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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawie-
nie problematyki firmy wprowadzającej w błąd 
co do tożsamości przedsiębiorcy przy wykorzy-
staniu tzw. syndromu phoenix. Pojęcie phoenix 
companies zostało omówione na przykładzie 
common law. Praktyka obrotu gospodarczego 
pokazuje, iż zjawisko phoenix companies jest 
wykorzystywane przez polskich przedsiębior-
ców. Analizie została poddana dopuszczalność 
stosowania firmy przedsiębiorcy w upadłości 
lub przedsiębiorcy powiązanego w prawie 
polskim. W pracy wykorzystano metodę do-
gmatyczno-prawną. 
 
Słowa kluczowe: phoenix companies, phoenix 
activity, firma 
 

Abstract. This article explores the problems 
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common law. Nevertheless, the idea of phoe-
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name of insolvent or affiliated company due 
to applicable Polish law. This article is based 
on legal-dogmatics research. 
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Zasada wyłączności firmy określona w art. 433 k.c. doznaje szczególnego 

rodzaju naruszeń w sytuacji określanej w doktrynie i judykaturze common 

law jako syndrom phoenix. Co więcej, celowe i świadome złamanie tejże 

zasady stanowi niezbędną przesłankę dla funkcjonowania tzw. phoenix com-

panies w obrocie gospodarczym. Polskie prawo przewiduje szereg środków 

ochrony prawnej w sytuacji bezprawnego użycia firmy, jednakże z uwagi na 

specyfikę syndromu phoenix podmiot pokrzywdzony nie jest zainteresowany 

ochroną prawa do firmy, w tym ochroną pierwszeństwa firmy.  

Problematyka prawna tzw. syndromu phoenix znajduje się w kręgu szcze-

gólnego zainteresowania doktryny krajów systemu common law, w tym Au-

stralii i Nowej Zelandii. Znacząca popularność tego zjawiska w tamtejszym 

obrocie gospodarczym doprowadziła do podjęcia próby jego zdefiniowania 

jako „uchylanie się od płacenia podatków i pozostałych zobowiązań (…) po-

przez zamierzoną, systematyczną, a czasami cykliczną likwidację powiąza-

nych ze sobą przedsiębiorców” [por. Australian Government (Treasury); 

2009, 1]. 

Jednakże, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu [McCoy 2012, 33; 

Anderson 2012, 412], samo pojęcie działalności phoenix jest trudne do wy-

czerpującego zdefiniowania. W każdym przypadku jej istota sprowadza się 

natomiast do utworzenia nowego przedsiębiorcy (najczęściej spółki kapita-

łowej) z „prochów” przedsiębiorcy działającego dotychczas w obrocie go-

spodarczym, a następnie wykorzystania osobowości prawnejtejże nowej 

spółki w celu wprowadzenia w błąd i pokrzywdzenia wierzycieli. Wskazuje 

się, iż impuls do powyższej działalności wychodzi od osób reprezentujących 

przedsiębiorcę (członków zarządów, dyrektorów zarządzających) lub od wą-

skiej, najczęściej faktycznie  uprzywilejowanej grupy wierzycieli [Taylor 2009, 

112]. 

Dużym zainteresowaniem doktryny australijskiej cieszy się także zagad-

nienie podstaw i zakresu odpowiedzialności profesjonalnych doradców 

prawnych z tytułu przeprowadzenia transakcji przeniesienia majątku dotych-

czasowej spółki do phoenix companies (por. sprawa ASIC przeciwko Some-

rville) [Anderson 2012, 414]. Omówienie tego zagadnienia wykracza jednak-

że poza zakres niniejszego opracowania 
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Przez phoenix company należy rozumieć spółkę kapitałową, która powsta-

je w wyniku przeniesienia aktywów oraz wierzytelności z innej spółki, będą-

cej w stanie upadłości, likwidacji lub posiadającej znaczące zadłużenie [An-

derson, Haller 2014, 471]. Można wskazać na dwa podstawowe sposoby 

powstawania phoenix company. 

W pierwszym przypadku podjęta zostaje decyzja o likwidacji spółki lub 

złożeniu wniosku o ogłoszenie jej upadłości lub – jeśli obowiązujące prawo 

daje taką możliwość – o wszczęciu uproszczonej procedury wykreślenia 

przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców. Celem podejmowanych działań 

jest doprowadzenie do utraty bytu prawnego dotychczas funkcjonującej 

spółki. Równolegle zarząd tejże spółki tworzy nową spółkę, do której przeka-

zywany jest majątek likwidowanej spółki. Zgodnie z założeniami informacja  

o powyższych działaniach nie jest kierowana na zewnątrz, do pozostałych 

uczestników obrotu gospodarczego. W momencie przejęcia zarządu w do-

tychczasowej spółce przez syndyka, zarządcę przymusowego lub likwidatora 

wszelki majątek dotychczasowej spółki jest już przeniesiony do phoenix com-

pany. Ten sposób powstania phoenix company został w literaturze przedmio-

tu określony jako podstawowy, bazowy [Anderson 2012, 412]. 

W drugim przypadku spółka likwidowana oraz phoenix company znajdują 

się w tej samej strukturze koncernowej. Są spółkami powiązanymi. Różnica  

w stosunku do opisanego powyżej pierwszego sposobu polega na tym, iż 

decyzja o rozpoczęciu procedury likwidacji jednej spółki i przeniesienia jej 

majątku do phoenix company zostaje podjęta przez zarząd spółki dominują-

cej, często przy sprzeciwie zarządu spółki likwidowanej.  

Charakterystyczne jest, że w tym przypadku byt prawny dotychczasowej 

spółki nie zawsze ustaje. Po przeniesieniu majątku do phoenix company  

i oznaczeniu tejże spółki taką samą firmą, spółka dominująca podejmuje 

decyzję o wstrzymaniu wszelkiej działalności gospodarczej i operacyjnej li-

kwidowanej spółki, przy czym ta spółka nie jest wykreślana z rejestru przed-

siębiorców. Ten sposób powstania phoenix company został w literaturze 

przedmiotu określony jako wyrafinowany (sophisticated) [Anderson 2012, 

412]. 

Podstawowym celem działalności phoenix jest pokrzywdzenie wierzycieli 

likwidowanej spółki poprzez przeniesienie jej majątku, najczęściej znacznie 
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poniżej jego wartości, do nowo utworzonej spółki. Wtórnym celem jest 

wprowadzenie w błąd wierzycieli oraz innych uczestników obrotu co do toż-

samości nowoutworzonego podmiotu. Założeniem jest, aby dotychczasowi 

kontrahenci likwidowanej spółki nie powzięli informacji o tym, że pod do-

tychczasową firmą działa nowy, odrębny podmiot, a dotychczasowi wierzy-

ciele nie wiedzieli o przeniesieniu majątku dłużnika na podmiot trzeci.  

W konsekwencji działalność gospodarcza dotychczasowej spółki jest konty-

nuowana przez nowopowstałą spółkę na tym samym rynku. 

W literaturze australijskiej oraz nowozelandzkiej wyraźnie podnosi się, iż 

samo pojęcie phoenix activity jednoznacznie wiąże się z działalnością 

sprzeczną z zasadami uczciwego obrotu gospodarczego, sugeruje nadużycie 

zaufania, nadużycie osobowości prawnej oraz ma wydźwięk jednoznacznie 

pejoratywny. Co interesujące, australijski nadzór finansowy, będąc organem 

odpowiedzialnym za przeciwdziałanie phoenix activity, nie przesądza wszak-

że, że każda działalność zmierzająca do powołania phoenix company jest 

niezgodna z prawem i godzi w bezpieczeństwo obrotu gospodarczego 

[http://asic.gov.au/about-asic/contact-us/how-to-complain/illegal-phoenix-

activity/]. 

Jak wykazano powyżej, jednym z podstawowych sposobów umożliwiają-

cych wprowadzenie w błąd wierzycieli i kontrahentów likwidowanej spółki 

jest przejęcie przez phoenix company jej oznaczenia, w tym w szczególności 

firmy, co umożliwia dalsze prowadzenie takiej samej  działalności gospodar-

czej przez phoenix company na tym samym rynku. Następuje celowe zataje-

nie przed uczestnikami obrotu, że powstała spółka nie odpowiada za zobo-

wiązania likwidowanej spółki.  

Działalność phoenix (phoenixing) to w istocie zatem zbiór wielu działań 

zmierzających do powstania phoenix companies. Z pewnością należy tu 

wskazać na: posługiwanie się renomą dotychczasowej spółki, przejęcie ma-

jątku, restrukturyzację zatrudnienia poprzez uwolnienie się od ocenianych 

jako niekorzystne relacji z pracownikami i związkami zawodowymi (por. 

sprawa Fair Work Ombudsman v Ramsey Food Processing Pty Ltd.), przejęcie 

zasobu kontrahentów, działanie na tym samym rynku. 

Kluczowy element aktywności phoenix, sprowadzający się do posługiwa-

nia się przez powstałą spółkę identyczną firmą co spółka dotychczasowa, 
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oznacza całkowite złamanie zasady wyłączności i prawdziwości firmy. Powyż-

sze zasady w prawie polskim zostały określone w art. 433 § 1 k.c. jako nakaz 

dostatecznego odróżniania się od firm innych przedsiębiorców działających 

na tym samym rynku i w art. 433 § 2 k.c. jako zakaz przyjmowania firmy 

wprowadzającej w błąd [Gniewek 2014, 101]. Z powyższych zasad wynika, że 

firma powinna umożliwiać, bez zbędnych wątpliwości, identyfikację przed-

siębiorcy [Ulikowska 2014, 214]. Kryterium dostatecznego odróżnienia ma 

przy tym charakter obiektywny. Jak wskazuje E. Gniewek, „należy tu 

uwzględniać wiedzę i ogólną orientację przeciętnego użytkownika obrotu” 

[Gniewek 2014, 102]. 

Co niezwykle istotne, złamanie powyższej zasady następuje w sposób ce-

lowy. Założenie phoenix company jest realizacją z góry powziętego zamiaru 

wprowadzenia w błąd pozostałych uczestników obrotu gospodarczego. 

Oczywiste jest, że zastosowanie identycznej firmy co w spółce likwidowanej 

wyklucza jakąkolwiek możliwość odróżnienia obu przedsiębiorców, nawet 

przez uczestnika obrotu wykazującego się szczególną starannością.  

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 marca 2005 r., sygn. akt I CK 621/04 

(Legalis nr 86904) stoi na jednoznacznym stanowisku, że wykorzystanie już 

chociażby jednego z członów nazwy przedsiębiorcy jest wystarczające dla 

wprowadzenia w błąd pozostałych uczestników obrotu. Podobnie Sąd Apela-

cyjny w Krakowie w wyroku z dnia 3 lipca 2015 r., sygn. akt I ACa 539/15 

wskazał, że nie ma znaczenia czy jako oznaczenie przedsiębiorstwa używana 

jest pełna nazwa, jej element czy nawet skrót (Legalis nr 1360833; por. też 

wyr. Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2014 r., sygn. akt I 

ACa 1460/13, Legalis nr 1062417). 

Wobec powyższego nie powinno budzić wątpliwości, że użycie przez no-

wo powstałą phoenix company identycznej firmy co dotychczasowa spółka, 

na tym samym rynku, przy jednoczesnym zatajeniu przed pozostałymi 

uczestnikami obrotu gospodarczego, nie może być poczytywane inaczej jak 

tylko celowe wprowadzanie w błąd w celu nadużycia osobowości prawnej 

oraz pokrzywdzenia wierzycieli dotychczasowej spółki. Wydaje się, że pho-

enix company nie może się skutecznie powoływać na ewentualną uprzednią 

zgodę pierwotnego dysponenta prawa do firmy.  
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W tym miejscu należy wskazać na przepis art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym czynem nie-

uczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może 

wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy 

używanej wcześniej, zgodnie z prawem do oznaczania innego przedsiębior-

stwa. Dodatkowo, J. Kępiński, M. Kępiński i I. B. Nestoruk trafnie wskazują, iż 

poprzez własne oznaczenie odróżniające przedsiębiorca utrzymuje kontakt 

ze swoją klientelą, a oznaczenie to stanowi nośnik informacji o usłudze lub 

towarze [Kępiński, Kępiński, Nestoruk 2014, 149]. O ile bowiem wykazanym 

powyżej celem założenia phoenix company jest działanie na szkodę wierzy-

cieli i wprowadzanie kontrahentów w błąd, wówczas złamanie zasady wy-

łączności firmy jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu.  

Powstaje zatem pytanie o odpowiedzialność za naruszenie zasady wy-

łączności firmy, o której mowa w art. 433 k.c. oraz za dokonanie czynu nie-

uczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 5 z.n.k.u. Zgodnie z art. 4310 k.c. 

przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działa-

niem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bez-

prawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego 

skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i for-

mie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania 

korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. Jednocześnie 

art. 18 § 1 z.n.k.u. wskazuje katalog roszczeń z tytułu dokonania czynu nie-

uczciwej konkurencji, tj. żądanie: zaniechania niedozwolonych działań, usu-

nięcie skutków niedozwolonych działań, złożenia jednokrotnego lub wielo-

krotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, napra-

wienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, wydania bezpodstawnie 

uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych; zasądzenia odpowiedniej sumy 

pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury pol-

skiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konku-

rencji był zawiniony. Należy podkreślić, iż roszczenia wymienione w art. 4310 

k.c. oraz art. 18 § 1 z.n.k.u. nie stanowią zamkniętego katalogu uprawnień 

przysługujących poszkodowanemu przedsiębiorcy w odniesieniu do odpo-

wiedzialności cywilnoprawnej phoenix company. Por. też wyrok Sądu Apela-
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cyjnego w Katowicach z dnia 4 listopada 2004 r., sygn. akt I ACa 560/04 (Le-

galis 69669). Można także wskazać roszczenie o ustalenie z art. 189 k.p.c.   

Pomimo szerokiego katalogu uprawnień i roszczeń przedsiębiorcy, które-

go prawa do firmy zostały naruszone, cechą wyróżniającą przypadek phoenix 

company jest okoliczność, iż tenże pokrzywdzony przedsiębiorca w praktyce 

nie skorzysta z wymienionych powyżej środków ochrony prawnej. W tym 

bowiem przypadku decydent w osobie zarządu, właściciela lub uprzywilejo-

wanego wierzyciela nie ma żadnego interesu faktycznego, aby dochodzić 

roszczeń od phoenix company, a w konsekwencji utrudniać własną aktyw-

ność phoenix. 

W przypadku podstawowej, bazowej aktywności phoenix pokrzywdzona 

spółka docelowo traci swój byt prawny. Z chwilą wykreślenia spółki z rejestru 

prawo do firmy wygasa (por. wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 

15 stycznia 2009 r., sygn. akt VII GC 116/08 Legalis nr 218278), a jednocze-

śnie firma spółki pokrzywdzonej traci przymiot pierwszeństwa wobec firmy 

używanej przez phoenix company. Wobec powyższego phoenix company 

może bez przeszkód kontynuować swoją działalność.  

W przypadku tzw. wyrafinowanej działalności phoenix spółka dominująca 

wobec spółki pokrzywdzonej i jednocześnie wobec phoenix company rów-

nież nie posiada interesu faktycznego w realizacji środków ochrony prawnej 

przeciwko własnej aktywności phoenix. Z uwagi na cywilnoprawny charakter 

powyższych środków ochrony prawnej jedynym dysponentem roszczenia jest 

spółka pokrzywdzona. Wobec samej istoty aktywności phoenix powyższe 

środki ochrony prawnej nie będą użyte wobec phoenix company, dopóki obie 

spółki są ze sobą powiązane.  

Powstaje zatem kolejne pytanie, w jaki sposób można przeciwdziałać po-

wstawaniu phoenix companies. W tym miejscu warto przeanalizować dwa 

odmienne podejścia zastosowane w krajach, gdzie aktywność phoenix sta-

nowi istotny element obrotu gospodarczego i jednocześnie wpływa na naru-

szenie zasad konkurencji [Anderson 2014, 414]. Te kraje to Nowa Zelandia  

i  Australia. 

Ustawodawca nowozelandzki przeciwdziała aktywności phoenix poprzez 

wprowadzenie zakazu piastowania funkcji członka zarządu w phoenix com-

pany przez członka zarządu dotychczasowej spółki, w sytuacji gdy obie spółki 
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posiadają chociażby zbliżoną firmę. Sankcją za złamanie powyższego zakazu 

jest odpowiedzialność cywilna i karna. Zmianę wprowadzono 1 listopada 

2007 r. poprzez dodanie do Prawa Spółek z 1993 r. (Companies Act 1993) 

sekcji 386A do 386F. Jedną z przesłanek wprowadzenia takiego rozwiązania 

legislacyjnego było ustalenie, iż główną przyczyną zakładania phoenix com-

panies była chęć utrzymania przez członków zarządu dotychczasowej warto-

ści udziałów przyznanych w ramach tzw. opcji menedżerskich [Taylor 2009, 

118]. 

W odniesieniu do zjawiska phoenix companies priorytetem dla australij-

skiego ustawodawcy zdaje się przede wszystkich ochrona jednego wierzycie-

la – Skarbu Państwa. Wobec powyższego nadano niektórym organom admi-

nistracji uprawnienie do wytaczania powództw z tytułu phoenix activity na 

zasadach ogólnych. Dla przykładu można tu wskazać administrację skarbową 

(Australian Taxation Office), nadzór finansowy (Australian Securities & In-

vestment Commission), inspekcja pracy (Fair Work Ombudsman, Fair Work 

Building and Constructions). Przyjęto zasadę, iż organy administracji nie po-

dejmują działań w celu ochrony prywatnych wierzycieli pokrzywdzonych w 

wyniku aktywności phoenix [Anderson, Haller 2014, 483 i nast.] 

Jak pokazują doświadczenia krajów systemu common law, zakładanie 

phoenix companies ma na celu przede wszystkim pokrzywdzenie wierzycieli 

dotychczasowej spółki, a także wykorzystanie jej renomy lub pozycji rynko-

wej w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Najistotniejszym elemen-

tem aktywności phoenix – obok przeniesienia majątku - jest nadanie nowo 

powstałej spółce identycznej lub trudnej do odróżnienia firmy (por. australij-

skie prace legislacyjne nad projektem Similar Names Bill). Ze względu na 

powiązania osobowe pomiędzy spółką dotychczasową i phoenix company 

roszczenia przewidziane w prawie firmowym (art. 4310 k.c.) oraz w prawie 

konkurencji (art. 3 z.n.k.u., art. 5 z.n.k.u, art. 18 z.n.k.u.) nie stanowią sku-

tecznego zabezpieczenia przed firmą wprowadzającą w błąd przy aktywności 

phoenix. Poszukując rozwiązań legislacyjnych w krajach systemu common 

law, dostrzeżono możliwość zapewnienia ochrony obrotu gospodarczego 

poprzez wprowadzenie ograniczeń i zakazów w wykorzystaniu firmy dotych-

czasowej spółki.  
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Wydaje się, że sądowa kontrola firmy na etapie postępowania rejestro-

wego powinna być wystarczającym instrumentem przeciwdziałania wykorzy-

stania firmy wprowadzającej w błąd dla celów działalności phoenix. Szczegól-

ne zainteresowanie sądu rejestrowego powinien wzbudzać wniosek o zareje-

strowanie spółki posiadającej identyczną firmę, co spółka powiązana, gdzie 

przedmiot działalności gospodarczej wskazuje na działanie na tym samym 

rynku. Istotne jest też porównanie składu zarządu rejestrowanej spółki do 

spółki już istniejącej.   
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