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Bariery i szanse rozwoju konkurencyjności i innowacyjności 
w zakresie rozwiązań normatywnych

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane przykłady rozwiązań normatywnych w zakresie identyfikacji 
barier i szans rozwoju konkurencyjności i innowacyjności. Prezentacja rozwiązań normatywnych zo-
stała przedstawiona z uwzględnieniem skutków materialnoprawnych i procesowych. Analiza wybra-
nych rozwiązań normatywnych wykazała istnienie związku między otoczeniem prawnym, w którym 
działa podmiot gospodarczy a innymi kategoriami środowiska biznesowego, tj. otoczeniem finanso-
wym, ekonomicznym, etycznym, psychologicznym. W artkule opisano także alternatywne metody 
rozstrzygania sporów stanowiąc o konieczności edukacji prawnej. 

Słowa kluczowe: podmiot gospodarczy, przedsiębiorstwo, firma, spółka handlowa stosunki material-
noprawne, stosunki procesowe, sąd powszechny, alternatywne metody rozstrzygania sporów, konku-
rencyjność, innowacyjność.

Kody JEL: K2

Zagadnienia ogólne

Celem rozważań jest przedstawienie wpływu wybranych rozwiązań normatywnych na 
konkurencyjność i innowacyjność podmiotów gospodarczych. Rozwiązania normatywne, 
będące przedmiotem analizy, dotyczą stosunków materialnoprawnych i procesowych mię-
dzy podmiotami prawa cywilnego. Wpływają między innymi na: decyzje inwestycyjne pod-
miotów prawa cywilnego, ich zakres odpowiedzialności za zobowiązania, możliwości do-
chodzenia roszczeń majątkowych przed sądami, wykorzystanie w działalności biznesowej 
alternatywnych metod rozwiązania sporów.

Rozwiązania normatywne mają istotny wpływ na byt prawny podmiotu gospodarcze-
go oraz zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Inwestorzy, dokonując 
wyboru prawnej formy prowadzonej działalności gospodarczej, niejednokrotnie nie mają 
dostatecznej świadomości prawnej dotyczącej aktywności gospodarczej, gdyż ich uwaga 
skupia się przede wszystkim na działalności inwestycyjnej oraz operacyjnej. 

Istnieją różne przyczyny powstawania barier w rozwoju konkurencyjności i innowacyj-
ności podmiotów gospodarczych. Stanowią je m.in.: niska świadomość prawna, niejedno-
krotnie incydentalne korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej w przypadkach spor-
nych, niejasne przepisy prawne, skomplikowany jurydyczny aparat pojęciowy, dynamizm 
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zmian przepisów prawnych, nieznajomość prawa, korzystanie w procesie zawierania umów 
z wzorów, które nie są dostosowane do konkretnego stanu faktycznego. 

Szansami w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności są przede wszystkim wszel-
kie działania podejmowanie w celu eliminacji barier i podnoszenia świadomości prawnej 
przez edukację prawną, wykorzystującą doświadczenia praktyczne i interdyscyplinarne 
podmiotów oferujących takie usługi. Edukacja prawna nie powinna mieć cech wyłącznie 
teoretycznych. Przepisy prawne winny być interpretowane przez praktyków branżowych. 
Jednocześnie szansą w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności jest monitorowanie 
zmian zachodzących w przepisach prawa, umiejętność przeprowadzenia wykładni przepi-
sów prawa z wykorzystaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego 
oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

W opracowaniu przedstawiono niektóre rozwiązania normatywne wykorzystywane 
w działalności podmiotów gospodarczych mających istotny wpływ na ich funkcjonowanie. 
Zostały one podzielone na rozwiązania odnoszące się do stosunków materialnoprawnych (po-
zaprocesowych) oraz procesowych. Podmioty gospodarcze skupiają swoją uwagę biznesową 
na rozwiązaniach materialnoprawnych ograniczając znaczenie rozwiązań procesowych. Tego 
typu rozwiązanie biznesowe jest wadliwe, albowiem nie uwzględnia w procesie kształtowania 
podmiotu gospodarczego wszelkich konsekwencji prawno-finansowych wynikających z faktu 
braku dostatecznej wiedzy w zakresie możliwości dochodzenia praw przed sądem.

Rozwiązania normatywne w zakresie stosunków materialnoprawnych

Rozwiązania normatywne wywołujące skutki materialnoprawne wymagają przedstawie-
nia konstrukcji spółki prawa handlowego jako dominującej formy aktywności gospodarczej 
przedsiębiorstw. Prawna problematyka spółek odnosi się w szczególności do: wskazania 
istoty poszczególnych rodzajów spółek, wymogów kapitałowych, zasad odpowiedzial-
ności wspólników za zobowiązania spółki, sposobu sprawowania władztwa nad spółką. 
Inwestorzy, dążąc do zwiększenia swojej konkurencyjności oraz innowacyjności, powinni 
dostosowywać prawną formę spółki prawa handlowego do zakresu prowadzonej działalno-
ści z wykorzystaniem możliwości inwestycyjnych. Niedostosowanie prawnej formy spółki 
do zakresu działalności i możliwości organizacyjnych prowadzonego przedsiębiorstwa skut-
kuje niejednokrotnie problemami finansowymi oraz utratą reputacji czy portfela klientów.

Istotny i pierwszoplanowy wpływ na konkurencyjność oraz innowacyjność podmiotu 
gospodarczego stanowi właściwe identyfikowanie pojęcia firmy, która kojarzy się z przed-
siębiorstwem. W aspekcie normatywnym firma stanowi jednak oznaczenie indywiduali-
zujące przedsiębiorstwo i nie oznacza prawnej podmiotowości podmiotu gospodarczego. 
Normatywne spojrzenie na firmę nakazuje dbałość o reputację przedsiębiorstwa z zacho-
waniem jego konkurencyjności i innowacyjności. Wyraz „firma” pochodzi od łacińskiego 
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„firmare”, co oznacza „stwierdzać”. Firma pełni funkcję indywidualizującą w stosunkach 
obrotu. Jest umieszczana w rejestrze i korzysta z ochrony prawnej. Artykuł 43 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stanowi, że przedsiębiorca, którego prawo do firmy 
zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że 
nie jest ono bezprawne. Analizując pojęcie firmy istotne jest uwzględnianie zasad towarzy-
szących podmiotowi gospodarczemu, tj.: prawdziwości, jedności, wyłączności, jawności, 
ciągłości, niezbywalności.

Zasada prawdziwości firmy nakazuje podmiotowi gospodarczemu przedstawienie w fir-
mie danych, które są prawdziwe. Firma nie może wprowadzać w błąd. Niedopuszczalne jest 
umieszczanie w firmie określeń sprzecznych z prawem. 

Zasada jedności oznacza, że podmiot gospodarczy może wybrać tylko jedną firmę 
w strukturze jednego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może stosować w swojej strukturze 
organizacyjnej oddziały, ale nie ma prawa stosowania różnych firm. 

Wyłączność firmy dotyczy aspektu odróżniania firmy od firm innych podmiotów go-
spodarczych. Firma powinna umożliwiać identyfikację podmiotu gospodarczego. W obrocie 
gospodarczym wymaga się, aby firmy były dostatecznie zróżnicowane, tak aby wykazywały 
swoją odmienność i nie były mylone ze sobą (Kidyba 2013). 

Zasada jawności nakłada na podmiot gospodarczy obowiązek jej zgłoszenia do rejestru. 
Ciągłość zaś polega na tym, iż z brzmienia firmy wynika stan organizacyjny, w którym 

znajduje się firma. Jeżeli firma znajduje się w stanie organizacji zawiera dodatek „w organi-
zacji”, gdy jest w likwidacji lub upadłości brzmienie dodatku obejmuje zwrot „w likwidacji” 
lub „w upadłości”. 

Wydaje się jednak, iż pierwszoplanowe znaczenie dla funkcjonowania podmiotu gospodar-
czego ma zasada niezbywalności firmy. Oznacza to, iż firma nie może być zbyta bez przedsię-
biorstwa. Zbycie firmy bez przedsiębiorstwa jest czynnością prawną bezwzględnie nieważną.

Podmiot gospodarczy, w którym inwestorzy nie stosują podstawowych zasad prawa 
firmowego nie buduje swojej reputacji oraz odpowiedniej relacji ze zdobytą klientelą. 
Przedsiębiorca nie może bowiem w swojej działalności pomijać znaczenia pojęcia firmy 
i wszelkich zasad dotyczących jej tworzenia. Podmiot gospodarczy, podejmując działania 
konkurencyjne i innowacyjne, nie może swoim działaniem wprowadzać w błąd i kreować 
wizerunku zagrażającego innym firmom. Inwestorzy, konkurując ze sobą, powinni zwracać 
uwagę na fakt, iż firma będąc oznaczeniem indywidualizującym podmiot gospodarczy speł-
nia funkcje wizerunkowe oraz marketingowe. Brzmienie nazwy firmy może mieć charak-
ter osobowy, rzeczowy, fantazyjny. Bez względu na to, kreuje historię życia biznesowego 
podmiotu gospodarczego, identyfikuje go w relacjach z partnerami biznesowymi oraz sta-
nowi „wizytówkę” dokonań gospodarczych lub zawodowych. Kojarzy się z określoną linią 
produkcyjną lub oznaczonym wachlarzem usług. Znaczenie pojęcia firmy jest istotne dla 
kreowania wizerunku podmiotu gospodarczego. 
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Konkurencyjność i innowacyjność w spółkach handlowych

W spółce handlowej wspólnicy lub akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia 
wspólnego celu przez wniesienie wkładów lub przez inne działanie przewidziane w statu-
cie. Wszyscy wspólnicy muszą osiągnąć wzajemny konsensus. Umowę spółki handlowej 
należy odróżnić od umów wspólników, tzw. partners agreements, regulujących wzajemne 
stosunki poza spółką. W stosunkach normatywnych istnieje podział na dwie grupy spółek 
handlowych. Do pierwszej z nich zaliczamy spółki osobowe, tj. spółkę jawną, partnerską, 
komandytową oraz komandytowo-akcyjną. Do drugiej zaliczamy spółkę z ograniczoną od-
powiedzialnością oraz spółkę akcyjną. 

W spółkach osobowych prawa handlowego istotne jest ustalenie zasad reprezentacji 
i prowadzenia spraw spółki, gdyż pozostają one w bezpośrednim związku z podejmowa-
niem decyzji biznesowych z partnerami handlowymi w stosunkach zewnętrznych oraz z po-
lityką wewnętrzną przedsiębiorstwa dotyczącą m.in. kwestii odnoszących się do struktury 
zatrudnienia, miejsca prowadzonej działalności gospodarczej, lokowania środków pienięż-
nych. Skutki wynikające z zasad reprezentacji i prowadzenia spraw spółki mają wpływ na 
konkurencyjność i innowacyjność działań podejmowanych o prowadzonych przez podmiot 
gospodarczy zorganizowany w prawnej formie spółki handlowej.

Spółka jawna 

Zgodnie z zapisem artykułu 22 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych, spółka jawna jest spółką, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, 
a nie jest inną spółką handlową.

W spółce osobowej umocowanie do reprezentowania spółki przysługuje każdemu 
wspólnikowi. Umocowanie to wynika z faktu posiadania statusu wspólnika. Artykuł 47 
powyższej ustawy stanowi, iż regulacje normatywne umożliwiają pozbawienie wspólnika 
prawa do reprezentowania spółki na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Przyczyny 
pozbawienia wspólnika prawa do reprezentacji nie mogą być dowolne. Przesłankami po-
zbawienia prawa do reprezentacji są ważne powody. Przepisy prawa nie precyzują ważnych 
powodów, które mogą stanowić podstawę do pozbawienia wspólnika prawa reprezentacji. 
Takimi powodami mogą być np. długotrwała choroba wspólnika, działanie na szkodę spółki. 
Jednak nie jest możliwe wprowadzenie wyczerpującego katalogu ważnych powodów. Sąd 
rozpoznający sprawę w przedmiocie wyłączenia wspólnika z prawa reprezentacji indywidu-
alnie dokonuje oceny zgromadzonego materiału dowodowego, uwzględniając okoliczności 
faktyczne stanowiące podstawę wystąpienia przez spółkę z żądaniem pozbawienia wspólni-
ka prawa do reprezentacji. Wykorzystanie przez spółkę instytucji sądowego wystąpienia do 
sądu z żądaniem pozbawienia wspólnika prawa do reprezentacji nie wpływa korzystnie na 
możliwość rozwoju spółki przez kształtowanie zasad uczciwej konkurencji i innowacyjnych 
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rozwiązań dotyczących zakresu prowadzonego profilu działalności. Pozbawienie wspólnika 
prawa do reprezentacji spółki wymaga bowiem prawomocnego orzeczenia sądu po wyczer-
paniu dwuinstancyjnego trybu postępowania sądowego. Przez czas trwania procesu sądo-
wego mamy do czynienia z brakiem porozumienia wspólników w kwestiach dotyczących 
reprezentacji spółki obejmujących składanie oświadczeń w imieniu i na rzecz spółki. Spółka 
nie ma możliwości rozwoju i kreowania innowacyjnych rozwiązań. Prawo do reprezentacji 
spółki obejmuje czynności sądowe i pozasądowe. Czynności sądowe obejmują swoim za-
kresem wszelkie czynności wywołujące skutki procesowe, np. wytaczanie powództw o za-
płatę niezapłaconych na rzecz spółki należności. Czynności pozasądowe dotyczą wszystkich 
czynności nie wywołujących skutków procesowych. Należą do nich np. zawieranie umów 
z kontrahentami, zbycie nieruchomości, wystawienie weksla, udzielanie pełnomocnictw.

W spółce osobowej stosunki wewnętrzne kształtują się poprzez prowadzenie spraw spół-
ki. Oznaczają one wszelką działalność na rzecz spółki nakierowaną na osiągnięcie wspól-
nego celu określonego w umowie (Kidyba 2013). Należą do nich czynności faktyczne oraz 
prawne. Regulacje normatywne nie wprowadziły zamkniętego katalogu czynności faktycz-
nych i prawnych. 

Do pierwszych należą np.: prowadzenie korespondencji spółki, nadzorowanie procesu 
produkcyjnego, technologicznego, odbycie podróży służbowej. 

Do drugich zaliczyć można np.: zakup materiałów produkcyjnych, negocjowanie umów 
przedwstępnych, ramowych, ustalanie wysokości kar umownych czy zasad odpowiedzialno-
ści spółki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 
W przypadku prowadzenia spraw spółki analogicznie jak przy reprezentacji spółki, pozba-
wienie wspólnika uprawnień w zakresie czynności wywołujących skutki w stosunkach we-
wnętrznych spółki wymaga wystąpienia przez wspólników z powództwem do sądu o pozba-
wienie wspólnika prawa do prowadzenia spraw spółki z ważnych powodów. Prowadzenie 
spraw spółki osobowej co do zasady oznacza wykonywanie przez wspólników czynności 
nieprzekraczających i przekraczających zakres zwykłych czynności. Regulacje normatyw-
ne nie precyzują pojęcia zwykłych czynności, tzn. nieprzekraczających zakres zwykłych 
czynności. Problematyka dotycząca identyfikacji zwykłych czynności spółki była przed-
miotem zainteresowania Sądu Najwyższego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia  
5 czerwca 1997 r. (ICKN 70/97) przy rozstrzyganiu, czy dana czynność prawna należy, czy 
też nie należy do zwykłych czynności spółki, trzeba mieć na względzie okoliczności kon-
kretnego przypadku, a w szczególności cel i determinowany nim rodzaj działalności spółki, 
przynależność ocenianej czynności do tego rodzaju działalności oraz jej doniosłość z punktu 
widzenia rozmiaru tej działalności.

Czynności zwykłego zarządu mogą być wykonywane przez każdego wspólnika, bez po-
trzeby uzyskiwania zgody pozostałych. 
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Czynności przekraczające zakres zwykłych czynności nie zostały zdefiniowane w re-
gulacjach normatywnych. Jako przykłady analizowanych czynności należy wskazać: za-
warcie długoterminowej umowy handlowej, założenie nowego oddziału spółki, udzielenie 
zabezpieczenia wierzytelności na znaczną kwotę, wybudowanie nowej fabryki. W przypad-
ku czynności przekraczających zakres zwykłych czynności wymaga się podjęcia uchwały 
przez wszystkich wspólników. Z punktu widzenia wprowadzania rozwiązań konkurencyj-
nych i innowacyjnych w spółce istotne znaczenia ma ustalenie wewnętrznego wspólniczego 
ładu organizacyjnego.

Spółka partnerska

Spółką partnerską jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną 
firmą, w której wspólnicy mają na celu wykonywanie jednego lub więcej wolnych zawo-
dów. Charakteryzuje ją differentia specifica. Wspólnicy nazywani są partnerami i wykonują 
w spółce działalność zawodową przez realizację wolnych zawodów.

W spółce partnerskiej, analogicznie jak w przypadku spółki jawnej, istotne jest wyodręb-
nienie czynności w stosunkach zewnętrznych oraz wewnętrznych spółki.

Stosunki zewnętrzne są realizowane przez działania reprezentacyjne partnerów. Zasady 
reprezentacji spółki partnerskiej różnią się istotnie od funkcjonujących w spółce jawnej. 
Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki 
stanowi inaczej. Partner może być pozbawiony prawa do reprezentacji w przypadku zaist-
nienia ważnego powodu, który nie został uszczegółowiony przez regulacje normatywne oraz 
gdy partnerzy podejmą uchwałę większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogól-
nej liczby partnerów. W spółce partnerskiej rozwiązania normatywne przewidują możliwość 
powołania zarządu, który ma prawo do reprezentowania spółki oraz prowadzenia spraw 
spółki. Dopuszczenie funkcjonowania zarządu w spółce partnerskiej pozostaje w związku 
z faktem, iż spółka została utworzona do wykonywania wolnego zawodu. Niejednokrotnie 
zaangażowanie partnerów w wykonywanie wolnego zawodu uniemożliwia osobiste repre-
zentowanie spółki. Zarząd jest zatem podmiotem, na który partnerzy dokonali cesji upraw-
nień wynikających z zasad reprezentacji. 

Stosunki wewnętrzne w spółce określają sami partnerzy. Czynności zwykłego zarządu, 
jak również przekraczające zakres zwykłego zarządu podlegają analogicznym uregulowa-
niom jak w spółce jawnej.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest spółką osobową, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa 
pod własną firmą, w której wobec wierzycieli spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik, 
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zwany komplementariuszem oraz drugi, zwany komandytariuszem. Komplementariusz za 
zobowiązania spółki odpowiada całym majątkiem osobistym. Odpowiedzialność komandy-
tariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej określonej w umowie spółki. 
W spółce komandytowej funkcjonuje zatem dwóch wspólników o zróżnicowanej ex defini-
tione zróżnicowanej pozycji prawnej.

W spółce komandytowej prawo do reprezentacji przysługuje jednoosobowo każ-
demu komplementariuszowi. Komandytariusz reprezentuje spółkę tylko na podstawie 
pełnomocnictwa otrzymanego od komplementariusza. Komplementariusz może być wyłą-
czony z prawa reprezentacji analogicznie jak we wszystkich omawianych dotychczas spół-
kach osobowych przez sąd w przypadku zaistnienia ważnych powodów podlegających in-
dywidualnej ocenie. Kwestia prowadzenia spraw spółki może być uregulowana w umowie 
spółki w dwojaki sposób. Prawo do prowadzenia spraw spółki może być przyznane tylko 
komplementariuszom lub może być przyznane także komandytariuszom, którzy wówczas 
prowadzą sprawy spółki łącznie z komplementariuszami w ściśle oznaczonych w umowie 
przypadkach, np. zakup materiałów inwestycyjnych w wysokości przekraczającej określona 
kwotę pieniężną.

W spółce komandytowej istotne znaczenie dla jej konkurencyjności i innowacyjności 
mają stosunki zewnętrzne i wewnętrzne. Relacje między wspólnikami o rożnej pozycji 
prawnej pozostają w związku z procesem podejmowania decyzji umożliwiających efektyw-
ne funkcjonowanie spółki. Komplementariusz jako wspólnik aktywny podejmuje współpra-
cę z komandytariuszem będącym wspólnikiem pasywnym mającym ograniczone funkcje 
kontrolne. Powyższy układ stosunków jest skomplikowany w procesie porozumiewania 
się wspólników w sprawach dotyczących nie tylko bieżącej działalności spółki, ale przede 
wszystkim w odniesieniu do jej planów inwestycyjnych.

Spółka komandytowo-akcyjna

W ujęciu normatywnym spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, w której 
za zobowiązania odpowiada co najmniej jeden wspólnik, zwany komplementariuszem, bez 
ograniczenia całym majątkiem osobistym oraz co najmniej jeden wspólnik akcjonariusz 
nie odpowiada za zobowiązania spółki. Regułą dotyczącą zasad kształtowania stosunków 
zewnętrznych w spółce jest reprezentacja oraz prowadzenie spraw spółki przez komple-
mentariuszy. Zgodnie z artykułem 141 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych, prawo prowadzenia spraw spółki obejmuje wszelkie sprawy z zakresu stosun-
ków wewnętrznych spółki, za wyjątkiem tych, które są przekazane do kompetencji walnego 
zgromadzenia lub rady nadzorczej na mocy postanowień statutu.

Wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej, podejmując decyzję dotyczącą formy praw-
nej prowadzonego przedsiębiorstwa, powinni mieć świadomość istnienia formuły kształtu-
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jącej zakres czynności reprezentacyjnych oraz prowadzenia sprawa spółki. Inwestorzy nie 
mogą pomijać faktu istnienia w spółce komandytowo-akcyjnej samodzielnych kompetencji 
walnego zgromadzenia, do których należą m.in.: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozda-
nia finansowego komplementariuszy z działalności spółki oraz sprawozdania z działalności 
spółki za ubiegły rok obrotowy, udzielanie komplementariuszom absolutorium z wykonania 
przez nich obowiązków, wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych, 
o ile statut nie przekazał tej kompetencji radzie nadzorczej. Samodzielne kompetencje wal-
nego zgromadzenia mają wpływ na działalność spółki w zakresie podejmowania i prowa-
dzenia działań konkurencyjnych i innowacyjnych. Komplementariusze mogą bowiem nie 
uzyskać zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy i tym 
samym polityka w zakresie działalności operacyjnej spółki może ulec zmianom. Rada nad-
zorca pełni zaś w spółce funkcje nadzorcze i kontrolne. Do kompetencji rady nadzorczej 
należy m.in.: ocena sprawozdań finansowych i sprawozdań komplementariuszy z działal-
ności spółki, ocena wniosków komplementariuszy co do podziału zysku i pokrycia strat. 
Funkcjonowanie rady nadzorczej również pozostaje w związku z polityką konkurencyjno-
ści i innowacyjności spółki. Ocena sprawozdań z działalności komplementariuszy podlega 
bowiem ocenie przez radę nadzorczą, która może nie akceptować i tym samym blokować 
określoną strategię działalności spółki akcyjnej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, która może zostać 
utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Minimalny 
kapitał zakładowy powinien wynosić 5000 złotych. W spółce można wyróżnić trzy rodzaje 
organów: zgromadzenie wspólników będące organem o charakterze stanowiącym, zarząd 
tworzący organ wykonawczy oraz radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, które wykonują 
czynności kontrolne lub rewizyjne. Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej co 
do zasady pozostawione jest decyzji wspólników. Obowiązek ustanowienia jednego z or-
ganów jest przewidywany w przypadku, gdy kapitał zakładowy spółki przewyższa kwotę 
500 000 złotych, a wspólników jest ponad 25.

Rozwiązania normatywne w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
umożliwiają zastosowanie uproszczonej procedury rejestracyjnej, w której nie przewiduje 
się obowiązku zachowania dla utworzenia spółki formy aktu notarialnego jej umowy, o czym 
stanowią zapisy nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych. Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością może być utworzona przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego 
w systemie teleinformatycznym, tzw. tryb S-24. Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością w trybie S-24 wyłącza konieczność zastosowania formy aktu notarialnego przy 
zawieraniu umowy spółki. Brak wymogu aktu notarialnego został zastąpiony wymogiem 
wprowadzonym przez ustawę o podpisie elektronicznym wymagającym opatrzenia wzorca 
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umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwa-
lifikowanego certyfikatu. W przypadku tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności 
przewiduje się wnoszenie do spółki tylko wkładów pieniężnych.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to prywatnoprawna organizacja o strukturze korporacyjnej. Stanowi naj-
bardziej sformalizowany typ spośród wszystkich typów normatywnych spółek handlowych. 
Kapitał zakładowy nie powinien być niższy niż 100 000 złotych. Z punktu widzenia rozwią-
zań ustawowych, określone przedmioty działalności gospodarczej mogą być wykonywane 
tylko i wyłącznie w prawnej formie spółki akcyjnej, np.: artykuł 26 ustawy o radiofonii i te-
lewizji stanowi, że jednostki publicznej radiofonii i telewizji mogą działać wyłącznie jako 
jednoosobowe spółki akcyjne Skarbu Państwa, artykuły 6 i 13 ustawy o portach i przysta-
niach morskich przewidują, że spółkami zarządzającymi portami o podstawowym znaczeniu 
dla gospodarki narodowej mogą być tylko spółki akcyjne; artykuł 38 ust. 1 o funduszach 
inwestycyjnych dopuszcza funkcjonowanie towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządza-
jących funduszami inwestycyjnymi wyłącznie w formie spółki akcyjnej, artykuł 27 ust. 1 
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przewiduje, że towarzystwa 
emerytalne zarządzające funduszami emerytalnymi mogą mieć wyłącznie formę spółki ak-
cyjnej; artykuł 12 ustawy Prawo bankowe stanowi, iż działalność bankową mogą prowa-
dzić wyłącznie spółki akcyjne, artykuł 6 o działalności ubezpieczeniowe j i reasekuracyjnej 
stanowi, że zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową wyłącznie 
w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych albo spółki europejskiej.

Inwestorzy podejmujący oznaczony przedmiot działalności powinni dokonać wyboru 
właściwej prawnej formy prowadzonej działalności gospodarczej tak, aby nie zachodzi-
ły okoliczności uniemożliwiające podejmowanie działalności ze względu na normatywne 
ograniczenia. W strukturze organizacyjnej spółki akcyjnej funkcjonuje trójpodział władzy 
przez ustanowienie zarządu jako organu wykonawczego pełniącego funkcje reprezentacyjne 
i prowadzenia sprawa spółki, rady nadzorczej jako organu nadzorczo-kontrolnego oraz naj-
wyższego organu zorganizowanego jako walne zgromadzenie akcjonariuszy o charakterze 
zwyczajnym i nadzwyczajnym.

Rozwiązania normatywne w zakresie stosunków procesowych

Rozwiązania normatywne wywołujące skutki procesowe dotyczą przedstawienia możliwo-
ści dochodzenia praw przed sądem powszechnym lub z wykorzystaniem innych alternatyw-
nych metod. Obie możliwości mają charakter równorzędny. Podmiot gospodarczy ma pra-
wo skorzystać z różnych sposobów rozwiązywania sporów majątkowych. Wyeliminowanie 
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ograniczenia korzystania przez podmiot gospodarczy wyłącznie z postępowania przed są-
dem powszechnym stanowi przesłankę konkurencyjności i innowacyjności. Jednocześnie 
w interesie podmiotu gospodarczego jest wprowadzanie do zawieranych z kontrahentami 
umów handlowych klauzul, umożliwiających rozstrzyganie sporów między stronami z wy-
korzystaniem polubownych metod, nie wyłączając arbitrażu. W umowach handlowych 
strony negocjują w szczególności: przedmiot umowy, cenę oraz prawa i obowiązki stron. 
Kwestie dotyczące sposobów rozstrzygania sporów są traktowane w sposób marginalny 
i nie wystarczający dla podmiotów gospodarczych. 

Dochodzenie roszczeń majątkowych przed sądami

W aktualnym stanie rozwiązań normatywnych istnieją możliwości dochodzenia roszczeń 
przed sądami powszechnymi oraz takie, które wykorzystują alternatywne metody rozstrzy-
gania sporów ADR (Alternative Dispute Resolution).

Rozpoznawanie spraw cywilnych przez sądy powszechne 

Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne. Pojęcie sprawy cy-
wilnej ma charakter autonomiczny i kompetencja sądów powszechnych do rozpoznawania 
spraw cywilnych pozostaje w bezpośrednim związku z dopuszczalnością drogi sądowej. 
Podmioty gospodarcze wszczynając spór sądowy powinny mieć świadomość prawną, iż nie 
zawsze droga sądowa jest dopuszczalna. Rozwiązania normatywne wprowadzone w proce-
durze cywilnej przewidują bowiem możliwość odrzucenia pozwu. Jest to termin techniczno-
-prawny, który wyraża pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Instytucja odrzucenia pozwu 
pozbawia podmiot dochodzący swoich praw do przedstawienia sądowi powszechnemu swo-
jego roszczenia w celu uzyskania możliwości jego rozpatrzenia i uzyskania ochrony sądo-
wej, mimo istnienia zagwarantowanego w artykule 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej prawa obywatela do sądu, tj. sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Konstytucyjne prawo obywatela do sądu obejmuje trzy elementy: prawo dostępu do sądu, 
prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej w sposób zgodny z zasadami 
sprawiedliwości i jawności oraz prawo do wyroku sądowego. Triada uprawnień obywatel-
skich została potwierdzona w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2000 r. 
SK 12/99 (OTK 2000, Nr 5, poz. 143). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie definiuje 
jednak pojęcia sprawy, które występuje w kilku znaczeniach na tle poszczególnych gałęzi 
prawa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje rozstrzyganie prawa podmiotu, 
tzw. prawa do sądu. Zgodnie z konstytucyjnym prawem do sądu, sprawa przedstawiona 
do rozstrzygnięcia musi być przez sąd rzeczywiście rozpoznana. Podstawy do odrzucenia 
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pozwu mają charakter pierwotny, albowiem istnieją już w momencie sporządzenia pozwu. 
Tym bardziej podmioty gospodarcze powinny mieć prawną świadomość w zakresie istnienia 
przesłanek uzasadniających odrzucenie pozwu. Odrzucenie pozwu następuje w przypad-
kach: niedopuszczalności drogi sądowej, w sytuacji, gdy o to samo roszczenie pomiędzy 
tymi samymi stronami sprawa jest w toku lub została prawomocnie osądzona, jeżeli jedna ze 
stron nie ma zdolności sądowej albo, gdy powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa 
za niego przedstawiciel ustawowy lub w składzie organów jednostki organizacyjnej inicju-
jącej proces zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

Niedopuszczalność drogi sądowej

Sąd, odrzucając pozew z powodu niedopuszczalności drogi sądowej, nie może poprze-
stać na stwierdzeniu, że sprawa przeznaczona do rozstrzygnięcia nie jest sprawą cywilną, 
lecz zobowiązany jest w uzasadnieniu postanowienia wskazać sąd, dla którego właściwości 
rozpoznanie tej sprawy zostało ustawowo zastrzeżone. Stanowisko takie zostało wyrażone 
przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 maja 2012 r. III CK 53/02 (OSNC 2003, 
Nr 2, poz. 31). Podmiot gospodarczy powinien zdawać sobie sprawę, że sąd administracyjny 
nie jest właściwy w sprawach cywilnych. Sąd administracyjny orzeka w sprawach skarg na 
decyzje administracyjne, inne akty lub postanowienia z zakresu administracji publicznej. 
Zaprezentowane stanowisko pozostaje w zgodności z niepublikowanym postanowieniem 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2004 r., IIISA 223/03. Podmiot go-
spodarczy występując zatem z roszczeniem do sądu powszechnego powinien mieć wiedzę 
w zakresie identyfikacji sprawy cywilnej i nie doprowadzać do sytuacji, w której roszczenia 
z innych tytułów prawnych, jak na przykład zdarzeń administracyjno-prawnych będą kiero-
wane do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny. Nie jest dopuszczalne dochodzenie na dro-
dze sądowej spełnienia obietnic wyborczych. W analizowanej kwestii wypowiedział się Sąd 
Najwyższy w uchwale z dnia 20 września 1996 r., III CZP 72/96 (OSNC 1997, Nr 71, poz. 4). 
Obietnice wyborcze nie wywołują skutków cywilnoprawnych. Nie są bowiem zdarzeniami 
prawnymi w rozumieniu źródeł zobowiązania cywilnego. Ponadto, niedopuszczalność drogi 
sądowej może mieć charakter czasowy. Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej istnieje 
wówczas, gdy przepis szczególny uzależniający wniesienie pozwu do sądu powszechnego 
uzależnia od wyczerpania trybu reklamacyjnego bądź administracyjnego. W sprawie o usta-
lenie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste droga sądowa nie jest niedopusz-
czalna dla żądania odnoszącego się do współużytkowników, którzy nie zgłosili wniosków 
o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona i wcześniej nie brali udziału w po-
stępowaniu przed samorządowym kolegium odwoławczym. Stwierdził tak Sąd Najwyższy 
w postanowieniu z dnia 30 marca 2011 r., III CZP 3/11, „Biul. SN” 2011, nr 9).
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Istnieją także normatywne przypadki, w których ustawodawca w sposób stanowczy uza-
leżnił możliwość dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym od podjęcia czynności 
reklamacyjnych.

Cechą charakterystyczną odrzucenia pozwu jest to, iż może ono nastąpić na posiedze-
niu niejawnym. Oznacza to, że sąd nie wyznacza terminu rozprawy. Podmiot gospodarczy 
otrzymuje stanowisko sądu za pośrednictwem operatora pocztowego i ma siedmiodniowy 
termin na złożenie zażalenia. Termin na wniesienie zażalenia liczy się od dnia doręczenia 
postanowienia. Wydane przez sąd postanowienie jest przykładem rozstrzygnięcia kończą-
cego postępowanie w sprawie. Postanowienia kończące postępowanie w sprawie w przy-
padku uprawomocnienia na trwałe zamykają podmiotowi gospodarczemu merytoryczne 
rozstrzygnięcie co do istoty sprawy. Definicja takich postanowień została ujednolicona 
w orzecznictwie (np. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1998 r., III CZP 44/98, 
OSNC 1999, Nr 5, poz. 87, 2000 r.; Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2000 r.,  
III ZP 1/00 OSNC 2001, Nr 1, poz. 1).

Sprawa jest w toku pomiędzy tymi samymi stronami o to samo roszczenie albo 
została prawomocnie osądzona

Strony mogą dochodzić roszczenia tylko w jednym postępowaniu. Wydanie prawo-
mocnego orzeczenia sądu powoduje niemożność wystąpienia między stronami z nowym 
powództwem o to samo roszczenie. Tożsamość roszczenia zachodzi tylko wówczas, gdy 
identyczny jest nie tylko przedmiot, ale także podstawa sporu. Powaga rzeczy osądzonej 
(res iudicata) obejmuje merytoryczne orzeczenia sądu. Rzecz osądzona charakteryzuje się 
tym, że stwarza w wyniku uprawomocnienia się wyroku stan prawny powagi (auctoritas) 
rzeczy osądzonej (rei iudicata, który przejawia się w określonej mocy wyroku oraz wszyst-
kich jego skutków prawnomaterialnych i cywilnoprawnych. Dla powagi rzeczy osadzonej 
kwestią obojętną jest treść wyroku, tj. pozytywna (wyrok uwzględnia powództwo) czy ne-
gatywna (wyrok oddala powództwo. Podmioty gospodarcze, które nie przestrzegają zasad 
powagi rzeczy osadzonej narażają się na przegrywanie spraw sądowych poprzez oddalenie 
powództw oraz ponoszenie kosztów prowadzonego postępowania sądowego.

Jedna ze stron nie ma zdolności sądowej, albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, 
a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, albo jeżeli w składzie organów jednostki or-
ganizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie

Pojęcie zdolności prawnej związane jest z uprawnieniem danego podmiotu do występo-
wania w postępowaniu cywilnym w charakterze stron (Pietrzkowski 2011).

Zdolność sądową posiadają podmioty gospodarcze będące osobami prawnymi wypo-
sażonymi w osobowość prawną, czyli możliwość samodzielnego występowania przed są-
dem, oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, które posiadają zdolność 

Zeszyty-naukowe-51_2016.indd   97 2017-01-30   18:32:14



98 BARIERY I SZANSE ROZWOJU KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI...

prawną (podmiotowość prawną). Zdolności sądowej nie ma spółka cywilna, ale mają ją jej 
wspólnicy. Wierzyciel może pozwać za zobowiązania spółki jednego, kilku lub wszystkich 
wspólników odpowiadających solidarnie. Podmioty gospodarcze dokonują czynności pro-
cesowych przez swoje organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Podstawą 
rozwoju konkurencyjności i innowacyjności z punktu widzenia rozwiązań normatywnych 
jest uwzględnianie zasad właściwej reprezentacji. Ma to istotne znaczenie w skutecznym 
prowadzeniu postępowań sądowych i dochodzeniu roszczeń majątkowych przed sądem 
powszechnym. Podmiot niewłaściwie reprezentowany nie jest wiarygodny w stosunkach 
zewnętrznych z kontrahentami i naraża się na odrzucenie pozwu przez sąd i niemożność 
reprezentowania swojego stanowiska procesowego. 

Prowadzenie określonej przez podmiot gospodarczy polityki procesowej w zakresie ko-
rzystania z drogi sądowej przed sądem powszechnym stanowi istotny element konstruowa-
nia konkurencyjności oraz innowacyjności. Podmiot konkurencyjny nie będzie traktował 
postępowania sądowego przed sądem powszechnym jako masowego narzędzia umożliwia-
jącego rozliczanie zobowiązań pieniężnych z wykorzystaniem instrumentów procesowych. 
Działanie takie nie tworzy właściwego wizerunku podmiotu. Podmiot gospodarczy, który 
będzie podejmował działania w zakresie innowacyjności powinien uwzględniać w swojej 
polityce biznesowej korzystanie z innych aniżeli sąd powszechny rozwiązań procesowych. 
Są nimi alternatywne metody rozstrzygania sporów. 

Rozpoznawanie spraw cywilnych z wykorzystaniem alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów

Pod pojęciem ADR (Alternative Dispute Resolution) rozumie się szereg różnych metod 
służących rozwiązywaniu sporów, alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego. 
Geneza ADR wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Początki ADR sięgają lat 60. ubiegłe-
go stulecia. W procesie zainteresowania instytucją ADR istotne znaczenie odegrały ich zalet. 
ADR stanowią podstawę redukcji kosztów postępowania sądowego oraz ograniczają długi 
czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sądowe (Sander 1976). Mimo że źródła ADR wywodzą 
się ze Stanów Zjednoczonych, to alternatywne metody rozstrzygania sporów były przedmio-
tem zainteresowania Europy. Rada Europy wydała rekomendacje: R/81/7 w sprawie środ-
ków ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości, R/84/5 w sprawie zasad postępowania 
cywilnego ustanowionych dla ulepszenia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz 
R/86/12 dotyczące środków zapobiegania powstawaniu oraz redukcji istniejących zatorów 
spraw sądowych. Konstrukcja ADR nie jest jednolita. Wśród nich należy wymienić: me-
diacje, negocjacje, koncyliacje, arbitraż. Podmioty gospodarcze, które nie będą ogranicza-
ły się wyłącznie do korzystania z sądu powszechnego staną się bardziej konkurencyjne, 
a zastosowane przez nie alternatywne metody rozwiązywania sporów przyczynią się do ich 
innowacyjności.
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Mediacja

Mediacja należy do podstawowych i najbardziej znanych metod rozwiązywania sporów 
i uznawana jest za „Królową ADR” (Błaszak, Ludwik 2007). Postępowanie mediacyjne cha-
rakteryzuje się powołaniem mediatora jako osoby trzeciej, umocowanej do przeprowadzenia 
mediacji. Postępowanie mediacyjne dla podmiotu gospodarczego ma charakter dobrowolny 
i na każdym jego etapie każda ze stron może zrezygnować z prowadzenia postępowania. 
Rozwiązania normatywne w zakresie mediacji funkcjonują w polskim ustawodawstwie od 
2005 roku. Przepisy dotyczące mediacji zostały wprowadzone do Kodeksu postępowania 
cywilnego z dniem 10 grudnia 2005 r. ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy 
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Mediacja jest prowadzo-
na na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego sprawę do me-
diacji. Rozwiązania normatywne nie definiują pojęcia mediatora. Jest nim osoba fizyczna 
pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo, która usta-
la termin i miejsce przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Mediator powinien być 
bezstronny. Jego bezstronność jest rozumiana jako prowadzenie mediacji w oderwaniu od 
osobistych przekonań i preferencji poprzez równe traktowanie wszystkich stron (Manowska 
2015). Postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Wyłączenie jawności postępowania media-
cyjnego oznacza dla podmiotów gospodarczych zasadę jego poufności przez zobowiązanie 
mediatora do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów, które poznał w związku z prowa-
dzeniem mediacji. Z punktu widzenia rozwiązań normatywnych między stronami mediacji 
a mediatorem zostaje zawarta umowa mediatorska. To niewątpliwie innowacyjne rozwiąza-
nie przyczynia się do wzrostu konkurencyjności podmiotu gospodarczego. Umowa media-
torska należy do grupy umów nienazwanych, których przedmiotem jest świadczenie usług 
mediacyjnych. Zważywszy na powyższe do wskazanej umowy odpowiednie zastosowanie 
znajdują przepisy o zleceniu. Podmiot gospodarczy powinien mieć świadomość prawną, 
iż w sytuacji w której mediator nie został zwolniony z obowiązku zachowania poufności 
informacji dotyczących postępowania mediacyjnego naruszy tajemnicę mediacji ponosi od-
powiedzialność odszkodowawczą wobec stron postępowania mediacyjnego. 

Rozwiązania normatywne w zakresie mediacji oraz alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów aktualnie podlegają dynamicznym zmianom i dostosowują się do potrzeb podmio-
tów gospodarczych, dążących do wzmacniania swojej konkurencyjności oraz korzystających 
z rozwiązań innowacyjnych. Przykładem tego typu rozwiązań normatywnych są zmiany 
prawne w zakresie alternatywnych metod rozstrzygania sporów, które zostały wprowadzone 
na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspie-
raniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Wprowadzone do systemu prawa zmiany ustawodawcze przyznają mediatorowi prawo 
do prowadzenia mediacji z wykorzystaniem różnych metod zmierzających do polubownego 
rozwiązania sporu. 
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Interesującym nowatorskim rozwiązaniem dla podmiotów gospodarczych stosowanym 
w postępowaniu mediacyjnym jest wprowadzenie czasu trwania postępowania mediacyjne-
go w sytuacji skierowania sprawy do mediacji przez sąd. W przypadku skierowania sprawy 
do mediacji sąd wyznacza czas jej trwania do trzech miesięcy. Jednak na zgodny wniosek 
stron lub z innych ważnych powodów termin na przeprowadzenie mediacji może zostać 
przedłużony w przypadku, gdy sprzyja to ugodowemu załatwieniu sprawy. Podmiot gospo-
darczy decydując się na skorzystanie z instytucji mediacji skraca czas oczekiwania rozwią-
zania sporu, eliminuje stan niepewności w zakresie rozstrzygnięcia albowiem w przypadku 
osiągnięcia porozumienia w postępowaniu mediacyjnym kończy się ono zawarciem ugody. 
Jej istota sprowadza się do tego, iż podmiot gospodarczy i drugi uczestnik postępowania 
mediacyjnego czynią między sobą ustępstwa.

 Rozwiązania normatywne zastosowane w art. 16 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo 
o ustroju sądów powszechnych wprowadzają koordynatora do spraw mediacji, który po-
dejmuje działania na rzecz rozwoju mediacji. Ustanowienie stałego koordynatora do spraw 
mediacji w sądach okręgowych wskazuje nie tylko na wspieranie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów, ale także na ich propagowanie. Podmioty gospodarcze inicjujące 
działalność biznesową, dążąc do atrakcyjności swojej oferty handlowej, nie mogą pomijać 
znaczenia innych, niż przed sądem powszechnym zasad rozwiązywania sporów.

Koncyliacja

Jej istota sprowadza się do tego, że osoba trzecia pomaga stronom konfliktu rozwiązać 
spór i osiągnąć porozumienie. Koncyliacja ma charakter dobrowolny i trwa tak długo, jak 
strony wyrażają aprobatę na jej prowadzenie (Szumański 1997). Ma ona charakter pozanor-
matywny. Zadaniem koncyliatora jest przede wszystkim złagodzenie stanu napięcia istnie-
jącego między stronami sporu. Jego rola sprowadza się do realizacji czynności faktycznych. 
Strony, które przy pomocy koncyliatora załagodziły spór, mają większe szanse na zawarcie 
ugody lub wszczęcie postępowania mediacyjnego. 

Arbitraż

Poddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron, zwanej 
zapisem na sąd polubowny. W umowie należy wskazać przedmiot sporu. Zapis na sąd polu-
bowny powinien być sporządzony na piśmie. W umowie (statucie) spółki handlowej może 
być zamieszczony zapis na sąd polubowny, który wiąże spółkę oraz jej wspólników. Umowa 
arbitrażowa może być umową samodzielną, jak też klauzulą w umowie głównej, np. umowie 
sprzedaży, o dzieło. Określa się ją jako klauzula arbitrażowa. Wyrok sądu polubownego lub 
ugoda zawarta przed tym sądem mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego. 
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Wyrok ten wywołuje analogiczne, jak orzeczenie sądu powszechnego, skutki w obrocie gospo-
darczym. Postępowanie przed sądem arbitrażowym jest mniej sformalizowane niż przed sądem 
powszechnym. Jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Wyrok sądu arbitrażowego wydaje ar-
biter, który nie jest sędzią państwowym. Sąd arbitrażowy działa na podstawie regulaminu, któ-
ry precyzuje zasady postępowania oraz określa rodzaje opłat za czynności arbitrażowe, które 
podlegają doprecyzowaniu w regulaminie opłat za czynności arbitrażowe. Wykorzystywanie 
przez podmiot gospodarczy arbitrażu powoduje szybsze rozpoznanie sprawy. Istnieje większa 
szansa zawarcia ugody między stronami i uzyskanie szybszego rozwiązania problemu. Strony, 
decydując się na arbitraż stają się konkurencyjne i innowacyjne. Wprowadzanie klauzul arbi-
trażowych w umowach miedzy kontrahentami może stanowić istotny element reklamy przed-
siębiorstwa i być rodłem jego nowoczesnej polityki procesowej, której celem jest uproszczenie 
postępowania, skrócenie czasu jego trwania, istnienia mniejszych obciążeń finansowych zwią-
zanych z kosztami postępowania arbitrażowego.

Zasady dobrych praktyk

Zasady dobrych praktyk stanowią dokument obejmujący swoim zakresem zbiór reguł 
postępowania, opartych na zasadach moralnych i zgodnych z obowiązującym prawem. Cele 
wprowadzania dobrych praktyk są wszechstronne. Służą rozwojowi przedsiębiorczości. 
Należą do nich m.in.:
 - budowanie kapitału społecznego,
 - wymiana wiedzy i doświadczeń między przedsiębiorcami,
 - promocja profesjonalizmu,
 - wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontra-

hentami,
 - przestrzeganie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów 

kupieckich,
 - nie wprowadzanie w błąd co do zakresu i rodzaju prowadzonej działalności,
 - prowadzenie audytu wewnętrznego,
 - przewidywanie postępowania reklamacyjnego,
 - ochrona danych osobowych,
 - zapobieganie konfliktów interesów,
 - prowadzenie uczciwej reklamy, która nie wprowadza w błąd co do cech produktu,
 - wywieranie pozytywnego wpływu przez podmiot gospodarczy na otoczenie,
 - wprowadzanie wewnętrznych regulaminów służących przejrzystości, uczciwości, kom-

petencji.
Propagowanie idei dobrych praktyk przyczynia się do modelowania działalności pod-

miotów gospodarczych i budowaniu ich relacji z otoczeniem społecznym i biznesowym. 
Odgrywa istotną rolę w kształtowaniu postaw respektujących zasady uczciwej konku-

Zeszyty-naukowe-51_2016.indd   101 2017-01-30   18:32:14



102 BARIERY I SZANSE ROZWOJU KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI...

rencji oraz innowacyjności. W procesie kształtowania konkurencyjności i innowacyjno-
ści istotne znaczenie odgrywa także ład korporacyjny, tzw. corporate governance, utoż-
samiany z nadzorem korporacyjnym, właścicielskim czy władztwem korporacyjnym. Ład 
korporacyjny wprowadza dobre obyczaje biznesowe i prezentuje postawę propagującą 
zasady przestrzegania rozwiązań normatywnych.

Podsumowanie

Rozwiązania normatywne mają istotny wpływ na konkurencyjność i innowacyjność pod-
miotów gospodarczych. Dynamizm zmian ustawodawczych przyczynia się do eliminacji 
barier i stwarza szanse rozwojowe. 

Źródłmi barier są przede wszystkim: 
1. brak dostatecznego wykorzystywania przez podmioty gospodarcze rozwiązań umożli-

wiających propagowanie idei solidaryzmu biznesowego; 
2. brak tworzenia zasad etyki biznesowej;
3. istnienie niskiej kultury biznesu oraz nieosiąganie przez wspólników spółek handlo-

wych konsensusu w przedmiocie realizacji wspólnego celu spółki; 
4. podejmowanie działań konkurencyjnych czy działanie na szkodę spółki; 
5. nieterminowa realizacja zobowiązań pieniężnych skutkująca wszczynaniem przez kon-

trahentów biznesowych powództw o zapłatę przez sądami; 
6. niska świadomość prawna powodująca niestaranne zapoznawanie się przez inwestorów 

z zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonania 
kontraktu lub jego niewykonania; 

7. braki merytoryczne odnoszące się do relacji między poszczególnymi wspólnikami lub 
organami w spółkach handlowych; 

8. nieprecyzyjne zapisy ustawowe, które nie są wolne od nieścisłości i powodują trudności 
w przeprowadzeniu wykładni przepisu prawnego i ustalenia jego normatywnego celu. 

Konkurencyjność w sposób dostateczny nie uwzględnia poszanowania zasad należytej 
staranności, rzetelności, właściwej jakości obsługi kontrahenta w realizacji zobowiązań biz-
nesowych. Istotną rolę w kształtowaniu konkurencyjności i innowacyjności poza rozwią-
zaniami normatywnymi, stanowi prawo zwyczajowe, stanowiące element systemu rozwią-
zań prawnych, wykorzystujące zwyczaj powstający powoli i uwzględniający wypracowane 
przez strony zasady współpracy. 

Szans dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności należy poszukiwać:
1. w procesach organizacyjnych podmiotów gospodarczych podejmowanych już na etapie 

czynności przedrejestrowych, poprzez szczegółowe analizowanie poszczególnych klau-
zul w umowach czy statutach spółek handlowych dokonujących podziału zakresu praw 
i obowiązków poszczególnych wspólników;
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2. w rosnącej świadomości procesowej umożliwiającej rozwiązywanie sporów bizneso-
wych przed sądami arbitrażowymi z wykorzystaniem alternatywnych metod rozstrzy-
gania sporów; 

3. w propagowaniu edukacji prawnej;
4. w podejmowaniu prac nad zwiększeniem przejrzystości i jasności rozwiązań normatyw-

nych. 
Istotne znaczenie przy identyfikacji szans mają także zasady dobrych praktyk oraz 

nadzoru korporacyjnego. Przyczyniają się one do powstania podziałów kompetencyjnych 
w podmiocie gospodarczym, profilowania w biznesie i traktowania jako profesjonalisty zo-
bowiązanego do przestrzegania wzmożonej należytej staranności.
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Barriers and Opportunities for Development of Competitiveness  
and Innovativeness as Regards the Normative Solutions

Summary

In the article, the author presented some examples of normative solutions as regards identification 
of barriers and opportunities for development of competitiveness and innovativeness. The presenta-
tion of normative solutions was made taking into account substantive and procedural effects. An 
analysis of the selected normative solutions indicated the existence of the relationship between the 
legal environment, in which a business entity operates, and other categories of the business environ-
ment, i.e. the financial, economic, ethical, and psychological environment. In her article, the author 
also described alternative methods of dispute resolution indicating the need for legal education. 

Key words: business entity, enterprise, firm, trading company, substantive relations, procedural re-
lations, common court, alternative methods of dispute resolution, competitiveness, innovativeness.

JEL codes: K2

Artykuł nadesłany do redakcji w lipcu 2016 roku.

© All rights reserved

Afiliacja:
dr Małgorzata Maliszewska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel.: 22 457 23 00
e-mail: m.maliszewska@vistula.edu.pl

Zeszyty-naukowe-51_2016.indd   104 2017-01-30   18:32:14


