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Streszczenie: Kształtowanie nazwy spółki jest 

jednym z elementów, które podmiot rozpoczy-

nający działalność gospodarczą w formie spółki 

prawa handlowego musi określić w akcie zało-

życielskim. Obowiązujące przepisy prawa pol-

skiego oraz Wielkiej Brytanii w odmienny spo-

sób kształtują zakres swobody wyboru nazwy 

spółki. Celem artykułu jest wykazanie, czy polski 

ustawodawca daje podmiotom rozpoczynają-

cym działalność gospodarczą w formie spółek 

prawa handlowego prawo do swobodnego 

wyboru nazwy spółki, a jeśli tak, to w jakim 

zakresie w porównaniu z ustawodawcą angiel-

skim oraz czy takie rozwiązanie jest słuszne w 

świetle praktyki obrotu. W niniejszej pracy 

posłużono się metodą formalno – dogma-

tyczną oraz metodą prawnoporównawczą, 

w wyniku czego analizie poddane zostały 

przepisy prawa polskiego i angielskiego w 

zakresie kształtowania swobody tworzenia 

nazw spółek. Autorka przyjęła za hipotezę 

Abstract. Shaping the company's name is 
one of the elements that entity starting a 
business in the form of commercial law 
must specify in the basic act. The existing 
provisions of the Polish law and the law of 
the United Kingdom shape of freedom of 
choice of the company name in a different 
way. The aim of this article is to show if the 
Polish legislator gives the parties starting 
their business in the form of commercial 
companies the right to freely choose the 
name of the company, and if so, to what 
extent, in comparison with the English 
legislator and whether such a solution is 
appropriate in light of trading practices. In 
this paper the formal - dogmatic and com-
parative legal methods were used, resulting 
in the analysis of subjected provisions of 
Polish and English law in shaping freedom 
of naming the companies. The author has 
adopted the research hypothesis that the 
Polish legislator treated the freedom to 
create the names of commercial companies 
in a wider way than the legislator wider in 
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badawczą założenie, że polski ustawodawca 

swobodę w tworzeniu nazw spółek prawa 

handlowego uregulował szerzej niż usta-

wodawca Wielkiej Brytanii w Ustawie o 

spółkach z 2006 r. [Companies Act 2006, 

dalej jako Ustawa o spółkach]. 

 
Słowa kluczowe: firma, nazwa, spółka, ogra-
niczenia, swoboda 
 

the UK in the Companies Act of 2006. 
[Companies Act 2006, referred to as the 
Companies Act]. 
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Zawiązując spółkę prawa handlowego, na samym początku należy  

w umowie spółki określić firmę spółki, którą jest jej nazwa. Swoboda kształ-

towania nazwy spółki jest istotnym zagadnieniem nie tylko na etapie tworze-

nia spółki, ale również późniejszego jej funkcjonowania w obrocie gospodar-

czym. Wybór firmy spółki jest decyzją biznesową ze względu na budowę 

marki, relacji z otoczeniem oraz nieustanne posługiwanie się nazwą spółki w 

kontaktach handlowych.   

Rozpoczęcie działalności w formie spółki wymaga zawarcia umowy spółki 

lub statutu w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzenia dzia-

łalności. Umowa spółki zwierana jest dla rozpoczęcia działalności w formie 

spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością, natomiast zwarcie statutu wymagane jest dla spółki akcyjnej i 

komandytowo-akcyjnej.  

Ustawa o spółkach w Wielkiej Brytanii wyróżnia jeden rodzaj dokumentu 

założycielskiego spółki - statut spółki - czyli umowę założycielską (ang. Me-

morandum of Association).  

Dokument założycielski spółki (umowa spółki, statut) jest jednym z doku-

mentów wymaganych przy rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców, 

zarówno w prawie polskim, jak i Wielkiej Brytanii.  

W Polsce prawo dotyczące tworzenia firmy reguluje ustawa z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [T.j. Dz.U z 2016 r. poz. 4 ze zm., daje jako 

k.c.] oraz  ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [T.j. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 1830 z późn. zm. dalej jako k.s.h.]. Przepisy k.c. określają 
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ogólne zasady prawa firmowego, natomiast przepisy k.s.h. są lex specialis  

w stosunku do k.c.  

PRZEDMIOT SWOBODY KSZTAŁTOWANA NAZWY SPÓŁKI 

Postawą działania spółki jest dokument założycielski spółki. Swoboda 

kształtowania nazwy spółki oparta jest zatem a priori na swobodzie umów, 

tzn. swobodzie zawarcia aktu założycielskiego tworzącego spółkę. 

W Polsce zasada swobody umów ma swoją podstawę w art. 31 ust. 1 i 2 

Konstytucji RP, gwarantującym wolność człowieka i nakazującym władzom 

publicznym jej prawną ochronę. Zasada swobody umów ma również pod-

stawę w art. 20 i art. 22 Konstytucji stanowiących o wolności działalności 

gospodarczej. Wolność zawierania umów mająca swe podstawy w konstytu-

cji ma szerszy zasięg przedmiotowy niż wskazany wyżej art. 353¹ k.c. Skut-

kiem tego jest fakt, że państwo może ingerować w stosunki umowne w spo-

sób proporcjonalny. Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji ograniczenia w za-

kresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane 

tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie 

dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony środo-

wiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. 

Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 

Zgodnie z art.  353¹  k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek 

prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się 

właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społeczne-

go. 

Zasada swobody umów w prawie angielskim została ukształtowana po-

przez orzecznictwo sądowe (common law). Już pod koniec XIX wieku sądow-

nictwo angielskie odnosiło się do zasady „swobody umów” jako powszechnie 

obowiązującej immanentnej cesze porządku publicznego.  

Zakres swobody umów w kształtowaniu nazwy spółki odzwierciedlonej  

w umowie spółki, statucie, dokumencie założycielskim ograniczona jest przez 

ustawy szczegółowe. W Polsce ustawa k.c. oraz k.s.h., w Wielkiej Brytanii zaś 

Ustawa o spółkach w sposób szczegółowy reguluje kwestie swobody umów 

w odniesieniu do kształtowana nazwy spółki. 
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Na swobodę umów składają się cztery elementy: swoboda w zawieraniu 

umowy, wyboru kontrahenta, kształtowania treści umowy, wyboru formy 

zawarcia umowy. Przedmiotem swobody kształtowania nazwy spółki jest 

swoboda wyboru słów w treści firmy. Swoboda kształtowania nazwy spółki 

dotyczy również wyboru formy organizacyjno –prowadzonej działalności.  

SWOBODA KSZTAŁTOWANIA NAZWY SPÓŁKI WEDŁUG PRAWA POLSKIEGO 

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą. Firmą osoby 

prawnej jest jej nazwa (art. 43⁵ § 1 k.c). Przedsiębiorca może co do zasady 

swobodnie kształtować brzmienie firmy, jednakże w granicach tzw. prawa 

firmowego potwierdzonego przez ustawodawcę w odpowiednich przepisach 

ogólnych k.c. [Trzciński, art. 20. [w:] Ustawa o swobodzie działalności gospo-

darczej. Komentarz [online]. ABC, System Informacji Prawnej LEX dostęp  

z dnia 21.06.2016 r.: https://sip.lex.pl/#/komentarz/587231463/28903]. 

Pierwszą grupę ograniczeń swobody wyboru nazwy spółki można określić 

jako dotyczącą formy prawnej działalności gospodarczej.  

W art. 43⁵ § 2 k.c. ustawodawca wskazał, że firma zawiera określenie 

formy prawne osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto 

może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne 

określenia dowolnie obrane. Wskazanie formy prawnej w firmie osoby 

prawnej jest obligatoryjne. Ustawa Kodeks spółek handlowych w sposób 

szczegółowy określa, co powinna zawierać firma poszczególnych spółek pra-

wa handlowego.  

Zgodnie z przepisami k.s.h. w firmie każdej spółki osobowej musi zostać 

zamieszczony element wskazujący na nazwisko, nazwę lub firmę przynajm-

niej jednego wspólnika. Takie odniesienie do substratu osobowego wynika z 

charakteru współpracy pomiędzy wspólnikami. Spółki kapitałowe natomiast 

kształtują swoje firmy w sposób dowolny [Sitko, Zasady tworzenia firmy (w:) 

Firma i jej ochrona [online]. OficynaSystem Informacji Prawnej LEX dostęp z 

dnia 21.06.2016 r.: http://sip.lex.pl/#/monografia/369196861/18].   

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszyst-

kich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspól-

ników oraz dodatkowe oznaczenie ,,spółka jawna"(art. 24 § 1 k.s.h.). Dopusz-

czalne jest używanie w obrocie skrótu ,,sp. j." (art. 24 § 2 k.s.h.). Firma spółki 
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jawnej może zgodnie z zasadami prawa firmowego zawierać dodatkowe 

oznaczenia wskazujące na przedmiot prowadzonej działalności, miejsce jej 

prowadzenia i inne elementy, których użycie nie podlega ogólnym ograni-

czeniom w kształtowaniu firmy przedsiębiorców. Jeżeli spółka jawna oraz  

każda inna spółka osobowa znajduje się w fazie likwidacji, ustawodawca 

wskazuje, że jej firma musi zawierać dodatkowe oznaczenie „w likwidacji" 

(art. 74 § 4 k.s.h.) [Gliniecki 2009, 23-32]. 

Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego 

partnera, dodatkowe oznaczenie ,,i partner" bądź ,,i partnerzy" albo ,,spółka 

partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce (art. 

90 § 1 k.s.h.). Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu ,,sp. p." (art. 90 § 

2 k.s.h.). Firmy z oznaczeniem ,,i partner" bądź ,,i partnerzy" albo ,,spółka 

partnerska" oraz skrótu ,,sp. p." może używać tylko spółka partnerska (art. 

90 § 3 k.s.h.).  

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku 

komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie ,,spółka komandytowa" (art. 

104 § 1 k.s.h.). Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu ,,sp. k." (art. 

104 § 2 k.s.h.). Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki 

komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby 

prawnej z dodatkowym oznaczeniem ,,spółka komandytowa". Nie wyklucza 

to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną (art. 

104 § 3 k.s.h.). Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane  

w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) ko-

mandytariusza w firmie spółki komandytariusz ten odpowiada wobec osób 

trzecich tak jak komplementariusz (art. 104 § 4 k.s.h.).   

Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego 

lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie ,,spółka komandy-

towo-akcyjna" (art. 127 § 1 k.s.h.). Dopuszczalne jest używanie w obrocie 

skrótu ,,S.K.A." (art. 127 § 2 k.s.h.). Jeżeli komplementariuszem jest osoba 

prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne 

brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem 

,,spółka komandytowo-akcyjna". Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska 

komplementariusza, który jest osobą fizyczną (art. 127 § 3 k.s.h.). Nazwisko 

albo firma (nazwa) akcjonariusza nie mogą być zamieszczane w firmie spółki. 
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W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza  

w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak 

komplementariusz (art. 127 § 4 k.s.h.). Firma spółki komandytowej i koman-

dytowo-akcyjnej de lege lata może zawierać nazwisko (firmę albo nazwę) 

komandytariusza (akcjonariusza), aczkolwiek - co wynika z konstrukcji praw-

nej tego typu spółek - wspólnicy nie powinni kształtować firmy w taki sposób 

[Gliniecki 2009, 23-32.]. 

Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być obrana dowol-

nie. Niemniej powinna zawierać dodatkowe oznaczenie ,,spółka z ograniczo-

ną odpowiedzialnością" (art. 160 § 1 k.s.h.). Dopuszczalne jest również uży-

wanie w obrocie skrótu ,,spółka z o. o." lub ,,sp. z o. o."(art. 160 § 2 k.s.h.).  

Firma spółki akcyjnej, tak jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

może być obrana dowolnie. Firma taka powinna również zawierać dodatko-

we oznaczenie ,,spółka akcyjna" (art. 305 § 1 k.s.h.). Dopuszczalne jest uży-

wanie w obrocie skrótu ,,S. A." (art. 305 § 2 k.s.h.).  

Kodeks spółek handlowych zobowiązuje spółki do podawania poprzedniej 

firmy tylko w dwóch konkretnych przypadkach. Taka sytuacja ma miejsce 

przy zmianie brzmienia firmy dokonywanej w związku z przekształceniem, 

która nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na 

charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie 

dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu ,,dawniej” przez okres co 

najmniej roku od dnia przekształcenia (art. 554 k.s.h.). W odniesieniu do 

przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, gdy zmiana firmy przed-

siębiorcy przekształcanego w związku z przekształceniem nie polega tylko na 

dodaniu części identyfikującej formę prawną spółki przekształconej, spółka 

przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy, obok 

nowej firmy, z dodaniem wyrazu „dawniej” – przez okres co najmniej roku 

od dnia przekształcenia (584³ k.s.h.). 

Wskazane wyżej zasady budowania firmy odnoszą się do obowiązkowego 

elementu firmy, jakim jest wskazanie formy prowadzonej działalności, co 

zostało uregulowane zarówno w k.c., jak i w k.s.h.  

Kolejną grupę ograniczeń stanowią przepisy k.c. dotyczące swobody kon-

struowania brzmienia firmy, w granicach tzw. prawa firmowego określonego 

w przepisach ogólnych kodeksu cywilnego. Chodzi tu w pierwszej kolejności 



Swoboda kształtowania nazwy spółki według prawa polskiego i Wielkiej Brytanii.  
Analiza prawnoporównawcza  

454 

o zasadę prawdziwości firmy, zasadę ciągłości (kontynuacji) firmy, zasadę 

wyłączności firmy. W doktrynie wyróżnia się zasadę ograniczonej swobody 

wyboru (ustalenia brzmienia) firmy [Szwaja 2004, 10; Kruczalak 2006, 103]. 

Nadzór nad przestrzeganiem wskazanych wyżej zasad prawa firmowego 

sprawuje sąd rejestrowy [https://sip.lex.pl/#/komentarz/587231463/28903]. 

Kodeks cywilny w sposób szeroki wpływa na swobodę w kształtowania 

nazwy spółki poprzez regulację kwestii zawarcia w firmie spółki nazwiska lub 

pseudonimu osoby fizycznej. Zgodnie z art. 43⁵ § 3 k.c firma osoby prawnej 

może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to uka-

zaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. 

Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga 

po pierwsze - istnienia związku z powstaniem lub działalnością danego 

przedsiębiorcy czy też jednostki organizacyjnej a osobą fizyczną ujawnioną za 

pomocą nazwiska lub pseudonimu w firmie, po drugie pisemnej zgody tej 

osoby, a w razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci na wykorzystanie jej 

dobra osobistego w oznaczeniu przedsiębiorcy [Gliniecki, 2009, 23-32]. Iden-

tyczność lub występujące różnice w brzmieniu ich nazwisk nie mają znacze-

nia w stosunku do obowiązku uzyskania zgody osób wymienionych w art. 438 

§ 1 i 2 k.c. [Żyznowski, 2003, 47]. 

Firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych 

przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku oraz  nie 

może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, 

przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopa-

trzenia. Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa stanowi zgod-

nie z art. 3 ust. 2 i ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nie-

uczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 r. Nr 47 poz. 211; dalej jako - u.z.n.k.) czyn 

nieuczciwej konkurencji, jeśli narusza interes innego przedsiębiorcy lub klien-

ta. Takie wskazanie ustawodawcy przesądza o istnieniu katalogu otwartego, 

co w świetle praktyki obrotu będzie utrudniało jednoznacznie stwierdzenie, 

czy określony element firmy może wprowadzać w błąd [Zaporowski 2005, 

47-51]. 

W literaturze wskazywane jest tzw. obiektywne wprowadzanie w błąd 

[http://biznes.pl/magazyny/finanse/o-czym-pamietac-wybierajac-nazwe-dla-

spolki/1wt6w [dostęp z dnia 21.06.2016 r.], którego miarą jest poziom wie-
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dzy oraz zorientowania przeciętnego odbiorcy. Trudno jest jednoznacznie 

stwierdzić, czy w danych okolicznościach zachodzą przesłanki do uznania, że 

dana firma wprowadza w błąd na etapie podpisywania umowy czy też statut 

spółki, a także na etapie wpisywania do Krajowego Rejestru Sądowego.  

Tak również stwierdza J. Sitko, że szeroka interpretacja sformułowania 

"firma nie może wprowadzać w błąd (...) co do osoby przedsiębiorcy" pozwa-

la na „sformułowanie tezy, zgodnie z którą firma nie może wprowadzać w 

błąd również, jeśli chodzi o tożsamość przedsiębiorcy, poprzez wywoływanie 

u przeciętnego odbiorcy mylnego wyobrażenia, iż jest to firma innego niż w 

rzeczywistości przedsiębiorcy” [Sitko 2003, 24-32].  

Warto zasygnalizować, że w polskim ustawodawstwie brak jest przeszkód, 

aby w nazwie fundacji, jako oznaczeniu osoby prawnej użyto słowa:  "insty-

tut", "naukowy", ponieważ ich użycie nie jest zakazane poprzez bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawne. Zdaniem L. Drożdżewicza zakaz używania 

określonych wyrażeń może wynikać wyłącznie z przepisów ustawowych, 

przepisu wydanego w ramach delegacji ustawowej lub umów międzynaro-

dowych ratyfikowanych przez Polskę [Drożdżewicz 2009, 9-16]. 

Zgłoszona do rejestru firma powinna się odróżniać dostatecznie od firm 

już wpisanych do rejestru lub wcześniej zgłoszonych prowadzących działal-

ność na tym samym rynku. Ustawa nie różnicuje rynku, a w każdym razie nie 

wyodrębnia rynku w znaczeniu sektorowym (branżowym) lub lokalnym. 

Skutkiem rejestracji firmy jest powstanie wyłączności korzystania z niej na 

terenie całego kraju. Nie może być ograniczona do zasięgu faktycznej dzia-

łalności prowadzonej przez uprawnionego [Żyznowski 2003, 47]. 

Naruszenie prawa do firmy zajdzie wówczas, gdy  firma używana jest  

w obrocie przez inny podmiot identycznej lub podobnej nazwy, tylko wów-

czas gdy zachodzi tożsamość w zakresie działania obu podmiotów. Tożsa-

mość działania odnosi się do konkurencyjności podmiotów na tym samym 

obszarze i w takiej samej bądź zbliżonej sferze działalności. Z tego względu 

należy stwierdzić, że wyłączność prawa do firmy nie jest prawem zupełnym, 

lecz ograniczonym terytorialnie i przedmiotem faktycznej działalności przed-

siębiorstwa. Wprowadzenie klientów w błąd ma miejsce wtedy, gdy pomię-

dzy przedsiębiorcami zachodzi rzeczywisty stosunek konkurencji [Partyk 

2016 r.:  https://sip.lex.pl/#/publikacja/419701149]. 
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W praktyce wystarcza porównanie firmy z firmami najbardziej do niej 

zbliżonymi. Należy jednakże wziąć pod uwagę pełne brzmienie firm, tzn. 

wraz z ich dodatkami, a nie poprzestać na ocenie rdzeni (korpusów) firm. Dla 

uznania, że firma dostatecznie się odróżnia, potrzeba, aby różnica między 

nimi była łatwo zauważalna dla przeciętnego odbiorcy bez potrzeby prze-

prowadzania innych dodatkowych porównań [Szwaja 2004, 10]. 

Należy wskazać kilka orzeczeń, które to przedstawiają zakres swobody 

kształtowania nazwy spółki. Ograniczenie swobody w kształtowaniu nazwy 

spółki dotyczy w szczególności wprowadzania w błąd przez firmę osoby 

prawnej (nazwę).  

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28 lutego 2008 r. [III CSK 245/07. 

OSNC 2009/5/73; Wieczorek, 2009, 9-42], stwierdził, że zwrot "kancelaria 

prawna" w firmie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wprowa-

dzać w błąd przez sugerowanie, że przedmiotem działania spółki jest świad-

czenie pomocy prawnej przez osoby będące adwokatami lub radcami praw-

nymi.  

W odniesieniu do jednoosobowego przedsiębiorcy Naczelny Sąd Admini-

stracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 stycznia 2007 r.[II GSK 268/06, 

Lex nr 287961.] stwierdził, że dodatki, które mogą zostać dołączone do imie-

nia i nazwiska, mają służyć lepszej identyfikacji przedsiębiorcy posługującego 

się firmą. Wbrew literalnemu brzmieniu przepisu art. 434 k.c. nie mogą być 

to dodatki obrane całkowicie swobodnie. Nie jest dopuszczalne posługiwanie 

się dodatkami, które mogą wprowadzić w błąd.  

Podsumowując, zakres swobody kształtowania nazwy spółki został uregu-

lowany w przepisach k.s.h. Przepisy k.c. konstruują podstawowe zasady pra-

wa firmowego, które jako przepisy lex generalis należy stosować do tworzo-

nych spółek prawa handlowego.  Należy jednoznacznie stwierdzić, że polski 

system prawny daje dużą swobodę w kształtowaniu nazwy spółki. Jednakże 

przez nieostre sformułowania w przepisach k.c. swoboda kształtowania na-

zwy spółki może zostać ograniczona w sposób następczy poprzez roszczenia 

osób trzecich, których skutkiem mogą być orzeczenie sądowe ograniczające 

prawo określonego podmiotu do posługiwania się daną firmą.  

SWOBODA KSZTAŁTOWANIA NAZWY SPÓŁKI WEDŁUG PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO  

W WIELKIEJ BRYTANII  



 Paulina SZORC                                                                                                                 ASO.A.8(2)/2016/449-465 

457 

Na początku analizy zakresu swobody w kształtowaniu nazwy spółki nale-

ży odróżnić oznaczenie przedsiębiorstwa od oznaczenia podmiotu - przed-

siębiorcy. Oznaczenie przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednooso-

bowej działalności przez określane jest mianem „business name”. Oznacze-

nie to nie podlega rejestracji. Zasady tworzenia business names zostały ure-

gulowane w Business Names Act (BNA) [Sitko, Firma w prawie angielskim 

(w:) Firma i jej ochrona [online]. Oficyna, System Informacji Prawnej LEX 

dostęp z dnia 21.06.2016 r.: https://sip.lex.pl/#/monografia/369196861/22]. 

W prawie angielskim występuje kilka aktów prawnych regulujących zasa-

dy tworzenia firm, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospo-

darczej, a także jej formy prawnej:  

Spółka cywilna (ang. General partnership oraz limited partnership) posłu-

guje się firmą (ang. Firm name). Spółka cywilna stanowi związek osób w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka ta, tak jak w polskim systemie 

prawnym, nie ma osobowości prawnej. Do zawarcia umowy spółki cywilnej 

nie jest wymagana forma pisemna. Jedynie w Szkocji spółka cywilna jest oso-

bą prawną i odróżnia się ją od podmiotów tworzących spółkę. Zgodnie z art. 

4 (2) Ustawy o partnerstwie (ang. Partnership Act) [Partnership Act 14 th 

August 1890 (53 & 54 Vict. C. 39)] osoby, które zawiązały spółkę, są wspólnie 

określane na potrzeby tego aktu mianem firmy, a nazwa, pod którą prowa-

dzą działalność gospodarczą, jest ich firmą. Brak jednak przepisów określają-

cych zasady tworzenia tego oznaczenia. Spółka taka może pozywać i być 

pozywana pod jej firmą, natomiast wyrok wydany przeciw spółce jest też 

wyrokiem przeciwko wszystkim wspólnikom.  

W przypadku spółek komandytowych (ang. Limited partnership) regulacja 

tworzenia firmy znajduje się w Ustawie o spółkach komandytowych (ang. 

Limited Partnership Act - LPA) [Limited Partnership Act 28th August 1907 (7 

Edw. 7 c. 24).]. W akcie tym brak jest reguł konstruowania nazwy spółki. 

Jednakże nazwa spółki komandytowej jest wpisywana do rejestru spółek 

(ang. registrar of companies), co wyraża obowiązek rejestracji spółki koman-

dytowej. W sytuacji, gdy spółka komandytowa nie zostanie zarejestrowana, 

wówczas powinna być uznana za spółkę cywilną. W spółce komandytowej 

występują tak jak w polskiej spółce komandytowej dwie kategorie wspólni-

ków:  co najmniej jeden odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki 
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(komplementariusz – ang. limited partner), a odpowiedzialność przynajmniej 

jednego ze wspólników jest ograniczona (komandytariusz – ang. general 

partner). 

Pozostała kategoria przedsiębiorców używa nazwy spółki (ang. name). Do 

grupy tej zalicza się  Europejskiego Zgrupowania Interesów Ekonomicznych 

(ang. name of European Economic Interest Grouping (EEIG) [Zob. section 10  

i 11 The European Economic Interest Grouping Regulations 1989 (SI 

1989/638)]. Również określeniem nazwy spółki posługuje się spółka partner-

ska (ang. name of limited liability partnership (LLP)). Spółka ta posiada oso-

bowość prawną, którą uzyskuje w wyniku wpisu do rejestru spółek (ang. 

registrar of companies) [Por. section 714 (1) (a) CA 1985 (ang. index of na-

mes)]. Ustawa o spółkach partnerskich [Limited Liability Partnership Act (LL-

PA)] zawiera szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia nazwy tej spółki, 

analogiczne do określonych w Ustawie o spółkach, które to będzie przedmio-

tem szczegółowej analizy w dalszej części. 

Ustawa o spółkach, w części dotyczącej nazwy spółki, zawiera ogólne 

wymagania dotyczące tworzenia nazwy spółki (ang. Company name [Com-

panies Act, part 5, chapter  1.]). Odnosi się to do nazwy spółek posiadających 

osobowość prawną, które podobnie jak spółki komandytowe i spółki part-

nerskie podlegają obowiązkowi rejestracji w rejestrze spółek, a są to: spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością (ang. limited company), spółki akcyjne (ang. 

unlimited company), publiczne spółki akcyjne (ang. public limited company).  

Nazwa spółki (ang. company name) musi być określona w umowie każdej 

spółki. Nowo utworzona spółka nie może obrać firmy, która już wcześniej 

została zamieszczona w indeksie zarejestrowanych nazw spółek. Jednakże 

organ rejestrujący spółki odmówi zarejestrowania jedynie firmy tożsamej  

z firmą wcześniej wpisaną do rejestru, nie ma natomiast obowiązku badania, 

czy firmy dostatecznie różnią się od siebie, w przypadku ich podobieństwa. 

Odpowiedzialność za to, by nowa firma odróżniała się dostatecznie od in-

nych firm widniejących w indeksie firm, spoczywa na podmiocie podlegają-

cym obowiązkowi wpisu. Można również spotkać pogląd, zgodnie z którym 

odpowiedzialność w omawianej kwestii ponosi podmiot odpowiedzialny za 

cały proces promocji spółki (np. agencja reklamowa) [Griffin, Company Law. 

Fundamental Principles, third ed., Longman 2000, 43.]. 
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Jak wskazuje J. Sitko, odpowiednikiem polskiej firmy może być każde  

z wymienionych oznaczeń podmiotów prawa, biorąc pod uwagę funkcję, jaką 

oznaczenia te realizują w obrocie oraz brak wyodrębnienia podstaw ochrony 

oznaczeń podmiotów niekomercyjnych od podstaw ochrony podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą. Jednakże najbliższe polskiej firmie 

wydają się te wymienione wyżej oznaczenia różnych kategorii przedsiębior-

ców, które określane są mianem nazwy (ang. name), gdyż w ich przypadku - 

w odróżnieniu od firmy (ang. firm name) ustawodawca przewidział szczegó-

łowe zasady ich tworzenia i używania w obrocie, które zostaną omówione w 

dalszej części tego podrozdziału na przykładzie nazwy spółki. Zatem odnośnie 

co do nazwy spółki, można mówić o istnieniu zalążka prawa firmowego. W 

związku z powyższym, nazwa spółki na potrzeby niniejszej pracy będzie okre-

ślana zamiennie mianem firmy [J. Sitko, Firma w prawie angielskim (w:) Fir-

ma i jej ochrona [online]. Oficyna, System Informacji Prawnej LEX dostęp z 

dnia 21.06.2016 r.:  https://sip.lex.pl/#/monografia/369196861/22 ; Compa-

nies Act, section 26 (1)]. 

Zgodnie Ustawą o spółkach niemożliwa jest rejestracja nazw spółek, któ-

re: 

a) zawierają następujące zwroty lub ich walijskie odpowiedniki: spółka 

inwestycyjna o zmiennym kapitale (ang. investment company with variable 

capital), otwarty fundusz inwestycyjny (ang. open-ended investment compa-

ny),  

b) nazwa jest taka sama jak  nazwa wcześniej zamieszczoną w indeksie 

nazw spółek (ang. index of company names), 

c) firma w opinii Sekretarza Stanu(ang. Secretary of State [zob. W Wielkiej 

Brytanii, Sekretarza Stanu jest ministrem spraw Departamentu rządowych 

(choć nie wszystkie działy są kierowany przez Sekretarza Stanu, np. HM Tre-

asury jest kierowany przez kanclerza skarbu).]) jest obraźliwa lub mogłaby 

być podstawą do obraźliwości, 

d) użycie firmy przez spółkę mogłaby w opinii Secretary of State stanowić 

przestępstwo [Companies Act, section 26 (1)]. 

Nazwy sugerujące powiązania z rządem lub władzą publiczną muszą być 

zatwierdzane przez Sekretarza Stanu. 
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Zasada wyłączności firmy została wskazana w ustawie w pkt. b – jako brak 

możliwości prawnej rejestracji nazwy, która już znajduje się w spisie zareje-

strowanych nazw.  Indeks nazw spółek dla spółek mających swoją siedzibę na 

terytorium Anglii prowadzony jest przez Rejestr Spółek (ang. The Register of 

Companies - Companies House), który mieści się w Walii (Cardiff). Rejestro-

wane są w nim także spółki, których siedzibą jest Walia. Spółki mające swoją 

siedzibę w Szkocji zarejestrowane są w Rejestrze Spółek (ang. Companies 

House) w Edynburgu.  

Ustawa o spółkach określa również wytyczne co do badania podobień-

stwa nazw spółek. W tym celu podczas porównywania nie bierze się pod 

uwagę: przedimków (the, a), skrótowych określeń wskazujących na formę 

prawną prowadzonej działalności zwrotów wskazujących na formę prawną 

prowadzonej działalności, wielkości liter i rodzaju czcionki (nie ma znaczenia, 

czy są to litery drukowane), odstępów pomiędzy literami, akcentów, odstę-

pów pomiędzy literami oraz interpunkcji.  

Kolejnym warunkiem rejestracji firmy spółki jest to, aby była tak skon-

struowana, by nie wprowadzała w błąd co do charakteru  i rodzaju prowa-

dzonej działalności spółki (ang. nature of its activities). Sekretarz Stanu może 

zobowiązać do zmiany firmy spółki, zgodnie ze szczególnymi wymaganiami, 

w szczególności: zawarte w formie pisemnej, zobowiązanie musi być speł-

nione w ciągu sześciu tygodni od dnia polecenia [section 76 (1) CA]. Nieod-

łączną przesłanką oprócz wprowadzania w błąd jest również opinia organu, 

zgodnie z którą nazwa spółki jest na tyle myląca w odniesieniu do charakteru 

działalności spółki, że istnieje ryzyko powstania szkody publicznej (ang. harm 

to the public) [section1198 (1) CA].  

Na potwierdzenie takowego działania ustawodawcy należy przytoczyć 

twierdzenia sędziego J. Jacob, że: „nie wystarczy wykazać, że nazwa jest my-

ląca (misleading); wykazać należy również prawdopodobieństwo zaistnienia 

szkody (harm). W wielu przypadkach drugi z wymienionych skutków jest 

następstwem pierwszego, choć nie zawsze tak się dzieje. Zatem trudno wy-

obrazić sobie szkodę na przykład w sytuacji, gdy spółka o nazwie Robin Jacob 

Fishmongers Ltd 195 prowadzi w rzeczywistości działalność w zakresie opra-

wy książek (bookbinding)" [Griffin, Company Law..., 45; Association of Certi-
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fied Public Accountants of Britain v. Secretary of State for Trade and Industry 

(1997) 2 BCLC 307]. 

Spółka musi zastosować się do postanowienia Sekretarza Stanu w ciągu 

sześciu tygodni, licząc od daty wydania decyzji o zmianie firmy.  Spółka może 

w terminie trzech tygodni od daty wydania decyzji odwołać się od niej do 

sądu [(section 76 (2) i (3) CA)]. Jeżeli spółka nie zastosuje się do postanowie-

nia Sekretarza Stanu i nie zmieni swojego oznaczenia, podlega karze grzywny 

[Sitko, Firma w prawie angielskim (w:) Firma i jej ochrona [online]. Oficyna, 

System Informacji Prawnej LEX dostęp z dnia 21.06.2016 r.: 

https://sip.lex.pl/#/monografia/369196861/22].   

Fakt istnienia mylącej nazwy nie jest wystarczającą podstawą do tego, by 

nakazać jej zmianę. Ryzyko powstania szkody publicznej jest nieodłącznym 

elementem stwierdzenia naruszenia prawa do firmy. Takie rozwiązanie jest 

odmienne niż regulacja ustawodawstwa polskiego. Polski ustawodawca kwe-

stię tą rozstrzygnął w oderwaniu od powstania szkody - niezgodne z prawem 

są wszystkie firmy, które to wprowadzają w błąd [Sitko, Zasady tworzenia 

firmy (w:) Firma i jej ochrona [online]. Oficyna, System Informacji Prawnej 

LEX dostęp z dnia 21.06.2016r.]. 

Podzielam pogląd J. Sitko, że regulacja ustawodawcy angielskiego wydaje 

się uzasadniona. Celem przepisów chroniących przed połączeniem praw do 

firmy jest ochrona osób trzecich działających w dobrej wierze, przed naru-

szeniem interesów, gdy myląca nazwa spółki może doprowadzić do powsta-

nia szkody. Z drugiej strony powstanie szkody publicznej wydaje się pojęciem 

nieostrym przy braku jasnych kryteriów, według których należałoby oceniać, 

czy ryzyko szkody rzeczywiście występuje [Sitko, Zasady tworzenia firmy (w:) 

Firma i jej ochrona [online]. Oficyna, System Informacji Prawnej LEX dostęp z 

dnia 21.06.2016 r.: https://sip.lex.pl/#/monografia/369196861/23]. 

Ustawa o spółkach reglamentuje użycie pewnych wyrażeń od uzyskania 

zgody odpowiednich organów. Jak wynika z Ustawy o spółkach (section 26 

(2), rejestracja spółki jest niedopuszczalna, jeżeli nazwa spółki w opinii Sekre-

tarza Stanu może sugerować istnienie związku pomiędzy spółką a Rządem Jej 

Wysokości lub władzą lokalną, chyba że spółka uzyska zgodę Sekretarza Sta-

nu na użycie w firmie takiego określenia lub zawiera inne wyrazy lub zwroty 

wymienione. Ustawodawca wskazuje określenia, które mogą zostać włączo-
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ne do firmy spółki tylko za uprzednią zgodą Sekretarza Stanu lub innego od-

powiedniego organu, np. charytatywny, dentysta, pielęgniarka. Natomiast 

zgody Sekretarza Stanu wymagają takie określenia, jak np.: Brytyjski, Anglia, 

Irlandia, Szkocja, Walia, Europejska, Międzynarodowa, Narodowa, itd. (ang. 

British, England, Ireland, Scotland, Wales, European, International, National). 

Podsumowując, zakres swobody kształtowania nazwy spółki został uregu-

lowany w przepisach CA. Przepisy CA konstruują podstawowe zasady prawa 

firmowego. Należy jednoznacznie stwierdzić, że system prawny Wielkiej Bry-

tanii w sposób szczegółowy określa, jakie zwroty mogą zostać użyte w na-

zwie spółki. Ponadto ustawodawca Wielkiej Brytanii rozbudował system 

ochrony w fazie rejestracji spółki, aby nie wprowadzała w błąd czy też nie 

naruszała praw osób trzecich. Jednakże należy zauważyć podobieństwo sys-

temu Wielkiej Brytanii w odniesieniu do polskiego sytemu prawnego w za-

kresie uregulowania ochrony i tworzenia firmy przez użycie nieostrych sfor-

mułowań jak np. wprowadzania błąd co do charakteru i rodzaju prowadzonej 

działalności spółki.  

PODSUMOWANIE 

Swoboda kształtowania firmy spółki jest istotnym zagadnieniem, nie tylko 

na etapie tworzenia spółki, ale również późniejszego jej funkcjonowania  

w obrocie gospodarczym. Wybór firmy spółki jest decyzją biznesową ze 

względu na budowę marki, relacji z otoczeniem oraz nieustanne posługiwa-

nie się nazwą spółki w kontaktach handlowych.   

Z przedstawionej analizy wynika, że polski ustawodawca swobodę w two-

rzeniu nazw spółek prawa handlowego uregulował szerzej niż ustawodawca 

Wielkiej Brytanii w Ustawie o spółkach. W Ustawie o spółkach zostały zawar-

te szczególne wymagania możliwości użycia określonych zwrotów w nazwie 

spółki. Polski system prawny nie reguluje w tak szczegółowy sposób użytych 

zwrotów w nazwie spółki.  

Warto podkreślić, że system Wielkiej Brytanii w sposób szczególny przy-

wiązuje dużą wagę do momentu rejestracji poprzez konieczność badania, czy 

rejestrowana firma spółki nie znajduje się już w indeksie nazw spółek. 

W Wielkiej Brytanii fakt istnienia nazwy spółki wprowadzającej w błąd nie 

jest wystarczającą podstawą do tego, by nakazać jej zmianę. Ryzyko powsta-
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nia szkody publicznej jest nieodłącznym elementem stwierdzenia naruszenia 

prawa do firmy. Takie rozwiązanie jest odmienne niż regulacja ustawodaw-

stwa polskiego. Polski ustawodawca kwestię tą rozstrzygnął w oderwaniu od 

powstania szkody - niezgodne z prawem są wszystkie firmy, które to wpro-

wadzają w błąd. Takie ukształtowanie odpowiedzialności w prawie polskim 

należy ocenić jako chroniące porządek obrotu gospodarczego i praw osób 

trzecich.   

Wydaje się uzasadnione wprowadzenie szczegółowych regulacji do prze-

pisów kodeksu spółek handlowych, które wprost zakazywałyby użycia w na-

zwie spółek istniejącej już firmy spółki nazwy, która narusza prawo określo-

nych podmiotów do używania nazwy spółki oraz użycia określonych słów. 

Takie uregulowanie dałoby jasną i klarowną informację dla podmiotów za-

kładających spółki, aby ich nazwy nie naruszały określonych przepisów praw-

nych.    
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