworzone specjalnie dla danego utworu s owno-muzycznego
– od mierci pó niej zmar ej z wymienionych osób: autora utworu s ownego
albo kompozytora utworu muzycznego.
Ustawodawca w tre ci ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidzia szereg rodków ochrony prawnej przys uguj cych twórcom i to zarówno
w zakresie ochrony autorskich praw osobistych, jak i maj tkowych.
Twórca, którego autorskie prawa osobiste zosta y zagro one cudzym dzia aniem
mo e da zaniechania tego dzia ania. W razie dokonanego naruszenia mo e tak e
da , aby osoba, która dopu ci a si naruszenia, dope ni a czynno ci potrzebnych
do usuni cia jego skutków, w szczególno ci aby z o y a publiczne o wiadczenie
o odpowiedniej tre ci i formie. Je eli naruszenie by o zawinione, s d mo e przyzna
twórcy odpowiedni sum pieni n tytu em zado uczynienia za doznan krzywd
lub – na danie twórcy – zobowi za sprawc , aby ui ci odpowiedni sum pieni n na wskazany przez twórc cel spo eczny.
Je eli twórca nie wyrazi innej woli, po jego mierci z powództwem o ochron autorskich praw osobistych zmar ego mo e wyst pi ma onek, a w jego braku kolejno:
zst pni, rodzice, rodze stwo, zst pni rodze stwa. W przypadku braku sprzeciwu twórcy, osoby te s uprawnione w tej samej kolejno ci do wykonywania autorskich praw
osobistych zmar ego twórcy.
Z kolei uprawniony, którego autorskie prawa maj tkowe zosta y naruszone mo e
da od osoby, która naruszy a te prawa:
1) zaniechania naruszania;
2) usuni cia skutków naruszenia;
3) naprawienia wyrz dzonej szkody na zasadach ogólnych albo
4) wydania uzyskanych korzy ci.
Niezale nie od roszcze okre lonych powy ej, uprawniony mo e si domaga jednokrotnego albo wielokrotnego og oszenia w prasie o wiadczenia o odpowiedniej treci i formie lub podania do publicznej wiadomo ci cz ci albo ca o ci orzeczenia s du
wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie okre lonym przez s d.
Dodatkowo s d mo e nakaza osobie, która naruszy a autorskie prawa maj tkowe, na jej wniosek i za zgod uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest
niezawinione zap at stosownej sumy pieni nej na rzecz uprawnionego, je eli zaniechanie naruszania lub usuni cie skutków naruszenia by oby dla osoby naruszaj cej niewspó miernie dotkliwe.
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S d mo e tak e, rozstrzygaj c o naruszeniu prawa orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz rodkach i materia ach u ytych
do ich wytworzenia, w szczególno ci mo e orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet nale nego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekaj c,
s d uwzgl dnia wag naruszenia oraz interesy osób trzecich.
W tre ci ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawodawca wprowadzi instytucj praw pokrewnych. To poj cie funkcjonuje jako „zbiorcza nazwa
ró nych dóbr niematerialnych obj tych prawami wy cznymi, których ochrona jest
usytuowana w ramach ustaw autorskich”43. Maj one charakterystyczne cechy praw
maj tkowych na dobrach niematerialnych, tzn. s to prawa podmiotowe bezwzgl dne mog ce by przedmiotem obrotu prawnego, w tym dziedziczenia (z wyj tkiem
praw do artystycznych wykona )44. Mo na je zaliczy do praw w asno ci intelektualnej sensu largo; istniej one niejako równolegle do praw autorskich, nie naruszaj c
ich. Do praw pokrewnych zalicza si : prawa do artystycznych wykona , prawa do
fonogramów i wideogramów, prawa do nada programów, prawa do pierwszych
wyda i do wyda naukowych i krytycznych.

4. Prawa w asno ci przemys owej
W asno przemys owa dotyczy szerokich aspektów w asno ci intelektualnej, które s
regulowane w przepisach Prawo w asno ci przemys owej. W prawie polskim okre lono sze rodzajów w asno ci przemys owej: wynalazek, wzór u ytkowy, wzór przemys owy, znak towarowy, topograﬁa uk adu scalonego i oznaczenie geograﬁczne.
Wynalazki s chronione poprzez system patentowy. Patenty s udzielane – bez
wzgl du na dziedzin techniki – na wynalazki, które s nowe, posiadaj poziom wynalazczy i nadaj si do przemys owego stosowania. Wynalazek uwa a si za nowy,
je li nie jest on cz ci stanu techniki. Przez stan techniki rozumie si natomiast
wszystko to, co przed dat , wed ug której oznacza si pierwsze stwo do uzyskania
patentu zosta o udost pnione do wiadomo ci powszechnej w formie pisemnego lub
ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
Zg oszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmowa podanie
zawieraj ce co najmniej oznaczenie zg aszaj cego, okre lenie przedmiotu zg oszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego, opis wynalazku
ujawniaj cy jego istot ; zastrze enie lub zastrze enia patentowe, skrót opisu. Zg oszenie wynalazku powinno tak e zawiera rysunki, je eli s one niezb dne do zrozumienia wynalazku. Zg oszenia wynalazku dokonuje si w Urz dzie Patentowym.
Z kolei wzorem u ytkowym jest nowe i u yteczne rozwi zanie o charakterze
technicznym, dotycz ce kszta tu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwa ej
postaci. Wzór u ytkowy uwa a si za rozwi zanie u yteczne, je eli pozwala ono
43
44

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

72

Prawne aspekty funkcjonowania przedsi biorstwa

na osi gni cie celu maj cego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Na wzór u ytkowy mo e by udzielone prawo ochronne. Przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa si prawo wy cznego korzystania ze wzoru
u ytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca ym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesi lat od daty dokonania
zg oszenia wzoru u ytkowego w Urz dzie Patentowym.
Kolejnym rodzajem w asno ci przemys owej s wzory przemys owe. Wzorem
przemys owym jest nowa i posiadaj ca indywidualny charakter posta wytworu lub
jego cz ci, nadana mu w szczególno ci przez cechy linii, konturów, kszta tów, kolorystyk , faktur lub materia wytworu oraz przez jego ornamentacj . Wzór przemys owy uwa a si za nowy, je eli przed dat , wed ug której oznacza si pierwsze stwo
do uzyskania prawa z rejestracji identyczny wzór nie zosta udost pniony publicznie
przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzór uwa a si za
identyczny z udost pnionym publicznie tak e wówczas, gdy ró ni si od niego jedynie nieistotnymi szczegó ami. Wzór przemys owy odznacza si indywidualnym
charakterem, je eli ogólne wra enie, jakie wywo uje na zorientowanym u ytkowniku ró ni si od ogólnego wra enia wywo anego na nim przez wzór publicznie
udost pniony przed dat , wed ug której oznacza si pierwsze stwo.
Na wzór przemys owy udziela si prawa z rejestracji. Przez uzyskanie prawa
z rejestracji uprawniony nabywa prawo wy cznego korzystania z wzoru przemys owego w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca ym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawniony z prawa do rejestracji mo e zakaza osobom trzecim wytwarzania,
oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub u ywania wytworu,
w którym wzór jest zawarty b d zastosowany lub sk adowania takiego wytworu dla
takich celów.
Z kolei znakiem towarowym mo e by ka de oznaczenie, które mo na przedstawi
w sposób graﬁczny, je eli oznaczenie takie nadaje si do odró nienia towarów jednego
przedsi biorstwa od towarów innego przedsi biorstwa. Mo e nim by w szczególno ci
wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym
forma towaru lub opakowania, a tak e melodia lub inny sygna d wi kowy. Na znak
towarowy mo e by udzielone prawo ochronne.
Kolejn kategori obj t prawem w asno ci przemys owej s oznaczenia geograﬁczne. S nimi oznaczenia s owne odnosz ce si bezpo rednio lub po rednio do
nazwy miejsca, miejscowo ci, regionu lub kraju (terenu), które identyﬁkuj towar
jako pochodz cy z tego terenu, je eli okre lona jako , dobra opinia lub inne cechy
towaru s przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograﬁcznemu tego towaru. Nale y przy tym zauwa y , e na zagraniczne oznaczenia geograﬁczne mo na
uzyska w Polsce ochron tylko, gdy oznaczenie korzysta z ochrony w kraju jego
pochodzenia. Na oznaczenie geograﬁczne mo e by udzielone prawo z rejestracji.
Ochrona oznaczenia geograﬁcznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania
wpisu do rejestru oznacze geograﬁcznych, prowadzonego przez Urz d Patentowy.
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Ochronie podlega równie topograﬁa uk adu scalonego. Rozumie si przez ni
rozwi zanie polegaj ce na przestrzennym, wyra onym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym oraz
wszystkich lub cz ci po cze uk adu scalonego. Z kolei przez uk ad scalony rozumie si jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów
z materia u pó przewodnikowego tworz cego ci g warstw , ich wzajemnych pocze przewodz cych i obszarów izoluj cych, nierozdzielnie ze sob sprz onych,
w celu spe niania funkcji elektronicznych. Topograﬁ uznaje si za oryginaln , jeeli jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy i nie jest powszechnie znana w chwili jej powstania. Na topograﬁ sk adaj c si z elementów powszechnie znanych
udziela si prawa z rejestracji tylko w takim zakresie, w jakim kombinacja tych elementów jest oryginalna. Na topograﬁ udzielane jest prawo z rejestracji. Przez uzyskanie prawa z rejestracji nabywa si prawo do wy cznego korzystania z topograﬁi
w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca ym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Najistotniejsze klauzule umowne dotycz ce prawa w asno ci
intelektualnej
W przypadku redagowania umowy dotycz cej praw autorskich niezb dna jest analiza i wprowadzenie do niej odpowiednich klauzul. Brak odpowiednich postanowie
umownych mo e powodowa bardzo daleko id ce konsekwencje, nawet w postaci
braku nabycia maj tkowych praw autorskich do utworu.
Przede wszystkim w umowie, której przedmiotem s prawa autorskie do utworu,
nale y wyra nie okre li , czy nast puje ich przeniesienie na nabywc , czy te nabywca ma prawo do ich korzystania na zasadzie licencji. W tym ostatnim przypadku konieczne jest tak e wskazanie, jaki charakter ma udzielana licencja, przede wszystkim
w aspekcie czasowym oraz terytorialnym.
Strony umowy powinny tak e bezwzgl dnie pami ta o tre ci art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z nim umowa o przeniesienie autorskich praw maj tkowych lub umowa o korzystanie z utworu obejmuje pola
eksploatacji wyra nie w niej wymienione. Restrykcyjna interpretacja tego przepisu
prowadzi do wniosku, i brak wymienienia okre lonego pola eksploatacji, prowadzi
b dzie do braku mo liwo ci korzystania z niego na pomini tym polu eksploatacji. T
restrykcyjn wyk adni agodzi obecnie nieco orzecznictwo s dowe. Zdaniem S du
Najwy szego, gdy chodzi o ustalenie pól eksploatacji, jakie obejmuje umowa nale y
odwo a si do sformu owanych w Kodeksie cywilnym regu wyk adni, nie trac c
z pola widzenia wskazówki interpretacyjnej wynikaj cej z powy szego przepisu45.
Aby nie powstawa y jednak w tpliwo ci w tym zakresie, konieczne jest wyra ne
sprecyzowanie zakresu pól eksploatacji i dok adne ich przemy lenie w kontek cie
sposobu i celów wykorzystania utworu.
45
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W tre ci umowy dotycz cej nabycia prawa autorskich do utworu konieczne jest
tak e uregulowanie kwestii praw zale nych. W przeciwnym razie ich nabywca nie
b dzie mia mo liwo ci ingerencji w tre utworu. Na przyk ad nabywca utworu
w postaci reklamy audiowizualnej nie b dzie móg dokona jej skrócenia po tym,
jak reklamowany produkt b dzie ju rozpoznawany na rynku.
Bardzo cz sto te zapomina si , i nie istnieje mo liwo zrzeczenia si praw
osobistych przez twórc do utworu. Takie postanowienie umowne b dzie niewa ne.
Konieczne jest zatem ewentualne wskazanie, i zbywca praw autorskich zrzeka si
co najwy ej prawa do wykonywania tych praw, a nie samych praw.

Rozdzia VI. Prawo pracy
1. Sposoby zatrudniania w przedsi biorstwie – umowy
cywilnoprawne i umowy o prac
Przedsi biorca ma kilka mo liwo ci wspó pracy z osobami, które b d wykonywa y
na jego rzecz okre lone czynno ci. Typowymi sposobami takiej wspó pracy s umowy
cywilnoprawne oraz umowy o prac . Pomimo bardzo cz sto zbli onego faktycznie
charakteru wykonywanych czynno ci, ró nic mi dzy nimi s kolosalne, co w sposób
bardzo istotny przek ada si na sytuacj podmiotu zatrudniaj cego i zatrudnionego.
Najcz ciej wykorzystywan umow cywilnoprawn jest umowa zlecenie oraz
umowa o dzie o. Tak naprawd w tym pierwszym przypadku chodzi bardziej o quasi
umow zlecenia, bowiem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przez umow zlecenia przyjmuj cy zlecenie zobowi zuje si do dokonania okre lonej czynno ci prawnej dla daj cego zlecenie, a przecie nie tego typu czynno ci s typowo wykonywane
w ramach takich umów, bowiem z regu y s to czynno ci o charakterze us ugowym.
Jednak e ich zwi zek z umow zlecenia w sensie prawnym pozostaje istotny, bowiem
zgodnie z tre ci art. 750 KC do umów o wiadczenie us ug, które nie s uregulowane
innymi przepisami, stosuje si odpowiednio przepisy o zleceniu. Jest to zatem bardzo
szeroka kategoria umów, która w gospodarce wolnorynkowej odgrywa ogromn rol .
Z kolei w przypadku umowy o dzie o, sytuacja wygl da nieco inaczej. Przez umow o dzie o przyjmuj cy zamówienie zobowi zuje si do wykonania oznaczonego
dzie a, a zamawiaj cy do zap aty wynagrodzenia. W tym wypadku istotny jest efekt
ko cowy stara wykonawcy dzie a. Powoduje to, e umow o dzie o jest zaliczana do
tzw. umów rezultatu, w przeciwie stwie do umowy zlecenia, która jest klasyﬁkowana
jako umowa starannego dzia ania. Bior cy zlecenie nie ma mo liwo ci swobodnego
dzia ania przy tworzeniu przedmiotu zlecenia, natomiast wykonuj cy dzie o musi si
wykaza rezultatem, przy czym rodki s u ce do osi gni cia rezultatu ko cowego
– dzie a podj te przez niego – nie s narzucane przez zamawiaj cego46.
Oczywi cie nale y te bra pod uwag fakt, i powy sze umowy mog i bardzo cz sto s zawierane z podmiotami, które prowadz dzia alno gospodarcz .
W takiej sytuacji po jednej i drugiej stronie umowy b dziemy mieli do czynienia
z przedsi biorcami. Cz sto dzieje si równie tak, i byli pracownicy rozpoczynaj
prowadzenie dzia alno ci gospodarczej i wykonuj na rzecz swoich by ych pracodawców te czynno ci, które poprzednio by y wykonywane przez nich jako pracowników. Oczywi cie powstaje jednak pytanie, czy takie zwi zanie z jednym pod46

Wyrok S du Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. akt: III AUa 282/15,
System Informacji Prawnej Lex Omega.

76

Prawne aspekty funkcjonowania przedsi biorstwa

miotem – by ym pracodawc – nie b dzie powodowa o braku mo liwo ci uznania
aktywno ci by ego pracownika za prowadzenie dzia alno ci gospodarczej.
Na ten temat wypowiedziano si w orzecznictwie s dowym, wskazuj c, i „przy
braku deﬁnicji, na czym ma polega us ugowa dzia alno gospodarcza nie mo na
wprowadza ograniczenia, które nie wynika z ustawy. Poj cie gospodarczej dzia alno ci us ugowej nie pozwala przyj , e sta e wykonywanie rodzajowo jednej umowy
(us ugi) i dla jednego podmiotu nie mo e by dzia alno ci gospodarcz . Brak jest
tak e podstaw do ingerowania w sposób prowadzenia i wykonywania tej dzia alno ci,
w szczególno ci do stwierdzenia, e skoro umowy maj by wykonywane tylko osobi cie albo za po rednictwem innych osób, to wobec tego nie stanowi prowadzenia
dzia alno ci gospodarczej”47. Tym samym wykonywanie okre lonych us ug nawet dla
jednego podmiotu mo e spe nia przes anki uznania takiej aktywno ci za dzia alno gospodarcz . Trzeba jednak pami ta , i w takim wypadku istnieje stosunkowo
„cienka linia” pomi dzy prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej a pracowniczym
stosunkiem zatrudnienia, co mo e by przedmiotem sporów na przyk ad z organami
podatkowymi.
Czym innym jest natomiast zatrudnienie na podstawie umowy o prac . Umowa ta
jest uregulowana w kodeksie pracy. Zgodnie z tre ci art. 22 § 1 tego aktu prawnego
przez nawi zanie stosunku pracy, pracownik zobowi zuje si do wykonywania pracy
okre lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc , a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Cech odró niaj c umow o prac od innych umów
jest pracownicze podporz dkowanie pracownika pracodawcy. Dla stwierdzenia, e
wyst puje ono w tre ci stosunku prawnego co do zasady wskazuje si na takie elementy, jak: okre lony czas pracy i miejsce wykonywania czynno ci, podpisywanie
listy obecno ci, podporz dkowanie pracownika regulaminowi pracy oraz poleceniom
kierownictwa co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy oraz obowi zek
przestrzegania norm pracy, obowi zek wykonywania polece prze o onych, wykonywanie pracy zmianowej i sta a dyspozycyjno , dok adne okre lenie miejsca i czasu
realizacji powierzonego zadania oraz ich wykonywanie pod nadzorem kierownika48.
Nale y przy tym dodatkowo zauwa y , i ustawodawca nakazuje zatrudnienie
w takich warunkach traktowa jak zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, bez
wzgl du na nazw zawartej przez strony umowy. Tym samym to nie nazwa umowy,
ale rzeczywiste warunki jej realizacji b d przes dza o jej rodzaju. Co wi cej,
ustawodawca zabrania zast pienia umowy o prac umow cywilnoprawn przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, które s charakterystyczne dla stosunku
pracowniczego.
47
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Oczywi cie zarówno zatrudnienie na podstawie cywilnoprawnej, jak i na podstawie umowy o prac ma okre lone zalety i wady – po stronie zatrudniaj cego i zatrudnianego.
W przypadku zatrudnianego na podstawie umowy cywilnoprawnej, który wykonuje okre lone czynno ci w ramach prowadzonej dzia alno ci gospodarczej istnieje szereg mo liwo ci optymalizacyjnych. Po pierwsze, osoba ﬁzyczna prowadz ca
dzia alno gospodarcz mo e wybra sposób rozliczenia podatkowego, o czym
wspomniano w poprzednim rozdziale skryptu. Po drugie, je eli rozlicza si wed ug
skali podatkowej lub przy zastosowaniu tzw. podatku liniowego, mo e prowadzi
rozs dn polityk kosztow zmierzaj c do obni enia dochodu, a tym samym podatku. Po trzecie, wykonuj cy us ugi ma mo liwo wynegocjowa wy sz stawk
wynagrodzenia w zwi zku z faktem, i wszelkie obci enia publicznoprawne go obci aj , a nie zatrudniaj cego. Po czwarte, na pocz tku prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przedsi biorca ma mo liwo korzystania z preferencji w zakresie sk adki na ubezpieczenia spo eczne. Po pi te, wiadcz cy us ugi w sposób samodzielny
organizuje swoj prac i nie musi stosowa si do wskazówek w tym zakresie, o ile
nie dotycz one oczywi cie uzgodnionego sposobu wykonania us ugi. Ten sposób
zatrudnienia jest równie bardzo wygodny dla zatrudniaj cego, bowiem nie jest on
zwi zany dosy rygorystycznym re imem kodeksu pracy oraz nie musi on dokonywa jakichkolwiek rozlicze publicznoprawnych w odniesieniu do zleceniobiorcy
w zwi zku z prowadzon wspó prac . Oczywi cie minusem jest brak podporz dkowania zatrudnionego poleceniom oraz spora atwo rozwi zania stosunku prawnego.
Jak wskazano powy ej, równie zatrudnienie w ramach stosunku pracy ma szereg zalet, przede wszystkim dla pracownika. Najistotniejsz jest to, e do cz cego
strony stosunku stosuje si przepisy kodeksu pracy, a wi c pracownik obj ty jest
w ca o ci prawnym re imem prawa pracy, w czaj c w to takie elementy, jak trwao stosunku pracy, ograniczona odpowiedzialno za wyrz dzone szkody, prawo
do urlopu oraz innych przerw prawem przewidzianych, uprawnienia w zakresie
bezpiecze stwa i higieny pracy itd. Minusem s na pewno bardzo niskie koszty
uzyskania przychodu, brak mo liwo ci optymalizacyjnych w zakresie rozliczenia
podatkowego, podporz dkowanie w procesie pracy pracodawcy, wysokie obci enia publicznoprawne nak adane na wynagrodzenie.
W ka dym zatem przypadku strony nawi zuj ce okre lony stosunek prawny powinny dokona analizy korzy ci i wad przyjmowanych rozwi za pod k tem w asnych oczekiwa .

2. Podstawowe zasady prawa pracy
Jak wspomniano powy ej, prawa i obowi zki pracowników i pracodawców s uregulowane w kodeksie pracy. W nim równie znajdziemy deﬁnicj pracownika i pracodawcy. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o prac , powo a-
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nia, wyboru, mianowania lub spó dzielczej umowy o prac . Z kolei pracodawc jest
jednostka organizacyjna, cho by nie posiada a osobowo ci prawnej, a tak e osoba
ﬁzyczna, je eli zatrudniaj one pracowników.
Kodeks pracy zawiera równie okre lone zasady, które s charakterystyczne dla
prawa pracy. Jako jedn z podstawowych zasad wskazano, e ka dy ma prawo do
swobodnie wybranej pracy i nikomu, z wyj tkiem przypadków okre lonych w ustawie, nie mo na zabroni wykonywania zawodu. Innymi s owy polski ustawodawca
przewidzia wolno i dobrowolno zatrudnienia.
Z kolei art. 11 kodeksu pracy statuuje zasad , zgodnie z któr nawi zanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i p acy, bez wzgl du na podstaw prawn
tego stosunku wymaga zgodnego o wiadczenia woli pracodawcy i pracownika. Pracodawca jest tak e obowi zany szanowa godno i inne dobra osobiste pracownika. Pomimo tego, i takiego odniesienia nie znajdziemy wprost do poszanowania
godno ci i innych dóbr pracodawcy, jednak e taki nakaz wynika wprost z zasad
prawa cywilnego, które równie w przypadku stosunku pracowniczego znajd odpowiednie zastosowanie.
W kodeksie pracy w bardzo wyra ny sposób wyartyku owano tak e zasad równego traktowania. Pracownicy maj równe prawa z tytu u jednakowego wype niania takich samych obowi zków; dotyczy to w szczególno ci równego traktowania
m czyzn i kobiet w zatrudnieniu. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu,
bezpo rednia lub po rednia, w szczególno ci ze wzgl du na p e , wiek, niepe nosprawno , ras , religi , narodowo , przekonania polityczne, przynale no zwi zkow , pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj seksualn , a tak e ze wzgl du na
zatrudnienie na czas okre lony lub nieokre lony albo w pe nym lub w niepe nym
wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.
Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za prac . Warunki realizacji
tego prawa okre laj przepisy prawa pracy oraz polityka pa stwa w dziedzinie p ac,
w szczególno ci poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za prac . Powy sze oznacza, i pracownik jedynie na podstawie tej zasady nie mo e wywodzi
roszcze o zap at wy szego wynagrodzenia ni faktycznie otrzymuje. Natomiast
przys uguje mu roszczenie o zap at wynagrodzenia minimalnego, w przypadku
gdyby jego wynagrodzenie by o ni sze.
Pracownik ma oczywi cie tak e prawo do wypoczynku, który zapewniaj przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.
Zasad jest, od której istnieje bardzo wiele wyj tków, e czas pracy nie mo e przekracza 8 godzin na dob i przeci tnie 40 godzin w przeci tnie pi ciodniowym tygodniu pracy w przyj tym okresie rozliczeniowym nieprzekraczaj cym 4 miesi cy.
Jednocze nie regu jest, e pracownikowi przys uguje w ka dej dobie prawo do
co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, a w ka dym tygodniu prawo
do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmuj cego co najmniej
11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Pracownikowi przys uguje tak-
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e m.in. prawo do corocznego, nieprzerwanego, p atnego urlopu wypoczynkowego,
który w skali roku b dzie wynosi 20 lub 26 dni. Konkretna d ugo urlopu zale na
jest od okresu zatrudnienia, do obliczenia którego bierze si pod uwag tak e okres
nauki w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy.
Pracodawca jest obowi zany zapewni pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a tak e, stosownie do mo liwo ci i warunków zaspokaja bytowe, socjalne
i kulturalne potrzeby pracowników. Pracodawca jest obowi zany u atwia pracownikom podnoszenie kwaliﬁkacji zawodowych.
Na gruncie prawa pracy niezwykle istotn kwesti jest to, e postanowienia umów
o prac oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy nie mog
by mniej korzystne dla pracownika ni przepisy prawa pracy. Je eli tak by by o, to
takie postanowienia s niewa ne, a zamiast nich stosuje si odpowiednie przepisy
prawa pracy. Innymi s owy postanowienia korzystniejsze dla pracownika ni przepisy
prawa pracy s wa ne, natomiast je eli s one mniej korzystne, automatycznie zast puj je przepisy prawa pracy. St d te bardzo cz sto mówi si o semiimperatywnym
charakterze przepisów prawa pracy.
Warto zauwa y tak e, e niewa ne s równie postanowienia umów o prac
i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy naruszaj ce zasad równego traktowania w zatrudnieniu. Zamiast takich postanowie stosuje si
odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów – postanowienia te nale y zast pi odpowiednimi postanowieniami niemaj cymi charakteru
dyskryminacyjnego. Powy sze pokazuje, e prawo pracy jest silnie zorientowane
na ochron praw pracowniczych i posiada silnie wbudowanie mechanizmy antydyskryminacyjne.

3. Rodzaje umów o prac – wady i zalety
Od dnia 22 lutego 2016 roku polski kodeks pracy przewiduje nast puj ce rodzaje
umów o prac : na okres próbny, na czas nieokre lony albo na czas okre lony.
Umow o prac na okres próbny mo na zawrze na okres nieprzekraczaj cy
3 miesi cy. Zawiera si j w celu sprawdzenia kwaliﬁkacji pracownika i mo liwo ci
jego zatrudnienia w celu wykonywania okre lonego rodzaju pracy. Ponowne zawarcie umowy o prac na okres próbny z tym samym pracownikiem jest mo liwe
tylko w ci le okre lonych przypadkach, a mianowicie wtedy, gdy pracownik ma
by zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub te po up ywie co
najmniej 3 lat od dnia rozwi zania lub wyga ni cia poprzedniej umowy o prac ,
je eli pracownik ma by zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju
pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy
na okres próbny.
Drugim rodzajem umowy o prac jest umowa na czas okre lony. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac na czas okre lony, a tak e czny okres zatrud-
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nienia na podstawie umów o prac na czas okre lony zawieranych mi dzy tymi
samymi stronami stosunku pracy nie mo e przekracza 33 miesi cy, a czna liczba tych umów nie mo e przekracza trzech. Wprowadzenie maksymalnego czasu
trwania umowy na czas okre lony jest novum w prawie polskim, bowiem do tej pory
ustawodawca nie zdecydowa si na taki zabieg normatywny. W praktyce obrotu
gospodarczego spotykano zatem umowy, które by y zawierane na pi , dziesi lub
nawet dwadzie cia lat, oczywi cie bez adnego uzasadnienia ekonomicznego. Czyniono tak jedynie ze wzgl du na atwiejszy sposób rozwi zania umowy zawartej na
czas okre lony ni umowy zawartej na czas nieokre lony.
W przypadku umowy zawartej na czas okre lony nale y tak e zauwa y , i
uzgodnienie mi dzy stronami w trakcie trwania umowy o prac na czas okre lony
d u szego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uwa a si za zawarcie, od dnia nast puj cego po dniu, w którym mia o nast pi jej rozwi zanie, nowej
umowy o prac na czas okre lony.
Istotne jest tak e to, e je eli okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac na
czas okre lony jest d u szy ni okres 33 miesi cy lub je eli liczba zawartych umów
jest wi ksza ni trzy, uwa a si , e pracownik, odpowiednio od dnia nast puj cego
po up ywie powy szego okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy o prac na
czas okre lony, jest zatrudniony na podstawie umowy o prac na czas nieokre lony.
W tre ci kodeksu pracy ustawodawca przewidzia jednak sytuacje, w których
okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac na czas okre lony, a tak e czny
okres zatrudnienia na podstawie umów o prac na czas okre lony zawieranych mi dzy tymi samymi stronami stosunku pracy, mo e przekracza 33 miesi ce, a czna
liczba tych umów mo e przekracza trzy. Ma to miejsce w przypadku nast puj cych
umów zawartych na czas oznaczony:
1) w celu zast pstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecno ci
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 wska e obiektywne przyczyny le ce po jego
stronie
– je eli ich zawarcie w danym przypadku s u y zaspokojeniu rzeczywistego
okresowego zapotrzebowania i jest niezb dne w tym zakresie w wietle wszystkich
okoliczno ci zawarcia umowy.
Dodatkowo nale y zauwa y , i w przypadku gdy pracodawca wska e obiektywne przyczyny le ce po jego stronie zawarcia umowy na okres d u szy ni
33 miesi ce lub zawarcia wi cej ni trzech umów o prac na czas oznaczony pracodawca jest zobowi zany zawiadomi w a ciwego okr gowego inspektora pracy
w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu takiej umowy o prac wraz ze
wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia
jej zawarcia.
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Ostatnim rodzajem umowy o prac jest umowa zawarta na czas nieoznaczony,
co powoduje, i strony nie wskazuj w jej tre ci terminu jej zako czenia.
Zgodnie z tre ci art. 29 kodeksu pracy umowa o prac okre la strony umowy,
rodzaj umowy, dat jej zawarcia oraz warunki pracy i p acy, w szczególno ci:
1) rodzaj pracy;
2) miejsce wykonywania pracy;
3) wynagrodzenie za prac odpowiadaj ce rodzajowi pracy ze wskazaniem
sk adników wynagrodzenia;
4) wymiar czasu pracy;
5) termin rozpocz cia pracy.
Dodatkowo w przypadku zawarcia umowy o prac na czas okre lony w celu
zast pstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecno ci w pracy, wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, wykonywania pracy
przez okres kadencji lub te zawarcia takiej umowy w przypadku gdy pracodawca
wska e obiektywne przyczyny le ce po jego stronie usprawiedliwiaj ce jej zawarcie na okres d u szy ni 33 miesi ce, w umowie okre la si ten cel lub okoliczno ci
tego przypadku przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniaj cych zawarcie takiej umowy.
Umowa o prac powinna by zawarta na pi mie. Je eli umowa o prac nie zostaa zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien najpó niej w dniu
rozpocz cia pracy przez pracownika potwierdzi pracownikowi na pi mie ustalenia
co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.
Pracodawca informuje pracownika na pi mie, nie pó niej ni w ci gu 7 dni od
dnia zawarcia umowy o prac , o:
1) obowi zuj cej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
2) cz stotliwo ci wyp at wynagrodzenia za prac ,
3) wymiarze przys uguj cego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
4) obowi zuj cej pracownika d ugo ci okresu wypowiedzenia umowy o prac ,
5) uk adzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest obj ty,
a je eli pracodawca nie ma obowi zku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo
o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wyp aty wynagrodzenia oraz przyj tym
sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecno ci w pracy oraz
usprawiedliwiania nieobecno ci w pracy.
Z punktu widzenia pracownika najbardziej po dan umow jest umowa o prac
zawarta na czas nieoznaczony, bowiem najtrudniej jest j rozwi za przez pracodawc , a wi c jest ona przynajmniej teoretycznie najbardziej trwa a. Wypowiedzenie takiej umowy musi by uzasadnione, a przyczyny wypowiedzenia rzeczywiste
i konkretne, co podlega kontroli s dowej w przypadku odwo ania si przez pracownika od wypowiedzenia umowy o prac . Ponadto o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o prac zawartej na czas nieokre lony pracodawca zawiadamia
na pi mie reprezentuj c pracownika zak adow organizacj zwi zkow , podaj c
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przyczyn uzasadniaj c rozwi zanie umowy. Je eli zak adowa organizacja zwi zkowa uwa a, e wypowiedzenie by oby nieuzasadnione, mo e w ci gu 5 dni od
otrzymania zawiadomienia zg osi na pi mie pracodawcy umotywowane zastrzeenia. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji zwi zkowej, a tak e w razie niezaj cia przez ni stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzj
w sprawie wypowiedzenia. Tak daleko id ce wymagania nie wyst puj w przypadku pozosta ych umów o prac , które bior c to pod uwag , s na pewno rozwi zaniami bardziej preferowanymi przez pracodawc . Ka da z tych umów mo e zosta
rozwi zana za wypowiedzeniem przy braku konieczno ci wskazywania przyczyn
jej wypowiedzenia oraz dokonywania konsultacji zwi zkowej zamiaru wypowiedzenia.

4. Prawa i obowi zki pracowników i pracodawców
Prawa i obowi zki pracowników i pracodawców wynikaj z tre ci i istoty stosunku
pracy oraz s regulowane przepisani prawa pracy. Bardzo cz sto tak e z obowi zkami
jednej strony skorelowane s uprawnienia drugiej strony stosunku pracowniczego.
W niniejszym opracowaniu nie jest mo liwe wskazane wszystkich obowi zków
pracodawców oraz pracowników, zatem zostanie zwrócona uwaga na najistotniejsze
z nich. Ponadto w niniejszym rozdziale nie b d omawiane obowi zki pracodawcy
okre lone normatywnie w art. 94 kodeksu pracy, jako e zosta y one przybli one
w pierwszym rozdziale niniejszego opracowania.
Jak wskazano powy ej, zgodnie z tre ci art. 22 § 1 kodeksu pracy przez nawi zanie stosunku pracy pracownik zobowi zuje si do wykonywania pracy okre lonego
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawc , a pracodawca – do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem. Z powy szego wynika zatem, i podstawowym obowi zkiem
pracodawcy jest dopuszczenie pracownika do pracy i wyp ata za t prac wynagrodzenia, natomiast pracownik zobowi zany jest do wykonywania umówionej pracy,
z uwzgl dnieniem uwag pracodawcy oraz w uzgodnionym miejscu i czasie. Oczywi cie te obowi zki ulegaj w innych przepisach prawa pracy doprecyzowaniu. Jak
chocia by w przepisach dotycz cych szeroko rozumianej ochrony wynagrodzenia.
Zgodnie z nimi, wyp aty wynagrodzenia za prac dokonuje si co najmniej raz
w miesi cu, w sta ym i ustalonym z góry terminie. Ponadto wynagrodzenie za prac
p atne raz w miesi cu wyp aca si z do u, niezw ocznie po ustaleniu jego pe nej
wysoko ci, nie pó niej jednak ni w ci gu pierwszych 10 dni nast pnego miesi ca
kalendarzowego. Pracodawca jest obowi zany wyp aca wynagrodzenie w miejscu,
terminie i czasie okre lonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa
pracy. Wyp aty wynagrodzenia dokonuje si w formie pieni nej; cz ciowe spe nienie wynagrodzenia w innej formie ni pieni na jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewiduj to ustawowe przepisy prawa pracy lub uk ad zbiorowy pracy.
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Pracodawca ma tak e okre lone obowi zki zwi zane na przyk ad z rozwi zaniem stosunku pracy. Jeden z nich dotyczy obowi zku wydania wiadectwa pracy.
Otó zgodnie z art. 97 § 1 kodeksu pracy w zwi zku z rozwi zaniem lub wyga ni ciem stosunku pracy pracodawca jest obowi zany niezw ocznie wyda pracownikowi wiadectwo pracy. Wydanie wiadectwa pracy nie mo e by uzale nione od
uprzedniego rozliczenia si pracownika z pracodawc .
W przewidzianych prawem przypadkach pracodawca ma tak e obowi zek
wprowadzenia okre lonych aktów wewn trzzak adowych w zak adzie pracy. Takimi typowymi dokumentami s regulamin wynagradzania oraz regulamin pracy.
Oczywistym jest tak e, i pracodawca zobowi zany jest do przestrzegania przepisów prawa pracy dotycz cych czasu pracy pracowników, urlopów wypoczynkowych (po stronie pracownika pojawia si prawo do takiego urlopu, które po stronie
pracodawcy czy si z obowi zkiem udzielenia go). Musi on tak e respektowa
uprawnienia pracowników zwi zane z rodzicielstwem oraz bezpiecze stwem i higien pracy. W szczególno ci te ostatnie przepisy maj niezwykle istotny wymiar
w codziennej pracy pracowników, bowiem to on ponosi odpowiedzialno za stan
bezpiecze stwa i higieny pracy w zak adzie pracy.
Zgodnie z tre ci art. 207 § 2 kodeksu pracy, pracodawca jest obowi zany chroni
zdrowie i ycie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osi gni nauki i techniki. W szczególno ci jest on obowi zany:
1) organizowa prac w sposób zapewniaj cy bezpieczne i higieniczne warunki
pracy;
2) zapewnia przestrzeganie w zak adzie pracy przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, wydawa polecenia usuni cia uchybie w tym zakresie oraz kontrolowa wykonanie tych polece ;
3) reagowa na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpiecze stwa i higieny pracy oraz dostosowywa rodki podejmowane w celu doskonalenia istniej cego
poziomu ochrony zdrowia i ycia pracowników, bior c pod uwag zmieniaj ce si warunki wykonywania pracy;
4) zapewni rozwój spójnej polityki zapobiegaj cej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzgl dniaj cej zagadnienia techniczne, organizacj pracy,
warunki pracy, stosunki spo eczne oraz wp yw czynników rodowiska pracy;
5) uwzgl dnia ochron zdrowia m odocianych, pracownic w ci y lub karmi cych dziecko piersi oraz pracowników niepe nosprawnych w ramach podejmowanych dzia a proﬁlaktycznych;
6) zapewnia wykonanie nakazów, wyst pie , decyzji i zarz dze wydawanych
przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
7) zapewnia wykonanie zalece spo ecznego inspektora pracy.
Natomiast podstawowe obowi zki pracownika zosta y przez ustawodawc uregulowane z kolei w art. 100 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracownik jest obowi zany
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wykonywa prac sumiennie i starannie oraz stosowa si do polece prze o onych,
które dotycz pracy, je eli nie s one sprzeczne z przepisami prawa lub umow
o prac . Ponadto pracownik jest obowi zany w szczególno ci:
1) przestrzega czasu pracy ustalonego w zak adzie pracy;
2) przestrzega regulaminu pracy i ustalonego w zak adzie pracy porz dku;
3) przestrzega przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, a tak e
przepisów przeciwpo arowych;
4) dba o dobro zak adu pracy, chroni jego mienie oraz zachowa w tajemnicy
informacje, których ujawnienie mog oby narazi pracodawc na szkod ;
5) przestrzega tajemnicy okre lonej w odr bnych przepisach;
6) przestrzega w zak adzie pracy zasad wspó ycia spo ecznego.
Niejednokrotnie pracownik (a w okre lonych przypadkach tak e by y pracownik)
mo e by w zakresie okre lonym w odr bnej umowie ni umowa o prac zobowi zany do powstrzymania si od dzia alno ci konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz
od wiadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz
podmiotu prowadz cego tak dzia alno , jak pracodawca lub by y pracodawca (zakaz konkurencji).
Warto zauwa y , i za nieprzestrzeganie obowi zków pracowniczych pracownik mo e ponosi odpowiedzialno porz dkow lub cywilnoprawn . Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porz dku w procesie pracy,
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, przepisów przeciwpo arowych, a tak e
przyj tego sposobu potwierdzania przybycia i obecno ci w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecno ci w pracy pracodawca mo e stosowa kar upomnienia lub kar
nagany. Z kolei za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpiecze stwa
i higieny pracy lub przepisów przeciwpo arowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie si do pracy w stanie nietrze wo ci lub spo ywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca mo e równie stosowa kar pieni n .
Natomiast pracownik, który wskutek niewykonania lub nienale ytego wykonania
obowi zków pracowniczych ze swej winy wyrz dzi pracodawcy szkod , ponosi odpowiedzialno materialn wed ug zasad okre lonych w przepisach kodeksu pracy.
Zakres odpowiedzialno ci pracownika za wyrz dzon pracodawcy szkody zale y od
tego, czy szkoda zosta a wyrz dzona z winy umy lnej, czy te nieumy lnej. Je eli
pracownik umy lnie wyrz dzi szkod , jest obowi zany do jej naprawienia w pe nej
wysoko ci. Z kolei w przypadku wyrz dzenia szkody nieumy lnie, odszkodowanie ustala si w wysoko ci wyrz dzonej szkody, jednak nie mo e ono przewy sza
kwoty trzymiesi cznego wynagrodzenia przys uguj cego pracownikowi w dniu wyrz dzenia szkody.
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5. Zagadnienia ogólne dotycz ce ubezpiecze spo ecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego
Osoba ﬁzyczna prowadz ca pozarolnicz dzia alno op aca za siebie sk adki na
ubezpieczenia spo eczne i sk adk na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy wymiaru, któr samodzielnie deklaruje. Przy czym inna jej wysoko jest przewidziana
dla sk adek spo ecznych i inna dla sk adki zdrowotnej.
Podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych przedsi biorców stanowi zadeklarowana kwota, nie ni sza jednak ni 60%
prognozowanego przeci tnego wynagrodzenia miesi cznego przyj tego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru sk adek (ograniczenie to odpowiada 30-krotno ci prognozowanego przeci tnego wynagrodzenia miesi cznego
w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy okre lonego w ustawie bud etowej). Nale y przy tym zaznaczy , i dla podmiotów rozpoczynaj cych prowadzenie dzia alno ci gospodarczej ustawodawca przewidzia specjalne rozwi zanie,
bowiem podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych przedsi biorców w okresie pierwszych 24 miesi cy kalendarzowych od
dnia rozpocz cia wykonywania dzia alno ci gospodarczej stanowi zadeklarowana
kwota, nie ni sza jednak ni 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Dla osoby prowadz cej pozarolnicz dzia alno gospodarcz charakter dobrowolny ma ubezpieczenie chorobowe. Sk adk na to ubezpieczenie przedsi biorca
op aca od podstawy wymiaru sk adek emerytalnej i rentowych.
Co do zasady stopy procentowe sk adek wynosz :
1) 19,52% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne (od tego istniej wyj tki);
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 najni sz podstaw wymiaru sk adki na ubezpieczenie zdrowotne dla
osób prowadz cych pozarolnicz dzia alno gospodarcz , stanowi 75% przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw w IV kwartale roku
poprzedniego w cznie z wyp atami z zysku. W roku 2016 najni sz podstaw wymiaru sk adki na to ubezpieczenie stanowi kwota 3 210, 60 z (wysoko sk adki
w skali miesi ca wynosi zatem 288,95 z ).
49

Przedsi biorca op acaj cy sk adki na ubezpieczenia spo eczne w przypadku zadeklarowania podstawy ich wymiaru na minimalnym poziomie (bez adnych preferencji) b dzie zmuszony do ponoszenia nast puj cych obci e w skali miesi ca: sk adka na ubezpieczenie emerytalne – 474,92 z ,
sk adka na ubezpieczenie rentowe – 194,64 z , sk adka na ubezpieczenie chorobowe – 59,61 z ,
sk adka na ubezpieczenie wypadkowe (przyjmuj c, e przedsi biorc obowi zuje sk adka w wysoko ci 1,80% podstawy wymiaru) – 43,79 z . Niektórzy przedsi biorcy s zobowi zani tak e do
op acania sk adki na Fundusz Pracy; nie dotyczy to jednak m.in. przedsi biorców, którzy op acaj
sk adki od preferencyjnej podstawy wymiaru sk adek przys uguj cej pocz tkuj cemu przedsi biorcy (czyli od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia) oraz przedsi biorców, którzy osi gn li
wiek wynosz cy co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla m czyzn.
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