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ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH PRZEDSIĘBIORCY  
JAKO OSOBY FIZYCZNEJ 

(Streszczenie)

Celem	artykułu	 jest	wykazanie	 słuszności	 tezy,	 że	 dla	 bytu	 przedsiębiorcy	nie	 jest	 konieczne	
posiadanie	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych.	Osoba	fizyczna	wykonująca	działalność	go-
spodarczą	może	dokonywać	czynności	prawnych	za	pośrednictwem	przedstawiciela	ustawowego,	
a	w	niektórych	sytuacjach	za	przyzwoleniem	sądu	opiekuńczego.	Wymogu	pełnej	zdolności	do	
czynności	 prawnych	nie	wprowadza	 ani	 k.c.,	 ani	 u.s.d.g.	 Jedynie	ustawy	 szczególne,	w	 ściśle	
określonych	przypadkach,	warunkują	wykonywanie	działalności	gospodarczej	od	posiadania	pełnej	
zdolności	do	czynności	prawnych.	

Słowa kluczowe:	czynność	prawna;	działalność	gospodarcza;	przedstawiciel	ustawowy

1. Wstęp

Przedmiotowe	rozważania	mają	na	celu	rozstrzygnięcie,	czy	osoba	fizyczna,	aby	
mieć	status	przedsiębiorcy,	musi	posiadać	pełną	zdolność	do	czynności	prawnych.	
Przedsiębiorca	jest	jedną	z	podstawowych	instytucji	społecznych	i	prawnych,	
dlatego	w	tej	materii	potrzebna	wydaje	się	precyzyjna	regulacja.	Tymczasem,	już	
na	wstępie,	mnogość	definicji	pojęcia	przedsiębiorca	powoduje	liczne	trudności	
w	przeprowadzeniu	wykładni	zagadnień	dotyczących	analizowanego	podmiotu.

Podjęta	problematyka	została	zawężona	do	dwóch	najistotniejszych	z	punktu	
widzenia	obrotu	gospodarczego	legalnych	definicji,	a	mianowicie	zamieszczo-
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nych	w	art.	431	kodeksu	cywilnego1	oraz	art.	4	ust	1	i	2	ustawy	o	swobodzie	
działalności	 gospodarczej2.	 Pierwsza	 znajduje	 zastosowanie	 do	 stosunków	
cywilnoprawnych.	Co	do	drugiej,	wskazuje	się,	że	albo	stosować	ją	można	do	
stanów	 faktycznych	 rozpatrywanych	 tylko	na	gruncie	u.s.d.g.	 (świadczyć	ma	
o	tym	brzmienie	art.	4	ust	1	ustawy,	według	którego	przedsiębiorcą	w	rozumieniu	
ustawy	jest	określony	krąg	podmiotów),	albo	według	innego	poglądu,	definicja	
ta	wykracza	 poza	 zasięg	 obowiązywania	 ustawy3,	 której	 przypisywane	 jest	
kluczowe	znaczenie	dla	publicznych	aspektów	podejmowania	i	wykonywania	
działalności	gospodarczej.	

Ponieważ	definicje	przedsiębiorcy	w	k.c.	i	w	u.s.d.g.	w	zasadzie	nie	odbiegają	
od	siebie	(różnice	mają	bardziej	znaczenie	językowe	niż	merytoryczne4),	wypa-
da	zgodzić	się	z	poglądem	J.	Szwaji,	iż	definiowanie	kluczowej,	dla	porządku	
prawnego	oraz	życia	gospodarczego,	instytucji	w	odrębnych	aktach	prawnych	
nie	 jest	celowe5.	Rozróżnienia	 tego	nie	uzasadnia	argument	o	stosowaniu	 ich	
odpowiednio	do	prawa	prywatnego	 i	publicznego,	gdyż	na	etapie	stosowania	
prawa	podział	ten	zaciera	się,	a	prawo	jako	system	musi	być	postrzegane	jako	
całość6.	Dopuszczalnym	zatem	byłoby	odwołanie	się	przez	u.s.d.g.	do	definicji	
zawartej	w	k.c.,	co	odbyłoby	się	bez	szkody	dla	praktyki	obrotu	gospodarczego.

2. Zdolność do czynności prawnych przedsiębiorcy  
w literaturze przedmiotu

W	kwestii	konieczności	legitymowania	się	przez	osobę	fizyczną	będącą	przedsię-
biorcą	pełną	zdolnością	do	czynności	prawnych	prezentowane	są	dwa	stanowiska.	
Według	pierwszego	dla	bytu	przedsiębiorcy	konieczne	jest	posiadanie	zdolności	
do	czynności	prawnych	w	pełnym	zakresie,	zaś	według	drugiego	–	przeciwnie.	

1 Ustawa	z	dnia	23	kwietnia	1964	r.	Kodeks	cywilny	(Dz.U.	z	2016	r.,	poz.	380),	dalej	k.c.
2	 Ustawa	z	dnia	2	lipca	2004	r.	o	swobodzie	działalności	gospodarczej	(Dz.U.	z	2015	r.,	poz.	584	

ze	zm.),	dalej	u.s.d.g.
3	 Por.	T. Mróz, E. Bieniek-Koronkiewicz, Kontrowersje wokół pojęcia „przedsiębiorca”, Prawo 

Spółek	2003/6,	s.	41.
4	 Por.	J. Szwaja, Pojęcie przedsiębiorcy a instytucja prokury (Przedsiębiorca jako podmiot 

udzielający prokury),	 w:	A. Nowicka	 (red.),	Prawo prywatne czasu przemian. Księga 
pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Wydawnictwo	Naukowe	
UAM,	Poznań	2005,	s.	287.	

5 Ibidem.
6 W.J. Katner, Pojęcie przedsiębiorcy – polemika,	Przegląd	Prawa	Handlowego	2007/4,	s.	41.
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Zdaniem	C.	Kosikowskiego,	nie	każda	osoba	fizyczna,	a	jedynie	posiadająca	
pełną	zdolność	do	czynności	prawnych	(art.	11	k.c.)	może,	po	podjęciu	działalno-
ści	gospodarczej,	być	traktowana	jako	przedsiębiorca7.	Ustawa	publicznoprawna	
nie	zastrzega	wprost	tej	okoliczności,	jednak	wynika	ona	z	przepisów	k.c.8	Osoba	
nieposiadająca	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych	nie	może	podejmować	
i	wykonywać	działalności	gospodarczej,	ponieważ	bez	zgody	przedstawiciela	
ustawowego	nie	może	przedsiębrać	ważnych	czynności	prawnych	(zaciągać	zo-
bowiązań	lub	rozporządzać	swoim	prawem)9.	Nie	mogą	być	zatem	uznawane	za	
działalność	gospodarczą	działania	i	czynności	podejmowane	przez	przedstawicieli	
lub	pełnomocników10.	W	podobnym	tonie	wypowiadają	się	m.in.	M.	Pawełczyk11, 
R.	Biskup12,	M.	Sieradzka13,	W.J.	Katner14,	S.	Dmowski15.	Ten	ostatni	uważa,	
że	prowadzenie	działalności	gospodarczej	 to	przede	wszystkim	dokonywanie	
czynności	prawnych,	do	których	niezbędne	jest	posiadanie	pełnej	zdolności	do	
czynności	prawnej.	Pogląd	ten	zyskał	aprobatę	judykatury,	według	której	prowa-
dzenie	działalności	gospodarczej	we	własnym	imieniu	przez	przedsiębiorcę	wiąże	
się	z	dokonywaniem	czynności	prawnych	przekraczających	zakres	wynikający	
z	art.	14	§	2	k.c.	i	tym	samym	wymaga	posiadania	przez	przedsiębiorcę,	będącego	
osobą	fizyczną,	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych16.

Zwolennicy	 przeciwnego	poglądu	głoszą,	 że	 dla	 bytu	 przedsiębiorcy	nie	
jest	konieczne	posiadanie	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych17,	albowiem	

	 7	 C. Kosikowski, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim,	Państwo	i	Prawo	2001/4,	s.	20.
	 8	 Ibidem.	
	 9	 T. Szymanek, Swoboda działalności gospodarczej,	Europejska	Wyższa	Szkoła	Prawa	i	Admi-

nistracji,	Warszawa	2010,	s.	32.
10 Ibidem.
11 M. Pawełczyk,	w:	A. Powałowski	 (red.),	Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. 

Komentarz,	Wolters	Kluwer,	Warszawa	2009,	s.	40.
12 R. Biskup, Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym,	Wydawnictwo	KUL,	Lublin	2011,	

s.	267,	chociaż	Autor	ten	wskazuje,	że	od	1	lipca	2011	r.	prezentowany	przez	niego	pogląd	nie	
znajduje	pokrycia	w	regulacjach	u.s.d.g.

13 M. Sieradzka,	w:	M. Zdyb, M. Sieradzka	(red.),	Ustawa o swobodzie działalności gospodar-
czej. Komentarz,	Wolters	Kluwer,	Warszawa	2013,	s.	62.

14 W.J. Katner,	w:	M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak	 (red.),	Kodeks cywilny. Część ogólna. 
Komentarz LEX,	Wolters	Kluwer,	Warszawa	2014,	s.	458.	

15 S. Dmowski,	w:	S. Dmowski, S. Rudnicki	(red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga 
pierwsza. Część ogólna,	LexisNexis,	Warszawa	2008,	s.	169.

16 Wyrok	SA	w	Warszawie	z	dnia	22	kwietnia	2009	r.,	VI	ACa	1083/08,	OSA	2012/4/60-72.
17 J.P. Naworski, Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym). De 

lege lata i de lege ferenda, Wydawnictwo	Naukowe	UMK,	Toruń	2011,	s.	46,	51;	A. Stępień- 
-Sporek, Działalność gospodarcza z udziałem małżonków,	Lexis	Nexis,	Warszawa	2009,	s.	249;	
W. Popiołek,	w:	K. Pietrzykowski	 (red.),	Kodeks cywilny t. I. Komentarz do art. 1-44910, 
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przedsiębiorca	nie	musi	samodzielnie	prowadzić	działalności	gospodarczej18.	Nie	
będzie	jedynie	mógł	samodzielnie	podejmować	czynności	prawnych	zobowiązują-
cych	lub	rozporządzających19.	Osoby	fizyczne	nieposiadające	pełnej	zdolności	do	
czynności	prawnych	mają	możliwość	prowadzenia	działalności	za	pośrednictwem	
przedstawiciela.	Fakt	ten	nie	eliminuje	ich	z	grona	przedsiębiorców	prowadzą-
cych	działalność	we	własnym	imieniu.	Za	przedsiębiorców	nie	mogą	być	uznani	
przedstawiciele	ustawowi,	którzy	wykonują	czynności	w	imieniu	osoby	trzeciej20.	
Brak	jest	podstawy	prawnej	do	ograniczania	osobom	fizycznym,	o	których	mowa	
w	art.	12	i	15	k.c.,	prawa	podejmowania	i	prowadzenia	działalności	gospodarczej.	
Trudności	upatrywać	należy	jedynie	w	zakresie	jej	prowadzenia21.	

3. Koncepcja braku wymogu pełnej zdolności do czynności prawnych

3.1. Prowadzenie działalności gospodarczej 

Pojęcie	przedsiębiorcy	wiąże	 się	 ze	 zdolnością	prawną,	nie	 ze	 zdolnością	do	
czynności	 prawnych,	 ponieważ	o	prawach	przesądza	 zdolność	prawna,	 a	 nie	
zdolność	 do	 czynności	 prawnych22.	 Zdolność	 prawna	 rozstrzyga	 o	 tym,	 kto	
może	być	podmiotem	praw	i	obowiązków.	Można	być	podmiotem	określonych	
praw,	nie	mając	kompetencji	do	dokonywania	określonych	kategorii	czynności	
prawnych.	Prowadzenie	działalności	gospodarczej	nie	musi	być	wykonywane	
przez	przedsiębiorcę	osobiście,	a	zatem	zdolność	do	czynności	prawnych	nie	ma	
znaczenia	dla	możliwości	bycia	przedsiębiorcą.	Ustawodawca	takiego	wymogu	
wprost	nie	wprowadza.	

C.H.	Beck,	Warszawa	2011,	s.	217;	P. Zaporowski, Czy przedsiębiorcą może być osoba fizyczna 
niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych, (Czy Nikifor mógłby zostać przedsiębiorcą?), 
Palestra	2006/7–8,	s.	37,	43;	A. Bierć, Osoba fizyczna jako przedsiębiorca,	Studia	Prawnicze	
1998/4,	s.	11.	

18 A. Bierć, Sytuacja prawna przedsiębiorcy. Zagadnienia wybrane,	Studia	Prawnicze	1998/3,	
s.	29.

19 K. Strzyczkowski, Prawo działalności gospodarczej,	LexisNexis,	Warszawa	2011,	 s.	 228;	
K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu,	LexisNexis,	Warszawa	2001,	s.	88.

20 E. Gniewek,	w:	E. Gniewek, P. Machnikowski	(red.),	Kodeks cywilny. Komentarz, C.H.	Beck,	
Warszawa	2014,	s.	101.

21 Ł. Żelechowski,	w:	K. Osajda	(red.),	Kodeks cywilny. Komentarz t. I, C.H.	Beck,	Warszawa	
2013,	s.	461.	

22 Z. Czarnik, Zdolność gospodarcza osoby fizycznej,	w:	E. Ura	(red.), Jednostka wobec działań 
administracji publicznej,	Mitel,	Rzeszów	2001,	s.	57.
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Przesłankami	uznania	za	przedsiębiorcę	jest	zaliczanie	się	do	jednej	z	grup	
podmiotów	wymienionych	w	normie	prawnej	oraz	wykonywanie	działalności	
gospodarczej	 lub	 zawodowej	we	własnym	 imieniu,	 a	więc	 ze	 skutkiem	dla	
siebie,	dla	własnego	majątku23.	Prowadzenie	działalności	we	własnym	imieniu	
nie	jest	tożsame	z	jej	wykonywaniem	na	własny	rachunek24.	Tym	bardziej,	że	
ustawodawca	wyeliminował	potrzebę	wykonywania	działalności	gospodarczej	
na	własny	rachunek	(np.	komisant,	art.	765	k.c.).	

Osoba	nieposiadająca	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych	działa	dla	
siebie	 (we	własnym	 imieniu),	 ale	 przez	 przedstawiciela	 ustawowego.	Mimo	
przesłanki	 uzyskania	 zgody	 (art.	 17	 k.c.),	 czynność	 prawna	 nadal	 pozostaje	
czynnością	dokonaną	przez	osobę	o	ograniczonej	zdolności	do	czynności	praw-
nych.	Aktywności	takiej	osoby	jako	przedsiębiorcy	nie	unicestwia	postanowienie	
zawarte	w	art.	19	k.c.	przewidujące	 sankcję	nieważności	w	przypadku	braku	
wymaganej	zgody	przedstawiciela	ustawowego25.	

Ponieważ	rodzicom	przysługuje	władza	rodzicielska,	mogą	działać	w	imieniu	
i	na	rzecz	małoletnich	dzieci,	reprezentując	je	(art.	98	§	1	k.r.o.)	w	każdym	zakresie	
(zatem	również	w	ramach	wykonywanej	przez	dziecko	działalności	gospodarczej)	
poza	czynnościami	prawnymi,	które	wprost	zostały	spod	tej	kompetencji	wyłą-
czone26.	Pamiętać	należy,	że	k.c.	dopuszcza	możliwość	dokonywania	czynności	
prawnych	przez	przedstawiciela,	o	ile	odmiennych	reguł	nie	wprowadza	przepis	
ustawowy,	albo	okoliczność	taka	nie	wypływa	z	właściwości	czynności	prawnej.	
Nie	ma	znaczenia,	w	jakiej	sferze	aktywności	przedstawiciel	ustawowy	dokonuje	
czynności	prawnych,	a	więc	czy	czynność	dotyczy	sytuacji	osoby	fizycznej	czy	
przedsiębiorcy	jednoosobowego.	Niezależnie	bowiem	od	tego	osoba	fizyczna	
stanowi	jedność,	a	zdolność	do	czynności	prawnych	ma	charakter	niejako	moni-
styczny,	nie	dzieli	się	na	zawodową	i	osobistą.	W	odniesieniu	do	osoby	fizycznej	
trudno	rozróżnić	majątek	osobisty	i	majątek	przeznaczony	do	działalności	gospo-
darczej.	Jego	przeznaczenie	nie	zmienia	bowiem	formy	własności.	

Przedstawiciel	ustawowy	może	dokonywać	czynności	bieżących	związanych	
z	działalnością	gospodarczą,	ponieważ	są	one	czynnościami	zwykłego	zarządu	
majątkiem	(związane	ze	zwykłym	korzystaniem	z	przedmiotów	wchodzących	
w	skład	administrowanego	majątku	i	utrzymywaniem	tych	przedmiotów	w	stanie	

23 Ibidem.
24 Pojęcia	te	utożsamia	C.	Kosikowski;	C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospo-

darczej. Komentarz,	LexisNexis,	Warszawa	2011,	s.	56.
25 P. Zaporowski, op. cit.,	s.	37,	43.
26 J. Ignatowicz,	w:	K. Pietrzykowski	(red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, C.H.	Beck,	

Warszawa	2010,	s.	880.
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niepogorszonym)27.	W	przypadku	czynności	przekraczających	zakres	zwykłego	
zarządu,	w	rozumieniu	art.	101	§	3	k.r.o.	(np.	zawarcie	w	imieniu	małoletniego	
dziecka	umowy	spółki	cywilnej),	wymagane	jest	zezwolenie	sądu	opiekuńczego28.	

Nietrudno	wyobrazić	sobie,	że	osoba	małoletnia	może	nabyć	w	drodze	spad-
kobrania	przedsiębiorstwo.	Opowiedzenie	się	w	takiej	sytuacji	za	stanowiskiem,	
że	osoba	małoletnia	nie	może	być	przedsiębiorcą,	rodzi	pytanie	o	los	takiego	
przedsiębiorstwa.	Nie	sposób	bowiem	uznać,	aby	osoba	taka	mogła	je	wyłącznie	
posiadać,	nie	mogąc	wykorzystywać	do	prowadzenia	działalności	gospodarczej.	
Z	posiadaniem	zorganizowanego	zespołu	składników	związane	będą	koszty,	któ-
rych	sprawiedliwe	prawo	nie	może	nakładać,	nie	dając	szansy	na	ich	pokrycie.	
Ponadto	stanowisku	temu	przeczy	zasada	ochrony	dziedziczenia.	Dziedziczeniu	
podlega	bowiem	przedsiębiorstwo	według	art.	551	k.c.,	a	więc	przeznaczone	do	
prowadzenia	działalności	gospodarczej	(inne	przeznaczenie	może	mieć	wpływ	
na	jego	wartość).

3.2. Szczególne regulacje

Celem	uargumentowania	 tezy,	 że	 dla	 bytu	 przedsiębiorcy	nie	 jest	 konieczne	
posiadanie	 pełnej	 zdolności	 do	 czynności	 prawnych,	w	pierwszej	 kolejności	
warto	odwołać	się	do	konstytucyjnej	zasady	wolności	działalności	gospodarczej	
(art.	20	Konstytucji)	oraz	 reguły	stanowiącej,	że	ograniczenie	swobody	dzia-
łalności	gospodarczej	jest	możliwe	w	drodze	ustawy	z	uwagi	na	ważny	interes	
publiczny	(art.	22	Konstytucji).	Ponieważ	ani	k.c.,	ani	u.s.d.g.	nie	wprowadzają	
ograniczenia	swobody	działalności	gospodarczej	ze	względu	na	brak	zdolności	
do	 czynności	 prawnych,	musi	 to	 oznaczać,	 że	 ograniczenie	 takie	 nie	 zostało	
wprowadzone.	Ograniczenia	jako	wyjątku	od	zasady	wolności	działalności	nie	
można	domniemywać29.	

Warto	 także	pamiętać,	że	swoboda	działalności	gospodarczej	 rozciąga	się	
zarówno	na	etap	podejmowania,	 jak	 i	zakończenia	działalności	gospodarczej,	
dlatego	(poza	wyjątkami	ściśle	określonymi	w	przepisach)	nie	można	nikogo	
zmusić	do	 zakończenia	wykonywania	działalności	 gospodarczej.	Dla	 takiego	

27 Z. Czarnik, op. cit.,	s.	58; J. Ignatowicz,	w:	Kodeks…, s.	909.
28 Wyrok	NSA	 (do	 2003.12.31)	w	Poznaniu	 z	 dnia	 8	 kwietnia	 1997	 r.,	 II	 SA/Po	 1438/96,	

Lex	nr	31311;	wyrok	N	SA	(do	2003.12.31)	w	Poznaniu	z	dnia	8	kwietnia	1997	r.,	II	SA/Po	
1439/96,	Lex	nr	1688988.

29 K. Pokryszka,	w:	R. Blicharz	(red.),	Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Wolters 
Kluwer,	Warszawa	2015,	s.	40.
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działania	organy	musiałyby	dysponować	podstawą	prawną	(art.	7	Konstytucji,	
art.	6	k.p.a.),	której	de lege lata	brak.	Nie	sposób	wskazać	ważnego	interesu	pu-
blicznego	przemawiającego	za	wprowadzeniem	stosownego	ograniczenia,	a	po-
wołanie	się	wyłącznie	na	bezpieczeństwo	obrotu	wydaje	się	zbyt	powierzchowne.

O	 celowości	 zapisu	 świadczy	 sprecyzowanie	 przesłanki	 „zdolności	 do	
czynności	prawnych”	w	ustawach	szczególnych,	 regulujących	podejmowanie	
i	prowadzenie	pewnych	rodzajów	działalności	gospodarczej.	Gdyby	zdolność	
do	czynności	prawnych	była	wymagana	od	każdego	przedsiębiorcy,	powinna	
znaleźć	się	w	k.c.	i	u.s.d.g.,	nie	zaś	w	aktach	o	randze	lex specialis30.	Przedsta-
wionej	koncepcji	nie	burzy	ujęcie	działalności	gospodarczej	jako	działalności	
zawodowej	(w	rozumieniu	jako	działalność	profesjonalna),	które	związane	jest	
ze	sposobem	jej	wykonywania,	nie	zaś	z	wiekiem	przedsiębiorcy31.	Rzeczywiście	
pełna	zdolność	do	czynności	prawnych	jest	niezbędna	dla	uzyskania,	a	następnie	
utrzymania	uprawnień	do	wykonywania	wolnego	zawodu32,	co	wynika	właśnie	
z	 przepisów	 ustaw	 regulujących	wolne	 zawody,	 stanowiących	 lex specialis 
względem	k.c.	oraz	u.s.d.g.

Racjonalność	ustawodawcy	pozwala	wysnuć	wniosek,	że	tylko	w	ściśle	okre-
ślonych	przypadkach	ustawodawca	wymaga	od	przedsiębiorcy	pełnej	zdolności	
do	czynności	prawnych.	W	przeciwnym	wypadku	regulacje	wprowadzające	dla	
bytu	przedsiębiorcy	wymóg	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych	uchodzić	
by	musiały	za	ustawowe	superfluum.	

Ustawodawca expressis verbis	artykułuje	wymóg	pełnej	zdolności	do	czynno-
ści	prawnych	m.in.	w	ustawie	z	dnia	22	czerwca	2001	r.	o	wykonywaniu	działal-
ności	gospodarczej	w	zakresie	wytwarzania	i	obrotu	materiałami	wybuchowymi,	
bronią,	amunicją	oraz	wyrobami	i	technologią	o	przeznaczeniu	wojskowym	lub	
policyjnym33.	W	art.	8	ust	1	pkt	1	lit	e,	wprost	stwierdza,	że	koncesji	na	wykonywa-
nie	tytułowej	działalności	gospodarczej	udziela	się	osobom	fizycznym	mającym	
pełną	zdolność	do	czynności	prawnych.	W	podobnym	tonie	sformułowane	zostały	
przepisy	ustawy	o	ochronie	osób	 i	mienia34	pośrednio	wskazujące	na	wymóg	

30 Z. Miczek, Osoba fizyczna jako przedsiębiorca – na tle ustawy o swobodzie działalności gos-
podarczej i kodeksu cywilnego,	Przegląd	Prawa	Handlowego	2005/9,	s.	26.

31 Z. Czarnik, op. cit.,	s.	58.	
32 Zob.	art.	4b	ust	1	pkt	4	Ustawy	z	dnia	26	maja	1982	r.	Prawo	o	adwokaturze	(Dz.U.	z	2015	r.,	

poz.	615	ze	zm.)	oraz	art.	14	pkt	2	ustawy	z	dnia	5	grudnia	1996	r.	o	zawodach	lekarza	i	lekarza	
dentysty	(Dz.U.	z	2015	r.,	poz.	464	ze	zm.); J. Szwaja, A. Kubiak-Cyrul,	w:	S. Sołtysiński, 
A. Szajkowski, S. Szumański, J. Szwaja	(red.),	Kodeks spółek handlowych t. V. Pozakodeksowe 
prawo handlowe. Komentarz, C.H.	Beck,	Warszawa	2015,	s.	16–17.

33 Dz.U.	z	2012 r.,	poz.	1017.
34 Ustawa	z	dnia	22	sierpnia	1997	r.	o	ochronie	osób	i	mienia	(Dz.U.	z	2014	r.,	poz.	1099).	
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posiadania	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych	(art.	17	ust	1	pkt	1	w	zw.	
z	art.	27	ust	2	pkt	1	i	29	ust	2	pkt	2	lit	a).	W	nawiązaniu	do	powyższych	uwag	
stwierdzić	należy,	że	utraciła	aktualność	jako	zasada	ogólna	teza,	zgodnie	z	którą	
koncesja	nie	może	być	udzielona	małoletniemu35.	

Warto	w	tym	miejscu	przywołać	również	art.	4	ust	2	i	3	ustawy	o	rzemiośle36, 
które	 na	wypadek	 śmierci	 rzemieślnika	 przyznają	 prawo	do	dalszego	wyko-
nywania	 rzemiosła	w	warunkach	 i	na	zasadach	obowiązujących	 rzemieślnika	
małżonkowi	pozostającemu	do	chwili	śmierci	na	utrzymaniu	rzemieślnika	oraz	
małoletnim	zstępnym.	Wskazana	ustawa	wprost	dopuszcza	możliwość	wyko-
nywania	rzemiosła	przez	osobę	o	niepełnej	zdolności	do	czynności	prawnych.	
Nawet	przyjmując,	że	jest	 to	pewien	wyjątek,	mający	zaspokoić	cele	polityki	
socjalnej	państwa	przejawiające	się	w	niesieniu	pomocy	wdowie	i	małoletnim	
dzieciom	w	ciężkiej	sytuacji	po	śmierci	rzemieślnika,	to	następstwem	tej	regu-
lacji	jest	kontynuacja	działalności	gospodarczej	przez	spadkobierców	zmarłego,	
w	tym	nieposiadających	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych37.	Na	rachunek	
zstępnych	 rzemiosło	może	być	wykonywane	przez	ustawowego	opiekuna	do	
czasu	osiągnięcia	 przez	 nich	pełnoletności	 lub	ukończenia	 nauki	w	 szkołach	
ponadgimnazjalnych	lub	wyższych.	

Kolejnego	argumentu	przemawiającego	za	tezą,	że	osoba	fizyczna	będąca	
przedsiębiorcą	 nie	musi	 posiadać	 pełnej	 zdolności	 do	 czynności	 prawnych,	
dostarcza	u.s.d.g.	W	katalogu	danych	podlegających	ujawnieniu	w	centralnej	
ewidencji	 i	 informacji	 o	 działalności	 gospodarczej	 (CEIDG)	 ustawodawca	
nakazuje	 zamieszczać	 informacje	 o	 utracie	 zdolności	 do	 czynności	 prawnej	
oraz	ustanowieniu	kurateli	i	opieki	(art.	23	ust	1	pkt	13	u.s.d.g.),	a	także	dane	
dotyczące	przedstawiciela	ustawowego,	o	ile	ów	przedstawiciel	jest	wymagany	

35 Wyrok	NSA	(do	2003.12.31)	w	Warszawie	z	dnia	19	stycznia	1998	 r.,	 II	SA	1238/97,	Lex	
nr	34045.	Tezę	tę	aprobuje	M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii 
Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym,	Wolters	Kluwer,	Warszawa	2012,	s.	209.	

36 Ustawa	z	dnia	22	marca	1989	r.	o	rzemiośle	(Dz.U.	z	2015	r.,	poz.	1182	ze	zm.),	art.	2	ust.	1	ustawy	
wprost	wskazuje,	że	rzemiosłem	jest	zawodowe	wykonywanie	działalności	gospodarczej,	a	za-
tem	rzemiosło	może	być	zaliczane	do	kategorii	działalności	gospodarczej,	o	ile	spełnione	będą	jej	
cechy;	kategoria	przedsiębiorcy	i	rzemieślnika	nie	są	rozłączne,	nie	wykluczają	się	wzajemnie,	
P. Bielski,	w:	S. Włodyka	(red.),	System Prawa Handlowego t. 1. Prawo handlowe – część 
ogólna, C.H.	Beck,	Warszawa	2009,	s.	587; wyrok	NSA	w	Warszawie	z	dnia	14	marca	2006	r.,	
I	OSK	1344/05,	Lex	nr	198287.

37 E. Szczygłowska, Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych,	Wolters	Kluwer,	
Warszawa	2009,	s.	240.
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(art.	23	ust	1	pkt	11a	u.s.d.g.38).	W	uzasadnieniu	projektu	ustawy	nie	wskazano	
ratio	przedmiotowego	zapisu,	dlatego	nie	sposób	doszukać	się	innego	powodu	
jego	wprowadzenia,	 jak	uniezależnienie	statusu	przedsiębiorcy	od	posiadania	
pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych.	Co	prawda,	ustawa	odwołuje	się	do	utra-
ty	zdolności	do	czynności	prawnych,	jednak	nieracjonalne	byłoby	rozróżnianie	
pierwotnego	i	następczego	braku	tego	przymiotu.	Dlatego	przyjąć	należy,	że	także	
osoba	niemająca	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych	może	uzyskać	wpis	do	
CEIDG.	Jednocześnie	żaden	przepis	u.s.d.g.	nie	wskazuje,	że	utrata	zdolności	do	
czynności	prawnej	stanowi	przyczynę	wykreślenia	przedsiębiorcy	z	ewidencji	
(por.	art.	34	ust	2	u.s.d.g.).	Wskazać	także	należy	na	przepis	art.	1097	§	4	k.c.,	
według	którego	utrata	przez	przedsiębiorcę	zdolności	do	czynności	prawnych	
nie	powoduje	wygaśnięcia	prokury,	co	świadczy	o	tym,	że	przedsiębiorca	taki	
w	dalszym	ciągu	może	działalność	wykonywać	(być	przedsiębiorcą).	W	końcu	
tylko	przedsiębiorca	może	posługiwać	się	prokurą39.	

Wydaje	się,	że	również	posiłkowanie	się	odpowiednimi	regulacjami	kodeksu	
spółek	handlowych40	potwierdza	zajęte	stanowisko.	Otóż	art.	18	ust	1	k.s.h.	stwier-
dza,	że	członkiem	organu	osoby	prawnej	lub	likwidatorem	może	być	wyłącznie	
osoba	fizyczna	mająca	pełną	zdolność	do	czynności	prawnych.	Natomiast,	w	od-
niesieniu	do	spółek	osobowych	k.s.h.	nie	reguluje	tej	kwestii	wprost.	Przyjmuje	
się,	że	status	ten	mogą	posiadać	także	osoby	fizyczne	niemające	pełnej	zdolności	
do	czynności	prawnych.	Zasadność	tego	stanowiska	potwierdza	w	odniesieniu	
do	spółki	komandytowej	art.	110	§	1	pkt	3	k.s.h.	oraz	komandytowo-akcyjnej	
art.	133	§	1	pkt	6	k.s.h.	obligujące	do	zgłoszenia	do	rejestru	przedsiębiorców	
okoliczności	dotyczących	ograniczenia	zdolności	do	czynności	prawnych	komple-
mentariuszy	mających	prawo	reprezentacji	i	prowadzenia	spraw	spółki.	Regulacje	
dotyczące	komplementariuszy	potwierdzają,	że	ustawodawca	nie	uniemożliwia	
uczestnictwa	w	spółce	jako	aktywnych	wspólników	osób	pozbawionych	zdolności	
do	czynności	prawnych.	Wobec	tego,	ograniczenie	takie	nie	powinno	być	także	
nakładane	na	przedsiębiorców	jednoosobowych.

38 Ustawa	z	dnia	25	września	2015	r.	o	zmianie	ustawy	o	swobodzie	działalności	gospodarczej	
oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1893).

39 Por.	L. Moskwa, P. Moskwa,	w:	M. Gutowski	 (red.),	Kodeks cywilny t. I. Komentarz do 
art. 1-44911, C.H.	Beck,	Warszawa	2016,	s.	702.	

40 Ustawa	z	dnia	15	września	2000	r.	kodeks	spółek	handlowych	(Dz.U.	z	2013	r.,	poz.	1030	
ze	zm.),	dalej	k.s.h.



100	 Paweł	LEWANDOWSKI

4. Zakończenie

Wypada	stwierdzić,	że	problematyka	będąca	przedmiotem	niniejszego	opracowania	
nie	jest	spójna	w	doktrynie,	przy	czym	spór	ten	jawi	się	de lege lata	jako	nierozwią-
zany.	Taki	stan	nie	jest	korzystny.	Prowadzić	może	do	uznaniowości	interpretacyjnej,	
która	wpływa	na	niepewność	rozstrzygnięć.	Wydaje	się	jednak,	że	większą	podbu-
dowę	legalną	wykazuje	prezentowane	w	niniejszej	publikacji	stanowisko	o	dopusz-
czalności	przyznania	statusu	przedsiębiorcy	osobie	fizycznej,	która	nie	posiada	pełnej	
zdolności	do	czynności	prawnych.	Toczony	spór	wymaga	interwencji	ustawodawcy.	

W	mojej	ocenie	dopuszczalne	 jest	wykonywanie	działalności	gospodarczej	
przez	osobę	 fizyczną	nieposiadającą	pełnej	 zdolności	do	czynności	prawnych.	
Wydaje	się,	że	zdolność	do	czynności	prawnych	ma	dla	analizowanego	zagadnienia	
znaczenie	wyłącznie	techniczne,	niejako	służebne,	nie	zaś	pierwszoplanowe.	Ozna-
cza	to,	że	przedsiębiorca	korzystający	z	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych	
może	samodzielnie	dokonywać	czynności	prawnych	 i	 tym	samym	kształtować	
swoją	(jako	przedsiębiorcy)	sytuację	prawną.	Jeżeli	natomiast	jest	jej	pozbawiony	
dokonywanie	czynności	prawnych	musi	odbywać	się	za	pośrednictwem	przedsta-
wiciela	ustawowego,	czasem	za	przyzwoleniem	sądu	opiekuńczego.	

Opowiadając	się	za	„liberalnym”	podejściem,	proponuję	następującą	treść	
przepisu	art.	431	k.c.:

§	 1.	 Przedsiębiorcą	 jest	 osoba	 prawna,	 jednostka	 organizacyjna,	 o	 której	
mowa	w	art.	331	§	1	lub	osoba	fizyczna	chociażby	nie	posiadała	pełnej	zdol-
ności	do	czynności	prawnych,	o	ile	we	własnym	imieniu	prowadzi	działalność	
gospodarczą,	o	której	mowa	w	ustawie	o	swobodzie	działalności	gospodarczej.

§	 2.	Osoba	 nieposiadająca	 pełnej	 zdolności	 do	 czynności	 prawnych,	 do	
czasu	uzyskania	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych,	prowadzi	działalność	
gospodarczą	poprzez	przedstawiciela	ustawowego,	powołanego	według	zasad	
regulowanych	odrębnymi	przepisami.

Bibliografia

Orzeczenia sądów:
Wyrok	SA	w	Warszawie	z	dnia	22	kwietnia	2009	r.,	VI	ACa	1083/08,	OSA	2012/4/60-72.
Wyrok	NSA	w	Warszawie	z	dnia	14	marca	2006	r.,	I	OSK	1344/05,	Lex	nr	198287.
Wyrok	NSA	(do	2003.12.31)	w	Poznaniu	z	dnia	8	kwietnia	1997	r.,	II	SA/Po	1438/96,	Lex	nr	31311.
Wyrok	 Naczelnego	 Sądu	Administracyjnego	 (do	 2003.12.31)	 w	 Poznaniu	 z	 dnia	 8	 kwietnia	

1997	r.,	II	SA/Po	1439/96,	Lex	nr	1688988.
Wyrok	NSA	(do	2003.12.31)	w	Warszawie	z	dnia	19	stycznia	1998	r.,	II	SA	1238/97,	Lex	nr	34045.



Zdolność	do	czynności	prawnych	przedsiębiorcy	jako	osoby	fizycznej	 101

Opracowania: 
Bielski Piotr,	w:	Stanisław	Włodyka	(red.),	System Prawa Handlowego t. 1. Prawo handlowe – 

część ogólna,	C.H.	Beck,	Warszawa	2009.
Biskup Rafał, Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym,	Wydawnictwo	KUL,	 Lublin	

2011.
Czarnik Zbigniew, Zdolność gospodarcza osoby fizycznej,	w:	Elżbieta	Ura	(red.),	Jednostka wo-

bec działań administracji publicznej,	Mitel,	Rzeszów	2001.
Dmowski Stanisław,	w:	Stanisław	Dmowski,	Stanisław	Rudnicki	(red.),	Komentarz do kodeksu 

cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna,	LexisNexis,	Warszawa	2008.
Etel Maciej, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecz-

nictwie sądowym,	Wolters	Kluwer,	Warszawa	2012.
Gniewek Edward,	w:	Edward	Gniewek,	Piotr	Machnikowski	(red.),	Kodeks cywilny. Komentarz, 

C.H.	Beck,	Warszawa	2014.
Ignatowicz Jerzy,	w:	Krzysztof	Pietrzykowski	(red.),	Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 

C.H.	Beck,	Warszawa	2010.
Katner Wojciech J.,	w:	Małgorzata	Pyziak-Szafnicka,	Paweł	Księżak	 (red.), Kodeks cywilny. 

Część ogólna. Komentarz LEX,	Wolters	Kluwer,	Warszawa	2014.
Kosikowski Cezary, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, LexisNexis, 

Warszawa	2011.
Kruczalak Kazimierz, Prawo handlowe. Zarys wykładu,	LexisNexis,	Warszawa	2001.
Moskwa Leopold, Moskwa Paweł,	w:	Maciej	Gutowski	(red.),	Kodeks cywilny t. I. Komentarz 

do art. 1-44911,	C.H.	Beck,	Warszawa	2016.
Naworski Jerzy P., Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym). 

De lege lata i de lege ferenda,	Wydawnictwo	Naukowe	UMK,	Toruń	2011.
Pawełczyk Mirosław,	w:	Andrzej	Powałowski	(red.),	Ustawa o swobodzie działalności gospo-

darczej. Komentarz,	Wolters	Kluwer,	Warszawa	2009.
Pokryszka Katarzyna,	w:	Rafał	Blicharz	(red.),	Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, 

Wolters	Kluwer,	Warszawa	2015.
Popiołek Wojciech,	w:	Krzysztof	Pietrzykowski	(red.),	Kodeks cywilny t. I. Komentarz do art. 

1–44910,	C.H.	Beck,	Warszawa	2011.
Sieradzka Małgorzata,	w:	Marian	Zdyb,	Małgorzata	Sieradzka	(red.),	Ustawa o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej. Komentarz,	Wolters	Kluwer,	Warszawa	2013.
Stępień-Sporek Anna, Działalność gospodarcza z udziałem małżonków, LexisNexis, Warszawa 

2009.
Strzyczkowski Kazimierz, Prawo działalności gospodarczej,	LexisNexis,	Warszawa	2011.
Szczygłowska Ewa, Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych,	Wolters	Kluwer,	War-

szawa	2009.
Szwaja Janusz, Kubiak-Cyrul Agnieszka,	w:	Stanisław	Sołtysiński,	Andrzej	Szajkowski,	An-

drzej	Szumański,	Janusz	Szwaja	(red.),	Kodeks spółek handlowych t. V. Pozakodeksowe pra-
wo handlowe. Komentarz,	C.H.	Beck,	Warszawa	2015.

Szwaja Janusz, Pojęcie przedsiębiorcy a instytucja prokury (Przedsiębiorca jako podmiot udzie-
lający prokury),	w:	Aurelia	Nowicka	 (red.),	Prawo prywatne czasu przemian. Księga pa-
miątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu,	Wydawnictwo	Naukowe	
UAM,	Poznań	2005.

Szymanek Tadeusz, Swoboda działalności gospodarczej,	 Europejska	 Wyższa	 Szkoła	 Prawa	
i	Administracji,	Warszawa	2010.



102	 Paweł	LEWANDOWSKI

Żelechowski Łukasz,	w:	Konrad	Osajda	(red.),	Kodeks cywilny. Komentarz t. I,	C.H.	Beck,	War-
szawa	2013.

Publikacje w czasopismach:
Bierć Andrzej, Osoba fizyczna jako przedsiębiorca,	Studia	Prawnicze	1998/4,	s.	5–61.
Bierć Andrzej, Sytuacja prawna przedsiębiorcy. Zagadnienia wybrane,	Studia	Prawnicze	1998/3,	

s.	5–70.
Katner Wojciech J., Pojęcie przedsiębiorcy – polemika,	Przegląd	Prawa	Handlowego	2007/4,	

s.	41–44.	
Kosikowski Cezary, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim,	Państwo	i	Prawo	2001/4,	s.	15–32.	
Miczek Zbigniew, Osoba fizyczna jako przedsiębiorca – na tle ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej i kodeksu cywilnego,	Przegląd	Prawa	Handlowego	2005/9,	s.	24–28.
Mróz Teresa, Bieniek-Koronkiewicz Elżbieta, Kontrowersje wokół pojęcia „przedsiębiorca”, 

Prawo	Spółek	2003/6,	s.	40–49.
Zaporowski Piotr, Czy przedsiębiorcą może być osoba fizyczna niemająca pełnej zdolności do 

czynności prawnych,	Palestra	2006/7–8,	s.	37–45.

Paweł LEWANDOWSKI

THE CAPACITY FOR LEGAL ACTS BY AN ENTREPRENEUR AS A NATURAL PERSON

( S u m m a r y )

The	aim	of	this	article	is	to	demonstrate	the	thesis	that	is	not	necessary	to	have	full	capacity	for	
legal	acts	to	be	an	entrepreneur.	A	natural	person	who	carries	out	business	activity	may	perform	
legal	acts	through	a	legal	representative	and,	in	some	cases,	with	the	consent	of	the	guardianship	
court.	Neither	Polish	Civil	Code	nor	the	Freedom	of	Business	Activity	Act	require	the	capacity	
for	legal	acts.	Only	special	laws	–	in	specific	cases	–	provide	for	business	activity	as	a	condition	
of	having	full	capacity	for	legal	acts.
Keywords:	legal	acts;	business	activity;	legal	representative


