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Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach  
z 11 czerwca 2012 r., V ACa 255/12 

(dotyczy prawa do firmy)

Część 1.  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach  
z 11 czerwca 2012 r. V ACa 255/12 

1. Prawo do firmy ma charakter nie tylko osobisty, jako prawo do nie-
zbywalnego oznaczenia podmiotu prawa służącego do jego identy-
fikacji w obrocie gospodarczym. Z chwilą, gdy nazwisko osoby fi-
zycznej staje się częścią firmy, przedsiębiorcy zaczyna pojawiać się 
majątkowy charakter tego dobra.

2. Firma jest tworzona z oznaczeń stanowiących dobra osobiste pod-
miotów prawa cywilnego, chronione na podstawie art. 24 k.c. 
Z chwilą jednak, gdy dobra te służące oznaczeniu przedsiębiorcy 
przeistaczają się w jego firmę, ochrona tych dóbr dokonywa się na 
podstawie art. 4310 k.c. i wyłączone jest stosowanie art. 24 k.c. Wyłą-
czenie stosowania art. 24 k.c. oznacza, że w przypadku naruszenia 
prawa do firmy, przedsiębiorcy służą jedynie roszczenia określone 
w art. 4310 k.c. W katalogu tych roszczeń nie jest wymienione rosz-
czenie (przewidziane w art. 24 k.c.) o zapłatę odpowiedniej sumy na 
wskazany cel społeczny.

3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie 
umowy spółki cywilnej określają nazwę tej spółki przez wskazanie 
imion i nazwisk wspólników (ewentualnie dodatkowo innych okre-
śleń wskazujących na przedmiot działalności), w istocie upoważniają 
się wzajemnie do używania swojej firmy (imienia i nazwiska). Wów-
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czas przedsiębiorcy posługują się takim oznaczeniem, używając kil-
ku firm na oznaczenie działalności gospodarczej1.

4. Po dniu rozwiązania spółki cywilnej wspólne używanie firmy przez 
wspólników utraciło swoją podstawę prawną. Dalsze funkcjonowanie 
w obrocie takiego oznaczenia byłoby naruszeniem obowiązku wyni-
kającego z art. 433 § 2 k.c.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny po rozpoznaniu w 30 maja 
2012 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko 
K. R. P. „P. i P.-W.” spółce jawnej w P., R. P. i K. P.-W. o ochronę dóbr osobi-
stych na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Częstocho-
wie z 30 grudnia 2011 r., sygn. akt V GC 103/11 oddala apelację.

Uzasadnienie faktyczne

Powód K. B. domagał się w pozwie:
1.  zobowiązania solidarnie pozwanych: K. R. P. „P. i P.-W.” spółkę jawną w P. 

oraz R. P. i K. P.-W. do:
a)  przywrócenia stanu poprzedniego, tj. napisu zawierającego nazwisko po-

woda „B.” poprzez naklejenie na poprzednim miejscu, tj. ścianie obok 
drzwi do kancelarii (II piętro – ściana na wprost schodów, w budynku 
przy ul. T. P. na wysokości 160 cm od podłogi, 65,5 cm od krawędzi 
ściany, na której zamontowane są drzwi z klatki schodowej do kancelarii, 
liter tworzących nazwisko „B.” – litery w kolorze złotym o wymiarach: 
wysokość 15 cm, szerokość maksymalnie 6,5 cm i w związku z tym usu-
nięcie tablicy zawieszonej w tym samym miejscu o treści „P. & P.-W. K. R. 
P.” w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku,

b)  przeproszenia powoda za dokonane bezprawnie naruszenie jego do-
bra osobistego poprzez umieszczenie w miejscu jak w pkt 1 żądania 
bezpośrednio pod literami tworzącymi nazwisko powoda tablicy o wy-
miarach 69 cm x 150 cm w kolorze białym z napisem (litery w kolorze 

1 Teza 3, zaczerpnięta z uzasadnienia, lecz przez wydawców nieznacznie zmodyfikowana, różniąca 
się w wydaniu Lex oraz OSA jedynie co do interpunkcji, byłaby czytelniejsza, gdyby brzmiała 
następująco: „Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki 
cywilnej określają nazwę tej spółki przez wskazanie imion i nazwisk wspólników (ewentualnie 
dodatkowo innych określeń wskazujących na przedmiot działalności), w istocie upoważniając 
się wzajemnie do używania swojej firmy (imienia i nazwiska). Wówczas przedsiębiorcy po-
sługując się takim oznaczeniem używają kilku firm na oznaczenie działalności gospodarczej”. 
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czarnym o wymiarach 8,5 cm x 6,5 cm o treści następującej: „R. P. 
i K. P.-W. przepraszają radcę prawnego K. B. za bezprawne naruszenie 
jego prawa do nazwiska przez demontaż liter tworzących napis „B.” 
w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku i utrzymanie 
tej tablicy przez okres równy okresowi, przez który na ścianie w miejscu 
jak wyżej nie było napisu zawierającego nazwisko powoda nie krócej 
jednak niż 1 miesiąc”. Powód wnosił o upoważnienie go do wykonania 
zastępczego czynności określonych wyżej w pkt 1a i pkt 1b w części 
dotyczącej wykonania i zamontowania tablicy opisanej w tym punkcie 
na koszt pozwanych, jeżeli w terminie zakreślonym przez Sąd nie wy-
konaliby swoich obowiązków,

c)  zapłaty na cel społeczny – Domu Opieki Społecznej w Ł. kwoty 5 000 zł.

Pismem z 17 listopada 2011 r. powód sprecyzował swe żądanie w ten 
sposób, że podtrzymał żądanie w pkt 1b i c oraz 3 petitu pozwu i zmodyfi-
kował żądanie zawarte w pkt 2 w ten sposób, że upoważnienie powoda do 
wykonania zastępczego obejmować winno zamontowanie tablicy określonej 
w pkt 1b.

W odpowiedzi na pozew pozwana K. R. P. „R. P. i K. P.-W.” spółka Jawna 
w P. wniosła o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu wskazała, że nie de-
cydowała o demontażu jakichkolwiek liter czy napisów. Przyznała, że spółka 
prowadzi działalność w opisanym lokalu, której wspólnik R. P. jest współ-
właścicielem i na którą to działalność powód wyraził zgodę. Demontaż liter 
nastąpił na polecenie R. P., o czym powód był informowany. Zarzucała brak 
podstaw odpowiedzialności solidarnej pozwanej.

W odpowiedzi na pozew pozwany R. P. wniósł o oddalenie powództwa 
i zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu podniósł, że powód nie wykazał, kto faktycznie naru-
szył jego dobra osobiste zdejmując lub polecając demontaż napisu „B.”. 
Pomiędzy stronami pozwanymi nie zachodzi solidarność, a powód nie pod-
jął próby jej wykazania. Powód nie dostrzega złożoności relacji pomiędzy 
powodem a pozwanym jako byłymi wspólnikami spółki cywilnej, a po-
nadto jako między nimi jako współwłaścicielami nieruchomości. Pozwa-
ny przyznał, że od stycznia 2009 r. do lutego 2011 r. przed drzwiami do 
wspólnego lokalu był umieszczony napis „b. & p.”, stanowiący nazwę i logo 
firmy prowadzonej przez pozwanego i powoda od 31 grudnia 2008 r. Ten 
stan był tolerowany przez pozwanego, bowiem spółka formalnie istniała. 
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Z dniem 31 grudnia 2010 r. stan ten uległ zmianie, bowiem spółka cy-
wilna „b. & p.” została rozwiązana, a pozwany stał się współwłaścicielem 
nieruchomości przy ul. T. w części ułamkowej. Pozwany działając jako były 
wspólnik zlikwidowanej spółki, wobec bezczynności powoda w piśmie z 27 
stycznia 2011 r. wskazał najpilniejsze do wykonania czynności likwidacyjne 
i terminy ich wykonania. Wobec bierności powoda i upływu tygodniowego 
terminu, zlecił firmie G. D. M. usunięcie napisu „b. & p.” sprzed drzwi 
wspólnego lokalu oraz tablicy z napisem „b. & p.” oraz tablic z napisem „b. 
& p.” kancelaria prawnicza, znajdującej się na parterze przy portierni oraz 
zlecił usunięcie sprzed drzwi swojego gabinetu regałów z zawartością oraz 
różnych nieużywanych sprzętów biurowych. 7 lutego 2011 r. na zlecenie 
pozwanego podjęto próbę demontażu tablic, lecz w związku z kategorycz-
nym stanowiskiem powoda usunięto z tablicy nazwisko pozwanego, pozo-
stawiając tablicę. Podniósł, że 18 marca 2011 r. na jego zlecenie zamonto-
wano litery tworzące napis „B.”. Pozwany podniósł, że nie zlecał usuwania 
nazwiska powoda z istniejących tablic, lecz usunięcie nazwy firmy „b. & 
p.” zawierającej także nazwisko powoda. Powód nie zamontował na ścianie 
budynku zdemontowanej niebieskiej tablicy z napisem „b. & p.”, lecz nową 
tablicę z własnym nazwiskiem. Pozwana prowadzi działalność za zgodą 
wszystkich współwłaścicieli w tym powoda. Pozwany realizował swe pra-
wa jako wspólnik spółki cywilnej oraz jako współwłaściciel nieruchomości. 
Nie usunął nazwiska powoda, lecz znak firmowy zlikwidowanej spółki. Ze 
wspólnej tablicy usunął własne nazwisko i nie kwestionował praw powoda 
do umieszczania tablic informacyjnych o prowadzonej działalności.

W odpowiedzi na pozew pozwana K. P.-W. wnosiła o oddalenie powódz-
twa i zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu podniosła zarzut braku legitymacji biernej. Wskazała na 
brak jakiegokolwiek związku ze sprawą objętą żądaniem pozwu. Podniosła 
argumentację podnoszoną przez pozostałych pozwanych odnośnie do oko-
liczności zdarzenia i wzajemnych relacji stron.

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Częstochowie oddalił po-
wództwo.

Rozstrzygnięcie to zapadło przy następujących ustaleniach faktycznych.
Powód K. B. prowadził wraz z pozwanym R. P. kancelarię, przy czym od 

6 lutego 1995 r. jako K. R. P. „b. & p.” spółka cywilna w P. Spółka cywilna 
faktycznie prowadziła działalność do 31 grudnia 2008 r. 22 września 2010 r. 
pozwany R. P. wypowiedział umowę spółki cywilnej, która uległa rozwiąza-
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niu z dniem 31 grudnia 2010 r. Spółka prowadziła działalność od czerwca 
1999 r. w lokalu o powierzchni ok. 150 m2 położonym w budynku, będącym 
współwłasnością powoda, pozwanego R. P. i osób trzecich, położonym na 
drugim piętrze budynku. W czasie działalności powoda K. B. i pozwanego 
R. P. w formie spółki cywilnej na zewnątrz budynku znajdowała się tabli-
ca w kolorze niebieskim o treści „K. R. P. b. i p.” s.c. Podobne oznaczenie 
znajdowało się na plafonie, a na ścianie obok drzwi do kancelarii znajdował 
się napis treści „b. & p.”. Napis ten stanowiły litery w kolorze złotym. 27 
stycznia 2011 r. pozwany R. P. zwrócił się do powoda K. B. wskazując spra-
wy związane z likwidacją spółki cywilnej konieczne do uregulowania, wśród 
nich wymienia się kwestię demontażu tablic i oznakowań zlikwidowanej 
kancelarii. Z początkiem stycznia 2011 r. powstał pomiędzy stronami spór 
odnośnie do likwidacji tablic na zewnątrz budynku i montażu tablic z aktu-
alnymi formami prowadzonej działalności. Problemem stał się podział lokalu 
zajmowanego dotychczas przez wspólników spółki cywilnej, jak również re-
spektowanie zasad wspólnego korzystania z pomieszczeń. Powód w piśmie z 7 
stycznia 2009 r. stanowczo wskazał na konieczność jego akceptacji odnośnie 
do zmiany tablic informacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku. W odpo-
wiedzi na pismo z 27 stycznia 2011 r. powód pismem z 28 stycznia 2011 r. 
poinformował, że do treści pisma ustosunkuje się po powrocie z urlopu i że 
nikt z kancelarii nie jest upoważniony do odbioru korespondencji. Pozwany 
R. P. uznał treść pisma jako brak stanowiska i zlecił świadkowi D. M. montaż 
tablic informacyjnych spółki jawnej, co rodziło konieczność demontażu liter 
stanowiących napis „b. & p.”. Po powrocie z urlopu powód pismem z 7 lu-
tego 2011 r. wezwał pozwanych do przywrócenia nazwiska „B.” i demontażu 
tablicy informacyjnej spółki jawnej. W odpowiedzi na pismo pozwany RP 
przekazał zdemontowane litery, które powód zwrócił w celu ich ponownego 
zamontowania. Ostatecznie w celu ugodowego załatwienia sporu pomiędzy 
stronami w sprawie X Ga 433/10, toczącej się przed Sądem Apelacyjnym 
w Łodzi, pozwany R. P. zlecił montaż liter w kolorze złotym tworzących na-
zwisko powoda, które umieszczono w miejscu poprzedniego zamontowania 
18 marca 2011 r. Nad nazwiskiem powoda pozostała umieszczona tablica 
informacyjna o treści „P.& P.-W. K. R. P.”.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów prywat-
nych w postaci korespondencji pomiędzy stronami, notatek, których praw-
dziwości żadna ze stron nie kwestionowała oraz na podstawie zeznań stron, 
które obrazują własne przekonania stron i ich motywacje przy podejmowa-
niu działań, a także dokumentacji fotograficznej obrazującej oznaczenie pro-
wadzonej przez strony działalności, w tym sporny napis. Zeznania świadka 
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W. M. pracującej w pozwanej spółce są potwierdzeniem okoliczności wynika-
jących z korespondencji i zeznań stron, a także dokumentacji fotograficznej. 
Zeznania świadka D. M. potwierdzają okoliczności wynikające z korespon-
dencji stron, świadek demontował nie tylko sporny napis, ale też monto-
wał i demontował tablice informacyjne na zewnątrz budynku, które nie są 
przedmiotem sporu. W trakcie wykonywana tychże prac powód oponował 
przeciwko zdjęciu tablic z nazwą spółki cywilnej, dlatego też po uzgodnie-
niu z pozwanym R. P. zdjęto jedynie napis dotyczący nazwiska pozwanego, 
a ponadto świadek demontował na drzwiach napisy z folii dotyczące spółki 
cywilnej. Z pozwaną K. P.-W. świadek ustalał jedynie, na jakiej wysokości ma 
znajdować się tablica informacyjna przy drzwiach wejściowych do kancelarii. 
Z zeznań świadka wynika, że demontaż miał dotyczyć tablic i napisów z na-
zwą spółki cywilnej, a nie tylko na usunięciu z tablic nazwiska powoda.

Oceniając tak ustalony stan faktyczny sąd pierwszej instancji uznał, że oko-
liczności dotyczące zdjęcia liter z napisem „b. & p.” są między stronami bez-
sporne. Istota sporu sprowadza się do rozstrzygnięcia czy doszło do narusze-
nia dóbr osobistych powoda i czy wszyscy pozwani ponoszą odpowiedzialność 
za naruszenie dóbr osobistych powoda. Bezsporne jest, że powód i pozwany 
R. P. prowadzili od 1995 r. działalność pod nazwą kancelaria radców prawnych 
„b. & p.” s.c. W oznaczaniu kancelarii eksponowano nazwę „b. & p.”, czemu 
dano wyraz w wizytówkach k. 160, jak również w 1999 r. zamieszczając przy 
drzwiach do wspólnej kancelarii napis w postaci złotych liter o treści „b.& p.”. 
Zdjęcie powyższego napisu jest jedną z przyczyn konfliktu pomiędzy stronami. 
Poza sporem jest, że z treści korpusu nazwy spółki cywilnej nie zdemontowano 
nazwiska powoda, lecz zdemontowano nazwę spółki cywilnej, pod jaką działali 
powód i pozwany R. P. Poza sporem jest, że w chwili demontażu napisu spółka 
cywilna została rozwiązana, a widniejący napis sugerował, że spółka cywilna 
istnieje i działa dalej. W ocenie Sądu Okręgowego sporny napis umieszczony 
przy drzwiach kancelarii oznaczał nazwę, pod jaką działa kancelaria. Oczywiste 
jest, że powód i pozwany R. P. zamieścili w nazwie spółki cywilnej swoje na-
zwiska pisane wbrew zasadom pisowni z małych liter, a umieszczając łącznik 
& podkreślili wspólną działalność. Napis ten stracił na aktualności z końcem 
2009 r., kiedy spółka cywilna przestała istnieć, powód prowadzi działalność 
w formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego, a pozwany R. P. wraz 
z K. P.-W. prowadzą działalność w formie spółki jawnej. Zatem napis sugeru-
jący prowadzenie wspólnej działalności stracił sens i nie oznaczał już, że w tej 
kancelarii pracują wspólnie radcowie prawni wymienieni z nazwiska. Istnieją-
cy pomiędzy stronami konflikt utrudniał podjęcie wspólnie decyzji co do nie-
aktualnych tablic, szyldów czy napisów. Strony stawiały siebie wobec faktów 
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dokonanych, jak zdejmowanie tablic informacyjnych i zamieszczanie na tym 
samym miejscu własnych. Strona pozwana jak zeznał R. P. wręcz nie chciała 
być utożsamiana z powodem. Poza sporem jest, że pozwany R. P. zwrócił się 
do powoda w kwestii demontażu tablic i oznakowań zlikwidowanej kancela-
rii, pismo to dotarło do powoda 28 stycznia 2011 r. Odpowiedź powoda nie 
zawierała stanowiska powoda w omawianym zakresie, jak chociażby wola po-
zostawienia jego nazwiska na tablicach i w spornym napisie. Wolę taką wyraził 
powód po powrocie z urlopu, kiedy to napis dotyczący firmy spółki cywilnej 
nie istniał. O tym, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych, jak wskazał Sąd 
Najwyższy w orzeczeniach, nie mogą decydować subiektywne odczucia osoby 
uważającej się za pokrzywdzoną, lecz decydujące znaczenie ma to, jaką reakcję 
naruszenie to wywołało w społeczeństwie. Z art. 24 k.c. wynika jednoznacznie, 
że ochrona dóbr osobistych przysługuje jedynie przed bezprawnym działaniem. 
Przepisy kodeksu cywilnego regulujące spółkę cywilną oprócz regulacji zawartej 
w art. 875 k.c. dotyczącej podziału majątku wspólnego nie przewidują sfor-
malizowanego postępowania likwidacyjnego, pozostawiając jego unormowanie 
woli wspólników. Z chwilą rozwiązania spółki winny być podjęte decyzje m.in. 
co do likwidacji nieaktualnych tablic informacyjnych i spornego napisu przy 
drzwiach kancelarii, w ocenie bowiem sądu był on nierozerwalnie związany 
z działalnością stron w ramach spółki cywilnej. Zatem zdjęcie napisu stanowią-
cego korpus nazwy nieistniejącej spółki cywilnej przez wspólnika tejże spółki 
nie nosi cech bezprawności działania. Sąd Okręgowy nie podziela stanowiska 
powoda, że sporny napis nie odnosił się do nazwy spółki cywilnej, lecz jedynie 
wskazywał nazwiska radców prawnych pracujących w tej kancelarii.

W ocenie sądu strony użyczyły swych nazwisk dla oznaczenia firmy kance-
larii radców prawnych działających w formie spółki cywilnej, przez wprowadze-
nie do kodeksu cywilnego uregulowania dotyczącego oznaczenia przedsiębiorcy 
przepisami art. 431 do 4310 k.c. ustawą z 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy 
kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) w spo-
sób jednoznaczny została unormowana kwestia firmy przedsiębiorców będących 
osobami fizycznymi i ochrona firmy takich przedsiębiorców. W szczególności 
wprowadzono zasadę, że przedsiębiorca działa pod firmą i że przedsiębiorcą jest 
osoba fizyczna także wtedy, gdy osoby fizyczne prowadzą działalność gospo-
darczą w formie spółki cywilnej. Firma jest zatem oznaczeniem przedsiębiorcy 
i w zasadzie składa się z rdzenia i dodatków obowiązkowych, których nie można 
pominąć i fakultatywnych – których umieszczenie zależy od woli przedsiębior-
ców. Ponieważ firma jest nazwą, pod którą działa przedsiębiorca, przypisać jej 
należy funkcję indywidualizującą przedsiębiorcę w szeroko rozumianym obro-
cie gospodarczym, ale także funkcję reklamową pozwalającą zidentyfikować 
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źródło pochodzenia towarów lub usług. Z tych też względów firma jest dobrem 
intelektualnym, któremu prawo przyznaje ochronę i ma niewątpliwie charakter 
prawa podmiotowego przysługującego przedsiębiorcy. Prawo do firmy powstaje 
z chwilą wpisania przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej i trwa 
do chwili zakończenia jej działalności. W tym też czasie w przepisie art. 4310 k.c. 
firma uzyskała szeroką autonomiczną ochronę oderwaną od roszczeń określonych 
w art. 24 k.c. Bezsporne jest, że w chwili demontażu napisu „b. & p.” spółka cy-
wilna nie istniała, a zdjęcie napisu z korpusem nazwy nieistniejącej nazwy spółki 
cywilnej na polecenie jednego z byłych wspólników, tj. R. P., nie nosiło cech 
bezprawności. Polecenie zdjęcia spornego napisu łączyło się z poleceniem zdję-
cia tablic informacyjnych dotyczących działalności nieistniejącej spółki cywilnej. 
Zatem sąd na podstawie art. 24 k.c. oddalił powództwo w stosunku do R. P. 
Z przeprowadzonego postępowania dowodowego nie wynika, aby prawo do na-
zwiska powoda zostało naruszone przez pozwaną spółkę jawną, czy też pozwaną 
K. P.-W. Fakt, że pozwany R. P. wspólnie z córką K. P.-W. działa jako kancelaria 
radców prawnych w formie spółki jawnej, nie oznacza ich odpowiedzialności za 
naruszenie dóbr osobistych powoda K. B. Powód jako podstawę solidarnej od-
powiedzialności pozwanych wskazał na regulację art. 422 k.c., który wprowadza 
odpowiedzialność solidarną ze sprawcą pomocników, podżegaczy czy też osoby, 
które świadomie skorzystały z wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody. Powód 
w toku procesu nie wykazał, aby pozwana spółka jawna i pozwana K. P.-W. były 
pomocnikami w rozumieniu omawianego przepisu. Spór bowiem ogniskuje się 
wokół byłych wspólników spółki cywilnej i nierozwiązanych kwestii związanych 
ze współwłasnością nieruchomości i prowadzonej działalności, co rodzi konflikty 
i problemy związane z podjęciem jakichkolwiek decyzji. Wskazać bowiem należy, 
że zgodnie z art. 422 k.c., czyn niedozwolony, o którym mowa w tym przepisie, 
polega na świadomym skorzystaniu z wyrządzonej innemu podmiotowi szkody, 
która powstała w wyniku innego czynu niedozwolonego zaistniałego wcześniej. 
Pomiędzy działalnością pomocnika a szkodą musi istnieć związek przyczynowy, 
który zachodzi wtedy, gdy wola pomocnika skierowana jest na dokonanie czynu 
niedozwolonego. Powód w myśl art. 6 k.c. nie wykazał podstaw odpowiedzial-
ności pozwanej spółki jawnej oraz pozwanej K. P.-W., zatem sąd w oparciu o art. 
422 k.c. w związku z art. 24 k.c. powództwo oddalił.

Apelację od powyższego wyroku wniósł powód, podnosząc zarzuty:
1. naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. przez:
• brak jednoznacznego stanowiska sądu pierwszej instancji co do tego, czy 

w sprawie doszło do naruszenia dobra osobistego powoda poprzez de-
montaż liter zawierających jego nazwisko,
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• brak wyjaśnienia, jakie w ocenie sądu są wzajemne relacje pomiędzy prze-
pisami art. 24 i art. 4310 k.c. w przypadku, gdy dochodzi do naruszenia 
dobra, jakim jest nazwisko w przypadku przedsiębiorcy – osoby fizycznej,

• brak rozważań dotyczących interpretacji pojęcia firmy w przypadku osób 
fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej i niewy-
jaśnienia powodów niezastosowania w sprawie art. 434 k.c. co w istotny 
sposób utrudnia kontrolę instancyjną zaskarżonego wyroku;

2.  nieuzasadnionego pominięcia z naruszeniem art. 233 § 1 k.p.c., przez sąd 
pierwszej instancji przy dokonywaniu ustaleń faktycznych w sprawie, ze-
znań świadków W. M. i D. M. w części dotyczącej zlecenia i wykonania 
usługi demontażu spornych liter, podmiotu na rzecz którego została wy-
stawiona faktura przez wykonawcę usługi i co uniemożliwiło określenie 
roli poszczególnych podmiotów po stronie pozwanej w czynnościach zwią-
zanych z demontażem liter z nazwiskiem powoda oraz zakresu i podstaw 
odpowiedzialności pozwanych;

3. naruszenia prawa materialnego, tj.:
a. art. 434 § 1 k.c. przez jego błędną wykładnię i jego niezastosowanie, po-

legające na przyjęciu, że: w przypadku prowadzenia działalności przez 
wspólników – radców prawnych w formie spółki cywilnej, ustanie tej 
spółki uprawnia do demontażu tablicy zawierającej jedynie nazwiska obu 
wspólników – w części dotyczącej nazwiska powoda – bez jego zgody – 
w sytuacji, gdy:

• powód dalej prowadzi działalność w formie indywidualnej kancelarii 
w tym samym lokalu,

• nazwiska wspólników nie stanowiły „nazwy spółki cywilnej”, a je-
dynie wskazywały na konkretnych radców prawnych, świadczących 
usługi w tej kancelarii (w tym powoda),

• spółka cywilna nie jest podmiotem prawa i nie posiada firmy ani na-
zwy, firmę posiadają jedynie poszczególni wspólnicy, tym bardziej nie 
są nazwą czy firmą spółki cywilnej nazwiska jej wspólników,

• w zawodzie radcy prawnego nazwisko odgrywa rolę szczególną, a na-
zwisko powoda w ogóle nie było kojarzone przez klientów i lokalną 
czy regionalną społeczność ze spółką, w której działał, ale z jego reno-
mą, doświadczeniem i wiedzą;

b. art. 24 k.c. przez jego wadliwe zastosowanie i uznanie, że działanie po-
zwanych, a w szczególności R. P., nie było działaniem bezprawnym, 
ewentualnie art. 4310 k.c. przez jego niezastosowanie.
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Wskazując na powyższe zarzuty domagał się powód zmiany zaskarżonego 
wyroku i uwzględnienia powództwa.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył:
Apelacja powoda nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżony wyrok 

jest trafny i odpowiada prawu, choć na innej podstawie prawnej niż to osta-
tecznie wskazał sąd pierwszej instancji – art. 4310 k.c. w związku z art. 434 
k.c. a nie art. 24 k.c.

W pierwszej kolejności rozważyć należało zarzuty apelacji dotyczące legi-
tymacji biernej pozwanej K. P. i pozwanej spółki jawnej K. R. P. „P. i P.-W.”. 
Powód w pozwie upatrywał ich odpowiedzialności w treści art. 422 k.c., choć 
nie wskazywał, czy ponoszą oni odpowiedzialność jako pomocnicy, podżega-
cze czy korzystający z wyrządzonej szkody. Pomimo jasnej oceny sądu pierw-
szej instancji opartej na prawidłowo dokonanych ustaleniach faktycznych, 
które Sąd Apelacyjny przyjmuje jako własne, że powód nie wykazał odpo-
wiedzialności pozwanych na tej podstawie prawnej, powód w apelacji nie 
wskazuje, na jakiej podstawie pozwani ponoszą odpowiedzialność – czy na 
podstawie art. 422 k.c., czy też za własne działania jako naruszające prawa 
powoda do firmy.

W ocenie Sądu Apelacyjnego brak legitymacji biernej pozwanych jest 
oczywista.

Zarówno z zeznań stron, jak i zeznań świadków W. M. i D. M. wynika 
jednoznacznie, że pozwana K. P.-W. nie zlecała demontażu spornej tablicy 
z firmy powoda i pozwanego R. P. Jej działanie ograniczyło się jedynie do 
wskazania miejsca zawieszenia tablicy z firmy spółki jawnej. Tym samym 
brak jest jakichkolwiek podstaw do przypisania pozwanej naruszenia prawa 
powoda do firmy w rozumieniu art. 4310 k.c. Brak jest także podstaw do 
przypisania takiej odpowiedzialności pozwanej spółce jawnej reprezentowa-
nej przez R. P.

W niniejszej sprawie pozwany R. P. występuje zarówno jako były wspólnik 
spółki cywilnej, jak i wspólnik spółki jawnej.

Z zeznań świadków, jak i przesłuchania pozwanego wynika jednoznacznie, 
że polecając demontaż oznaczenia wspólnej z powodem działalności gospo-
darczej, pozwany działał jako osoba fizyczna – były wspólnik spółki cywilnej, 
a nie wspólnik spółki jawnej.

Pomocnictwo lub podżeganie, co jest oczywiste, zakłada nakłanianie lub 
pomoc innej osobie do popełnienia czynu zabronionego. Nie mógł zatem 
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pozwany nakłaniać samego siebie do naruszenia prawa powoda do firmy lub 
samemu sobie w tym pomagać. Brak także podstaw do uznania, że pozwany 
jednocześnie działał jako osoba fizyczna i wspólnik spółki jawnej, tym samym 
zachowaniem jednocześnie naruszył prawa powoda do firmy w imieniu wła-
snym i w imieniu spółki jawnej. Oceny tej nie zmienia fakt, że ostatecznie 
fakturę za montaż nowej tablicy informacyjnej wykonawca wystawił spółce 
jawnej. Tym samym nie sposób uznać, że pozwana spółka jawna swoim dzia-
łaniem naruszyła treść art. 434 k.c. i na podstawie art. 4310 k.c. jest biernie 
legitymowana. Pozostaje zatem ocena zachowania pozwanego R. P. i ustalenie 
podstawy prawnej jego odpowiedzialności.

Powód w pozwie określił, że podstawą odpowiedzialności pozwanych 
jest naruszenie jego dobra osobistego do nazwiska zgodnie z art. 24 k.c., na-
tomiast w apelacji zarzuca niewyjaśnienie relacji pomiędzy tym przepisem 
a art. 4310 k.c. i brak zastosowania tego przepisu. Nie budzi wątpliwości, że 
stan faktyczny wskazany w pozwie, który określa podstawę prawną żądania 
pozwu wskazuje, że powód dochodzi ochrony swojego nazwiska wywodząc 
swoje roszczenie z przepisów o ochronie firmy przedsiębiorcy – osoby fi-
zycznej.

Wbrew zarzutom apelacji pogląd, że art. 4310 k.c. wyłącza stosowanie 
art. 24 k.c., nie jest odosobniony. Został on wyrażony nie tylko w wyro-
ku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 marca 2006 r. sygn. akt I ACa 
2057/05, ale także szeroko w doktrynie (por. m.in. J. Sitko, Firma i jej 
ochrona, Warszawa 2009; glosa do powyższego wyroku Piotr Zaporowski, 
Glosa 2009/3/64-67).

Prawo do firmy ma charakter nie tylko osobisty jako prawo do niezbywal-
nego oznaczenia podmiotu prawa służącego do jego identyfikacji w obrocie 
gospodarczym. Jednak z chwilą, gdy nazwisko osoby fizycznej staje się częścią 
firmy przedsiębiorcy, zaczyna pojawiać się majątkowy charakter tego dobra. 
Zatem zgodnie z art. 434 k.c. firma jest tworzona z oznaczeń stanowiących 
dobra osobiste podmiotów prawa cywilnego, chronione na podstawie art. 24 
k.c. Z chwilą jednak, gdy dobra te, służące oznaczeniu przedsiębiorcy, prze-
istaczają się w jego firmę, ochrona tych dóbr dokonywa się na podstawie art. 
4310 k.c. i wyłączone jest stosowanie art. 24 k.c.

Wyłączenie stosowania art. 24 k.c. oznacza, że w przypadku naruszenia 
prawa do firmy, przedsiębiorcy służą jedynie roszczenia określone w art. 4310 
k.c. W katalogu tych roszczeń nie jest wymienione roszczenie (przewidziane 
w art. 24 k.c.) o zapłatę odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny. Tym 
samym roszczenie określone w pkt 1c pozwu nie mogło zostać uwzględnione 
z uwagi na brak podstawy prawnej.
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Ostatecznie zatem wymagało oceny, czy działanie pozwanego R. P., po-
legające na zdjęciu liter określających prowadzenie wraz z powodem działal-
ności gospodarczej w formie spółki cywilnej „b. & p.”, stanowiło naruszenie 
prawa powoda do jego firmy.

Zgodnie z art. 422 k.c. przedsiębiorca działa pod firmą, a zgodnie z art. 
421 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna także wtedy, gdy osoby fizyczne 
prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, gdyż nie budzi 
wątpliwości, że spółka cywilna jako umowa stron nie jest przedsiębiorcą.

W doktrynie posługiwanie się firmą przez spółkę cywilną budzi kontro-
wersje.

Pogląd, że firma nie przysługuje spółce, która nie jest podmiotem prawa 
cywilnego prezentowany jest w komentarzach (Lex; U. Promińska, Komen-
tarz 2009; M. Wyrwiński, Komentarz 2003; natomiast odmienny pogląd wy-
rażony jest w: S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarzu do Kodeksu cywilnego 
2004, s. 155).

Nie budzi natomiast wątpliwości, że zgodnie z art. 434 k.c., firmą osoby 
fizycznej jest jej imię i nazwisko i brak jest podstaw do przyjęcia, iż przepis 
ten dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą 
samodzielnie.

Zgodnie z art. 433 § 2 k.c., firma nie może wprowadzać w błąd, w szcze-
gólności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności i miejsca działa-
nia. Zatem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie 
umowy spółki cywilnej określają nazwę tej spółki przez wskazanie imion i na-
zwisk wspólników (ewentualnie dodatkowo innych określeń wskazujących 
na przedmiot działalności), w istocie upoważniają się wzajemnie do używania 
swojej firmy (imiona i nazwiska). Wówczas przedsiębiorcy posługują się ta-
kim oznaczeniem używają kilku firm na oznaczenie działalności gospodarczej.

W niniejszej sprawie taka właśnie sytuacja miała miejsce, skoro jest bez-
sporne, że powód i pozwany R. P. prowadzili wspólnie na podstawie umowy 
spółki cywilnej działalność gospodarczą jako kancelaria radców prawnych 
i używali swoich firm (nazwisk) dla oznaczenia tej działalności.

Bezsporne jest także, że spółka cywilna została rozwiązana z dniem 
31 grudnia 2010 r., a zatem po tej dacie wspólne używanie firmy przez wspól-
ników utraciło swoją podstawę prawną. Oznaczenie „b. & p.” przestało zatem 
pełnić funkcję wspólnego oznaczenia firm wspólników spółki cywilnej i dal-
sze funkcjonowanie w obrocie takiego oznaczenia było naruszeniem obowiąz-
ku wynikającego z art. 433 § 2 k.c.

Pozwany R. P. był zatem uprawniony w świetle tego przepisu do zlikwido-
wania napisu, który zawierał firmy obu wspólników dla oznaczenia wspólnej 
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działalności gospodarczej i takiemu zachowaniu nie sposób nadać cech bez-
prawności. Wspólnicy spółki cywilnej wyrazili bowiem zgodę jedynie na wza-
jemne używanie swojej firmy w ramach wspólnej działalności gospodarczej, 
a wobec rozwiązania spółki ta podstawa prawna wygasła.

Pozwany nie naruszył zatem prawa powoda do jego firmy, gdyż sporne 
oznaczenie związane było z działalnością spółki cywilnej, a nie powoda jako 
samodzielnie prowadzącego działalność gospodarczą. Pozwany działał także 
w ramach porządku prawnego zgodnie z art. 433 § 2 k.c. i wykonywał swoje 
prawo podmiotowe do firmy zgodnie z art. 434 k.c. tak, aby jego firma po 
rozwiązaniu spółki cywilnej nie była związana z działalnością powoda, a za-
tem brak także podstaw do przypisania pozwanemu bezprawności działania 
(art. 4310 k.c.).

Z tych przyczyn skoro pozwany R. P. nie naruszył prawa powoda do firmy, 
to roszczenie określone w pkt 1b pozwu było bezzasadne, a zatem nie mogą 
zostać uwzględnione zarzuty apelacji powoda naruszenia art. 434 § 1 k.c., 
4310 k.c. i art. 24 k.c. Apelacja powoda jest zatem bezpodstawna i zgodnie 
z art. 385 k.p.c. podlega oddaleniu.

Część 2. Glosa

1. Spór, który rozstrzyga glosowane orzeczenie dotyka zagadnienia sporadycz-
nie rozważanego w polskim piśmiennictwie prawniczym i chyba – poza tym 
wyrokiem – nieobecnego w judykaturze naszych sądów. Ta refleksja nie do-
tyczy powszechnie dostrzeganej i komentowanej zasady wyrażonej w art. 432 
§ 1 k.c., że przedsiębiorca „działa pod firmą”. Sformułowanie to nie budzi 
bowiem wątpliwości i choć słusznie nie posłużono się tu dosadnym okre-
śleniem „przedsiębiorca musi działać pod firmą”, wiadomo, że przedsiębior-
ca ma obowiązek działania pod firmą. Oczywiste jest, że nie wyklucza to 
posługiwania się przez przedsiębiorcę, w niekiedy zbliżonych, ale nigdy nie 
w tożsamych celach, nazwą przedsiębiorstwa (art. 551 pkt 1 k.c.), znakiem 
firmowym, logo, a nawet znakiem towarowym, z których zwłaszcza drugi 
z wymienionych może spełniać w wyjątkowych sytuacjach funkcje zbliżone, 
jak oznaczająca przedsiębiorcę firma.

Uzasadniona jest jednak dalej idąca interpretacja postanowienia zawarte-
go w art. 432 § 1 k.c. Otóż, jeżeli przedsiębiorca działa (czyli: musi działać) 
pod firmą, to znaczy, że pod firmą nie może działać nikt inny, czyli nieprzed-
siębiorca. 

Interesujące wydaje się to stwierdzenie w odniesieniu do przedsiębiorców 
będących osobami fizycznymi. Ci bowiem mogą działać pod firmą, której je-



PIOTR ZAPOROWSKI176

dynym elementem jest ich imię i nazwisko. A wtedy, gdy przedsiębiorca uży-
wający takiej firmy przestanie być przedsiębiorcą, jego aktywność czy tylko 
obecność inna niż przedsiębiorcza działalność, dalej, tak samo jak wcześniej, 
będzie prowadzona (realizowana, wykonywana) pod jego imieniem i nazwi-
skiem, choć oczywiście może być prowadzona niekiedy pod imieniem, na-
zwiskiem, pseudonimem, ale także – prawo w niektórych sytuacjach expressis 
verbis to przewiduje (zob. np. art. 16 pkt 2 in fine ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych) – pod żadnym oznaczeniem, lecz anonimowo.

Tyle, że wówczas, gdy taki były przedsiębiorca, który prowadził działalność 
gospodarczą (lub zawodową) pod firmą składającą się tylko z jego imienia i na-
zwiska, dalej prowadzi już nieprzedsiębiorczą aktywność pod swoim imieniem 
i nazwiskiem, będzie teraz, nie będąc przedsiębiorcą, występował pod oznacze-
niem tożsamym z jego byłą firmą. Taka sytuacja ukazuje mankamenty obecnej 
regulacji firmy osoby fizycznej, która nie wymaga, aby osoba taka prowadziła 
działalność gospodarczą uzupełniając obligatoryjne dotąd elementy firmy (imię 
i nazwisko) o określenie wskazujące, że występuje tu, posługując się swoim 
imieniem i nazwiskiem, jako przedsiębiorca, czyli pod firmą (wydaje się, co 
proponowano już wcześniej, że dostatecznym oznaczeniem byłoby wówczas 
określenie: przedsiębiorca, np. Jan Kowalski przedsiębiorca).

Podobny problem wydaje się jeszcze bardziej doniosły wtedy, gdy przed-
siębiorca działający pod firmą składającą się tylko z imienia i nazwiska, pro-
wadzi jednocześnie nieprzedsiębiorczą, np. charytatywną czy inną społeczną 
działalność, posługując się swoim imieniem i nazwiskiem. Nie musi być wte-
dy oczywiste, kiedy działa jako przedsiębiorca, a kiedy jako nieprzedsiębiorca. 

Może zresztą dojść do sytuacji wielokrotnie opisywanej i tylko na pozór 
paradoksalnej. Jeżeli bowiem zagrożone lub naruszone zostanie prawo do 
firmy przedsiębiorcy posługującego się oznaczeniem składającym się tylko 
z imienia i nazwiska, podstawą prawa do żądania ochrony firmy jest art. 4310 
k.c. Jeżeli jednak zagrożone lub naruszone zostanie jego imię lub nazwisko 
wówczas, gdy nie jest albo nie jest już przedsiębiorcą, podstawą prawa do 
formułowania roszczeń ochronnych będą najczęściej art. 23 i 24 k.c. Może 
to zresztą mieć miejsce równocześnie, gdy oprócz naruszenia lub zagrożenia 
prawa do takiej firmy, dojdzie do naruszenia imienia i nazwiska jako ozna-
czeń indywidualizujących tę samą osobę, ale nie jako przedsiębiorcę. Pozór 
tego paradoksu bierze się stąd, że imię i nazwisko czy precyzyjniej – prawo 
do imienia i nazwiska, może być chronione na podstawie różnych przepisów, 
w zależności od roli, jaką in casu imię i nazwisko spełnia. Można więc wy-
obrazić sobie osobę fizyczną, której imię i nazwisko chronione jest także jako 
np. element znaku towarowego, jako oznaczenie twórcy wynalazku albo pro-
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jektu racjonalizatorskiego, wzoru użytkowego albo przemysłowego, topogra-
fii układu scalonego, czy przede wszystkim jako oznaczenie utworu imieniem 
i nazwiskiem jego twórcy. 

Wiążą się te refleksje ze stanowiskiem zajętym przez SA w glosowanym 
orzeczeniu, które – w tym zakresie – może budzić zastrzeżenia. Nie ulega 
bowiem wątpliwości, że przed kancelarią skonfliktowanych radców nie mógł 
dalej, po rozwiązaniu ich spółki cywilnej, być umieszczony napis: „b. & p.”, 
do czego jeszcze będzie nawiązanie. Ale czy dalej nie mógł tam znajdować się 
dotychczasowy napis pozbawiony elementu „& p.”? Z uzasadnienia orzecze-
nia wynika, że sporny napis znajdował się przed pomieszczeniem, w którym 
również po rozwiązaniu spółki wykonywał działalność radca prawny K. B. 
i jego zapewne wskazywało oznaczenie „b.” Uzasadnionym było więc ogra-
niczenie uprawnień pozwanego R. P. tyko do usunięcia z dotychczasowego 
napisu określenia „& p.”, czy nawet tylko „p.” (usunięcie znaku „&” spoczy-
wałoby wówczas na powodzie K. B., choć teoretycznie niewykluczone, że po 
zawarciu przez niego innej spółki cywilnej także znak „&” mógłby się jemu 
i nowemu wspólnikowi przydać). 

Z uzasadnienie wyroku SA wynika zresztą, że pozwany były wspólnik 
spółki cywilnej zorientował się, że usuwając napis zawierający nazwę rozwią-
zanej spółki, usunął również co najmniej skrót firmy powoda i taki tok rozu-
mowania zapewne przyświecał ugodowemu rozwiązaniu przyjętemu w sporze 
X Ga 433/10 toczącym się przed SA w Łodzi, zgodnie z którym „pozwany 
R.  P. zlecił montaż liter w kolorze złotym, tworzących nazwisko powoda, 
które umieszczono w miejscu poprzedniego zamontowania”.

Warto też zauważyć, że poza napisami usytuowanymi na zewnątrz budyn-
ku oraz na plafonie, co do których nie toczył się spór zakończony wydaniem 
orzeczenia przez SA, charakter napisu o treści „b. & p.”, znajdującego się 
obok drzwi do kancelarii, był różnie określany przez oba sądy rozpatrujące 
ten spór oraz przez jego strony. 

Sąd Apelacyjny stwierdził, że „powód i pozwany R. P. prowadzili wspól-
nie, na podstawie umowy spółki cywilnej, działalność gospodarczą, jako kan-
celaria radców prawnych i używali swoich firm (nazwisk) dla oznaczenia tej 
działalności”. A przecież oznaczenie „b. & p.” nie mogło być uznane za po-
prawną nazwę ich spółki cywilnej, zawierało bowiem, co sąd w przytoczonym 
cytacie wyraźnie zaznaczył, tylko nazwiska, nie zawierało zaś imion wspólni-
ków. Stwierdzenie SA ma prawo zastanawiać i dlatego, że w poprzedzającym 
akapicie uzasadnienia swego orzeczenia wskazał, iż wspólnicy spółki cywilnej 
muszą być wskazani w jej nazwie także z imienia.
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Sąd Okręgowy natomiast określał napis „b. & p.” raz jako „nazwę, pod 
jaką działała kancelaria”, inny razem jako korpus nazwy spółki cywilnej, a na-
wet jako firmę „kancelarii radców prawnych działających w formie spółki 
cywilnej”, choć przecież po wejściu w życie reformy prawa firmowego napis 
znajdujący się obok drzwi kancelarii wspólników spółki cywilnej nie spełniał 
wymogu przewidzianego w art. 434 zd. 1 k.c. i oczywiście nie mógł być firmą 
spółki cywilnej, bo tej spółki te nie mają. Ale i w takiej postaci, w jakiej ten 
napis tu się znajdował, mógł być on uznany za skrót nazwy spółki cywilnej, 
dopuszczalny zapewne w obrocie tak samo, jak skrót firmy. W niczym to nie 
zmienia zasadności przedstawionej niżej interpretacji (przeciwnej tej, którą 
przyjął także Sąd Okręgowy2) o niedopuszczalności usunięcia nazwiska po-
woda, wbrew jego woli, także z tego skrótu nazwy spółki cywilnej.

W uzasadnieniu glosowanego orzeczenia pojawia się również twierdzenie 
pozwanego wspólnika rozwiązanej spółki cywilnej, że napis „b. & p.” zawierał 
nie tylko treść nazwy tej spółki, ale i jej logo. Przemawiałaby za tym krótka, 
w zasadzie dwuwyrazowa postać napisu, a także pisownia nazwisk wspólni-
ków z małych liter. Jeśli tak, to uzasadniona jest interpretacja, że logo takie 
stanowiło majątek wspólny wspólników także po rozwiązaniu spółki cywilnej 
(por. art. 875 § 1 k.c.). Nie wiadomo, czy napis „b. & p.” był stylizowany: 
inaczej niż nazwę, logo charakteryzuje bowiem w znacznym stopniu nadana 
mu forma, nierzadko doniosłość treści logo może być mniejsza od donio-
słości jego formy, zwłaszcza gdy ta ostatnia jest oryginalna. To zaś mogłoby 
mieć niemałe znaczenie przy ocenie wartości majątkowej logo pozostałego 
po spółce cywilnej. Te refleksje w niczym nie podważają zasadności opinii, że 
pozwany były wspólnik mógł usunąć z logo oznaczenie „p.”, a nawet „& p.”, 
choć nie miał prawa usuwać oznaczenia „b.”, a upoważnienia do usunięcia 
tego ostatniego nie mógł skutecznie domagać się nawet od sądu. 
2. Wbrew pozorom doniosła praktycznie jest również trzeciorzędna prima 
facie kwestia pisowni nazwisk wspólników spółki cywilnej w nazwie tej spółki 
małymi literami. Dotyczy to także, poza okolicznościami tej sprawy, pisowni 

2 Sąd ten bowiem uznał, że zdjęcie spornego napisu nie nosiło „cech bezprawności działania” 
(OSA poz. orz.cyw. 17/2013, s. 80 i 81). Takie samo stanowisko zajął SA: „Pozwany R. P. 
był zatem uprawniony […] do zlikwidowania napisu, który zawierał firmy obu wspólników 
dla oznaczenia wspólnej działalności gospodarczej i takiemu zachowaniu nie sposób nadać 
cech bezprawności […]. Pozwany nie naruszył zatem prawa powoda do jego firmy, gdyż spor-
ne oznaczenie związane było z działalnością spółki cywilnej, a nie powoda jako samodzielnie 
prowadzącego działalność gospodarczą. Pozwany działał także w ramach porządku prawnego 
zgodnie z art. 433 § 2 k.c. i wykonywał swoje prawo podmiotowe do firmy zgodnie z art. 434 
k.c., tak aby jego firma po rozwiązaniu spółki cywilnej nie była związana z działalnością powo-
da, a zatem brak także podstaw do przypisania pozwanemu bezprawności działania (art. 4310 
k.c.)” (ibidem, s. 87). 
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jakichkolwiek wyrazów umieszczonych w ifrmie „wbrew zasadom pisowni”. 
Problem to dużo szerszy: wiąże się z pisownią z małej litery wyrazów, któ-
re powinny być i w ifrmach pisane z wielkiej litery, używania wielkiej lite-
ry czy wielkich liter w wyrazach rozpoczynających się z małej litery, pisania 
wyrazów z zamierzonymi błędami czy nawet zdarzające się odwracanie liter 
lub sytuowanie ich – najczęściej jednej – w pionie. Te praktyki, zwłaszcza 
ostatnie z wymienionych, dokonywane są z reguły nie w ifrmach, ale w zna-
kach ifrmowych czy w wyrazach będący elementem logo3. Ale nie tylko bliski 
związek wielu znaków ifrmowych czy logo z ifrmą usprawiedliwia przypusz-
czenie, że przedsiębiorcy mogą zabiegać o takie uksztaltowanie także ifrmy. 
W konkurencyjnej walce ifrma, która przyciąga uwagę, a niekoniecznie ma 
już renomę, przedstawia rynkową wartość.

3 Meritum Bank ICB S.A. posługuje się logo w postaci podobnej do MeritumBankICB, gdzie 
litera rozpoczynająca wyraz „Bank” jest w istocie ustawioną pionowo stylizowaną literą „M”, 
na którą kończy się wyraz „Meritum”. Oryginalnie wygląda też napis przed wejściem do lo-
kalu wrocławskich przedsiębiorców przy ul. Odrzańskiej, w którym podstawowym elemen-
tem są imiona i nazwisko Monika i Emil Pośpieszni, przy czym litera rozpoczynająca imię 
męskie jest odwrócona, nosząc w tym napisie postać: „Monika & Ǝmil Pośpieszni”. W tym 
drugim przykładzie nie ma żadnych praktycznych problemów dla znającego język polski, 
aby taki napis właściwie i bez trudu odczytać. Ze strony internetowej tych przedsiębiorców 
(www.pospieszni.pl/#/kontakt; dostęp 11.02.2014) wynika, że ich nazwa, zapewne spółki 
cywilnej, ma postać „Monika i Emil Pośpieszni Fotograifa Artystyczna i Reklamowa”, na-
tomiast „Monika & mil Pośpieszni Fotograifa Artystyczna i Reklamowa” stanowi ich logo 
poprzedzone stylizowanymi i specyifcznie usytuowanymi literami „ME”. Gdyby Meritum 
Bank ICB S.A. chciał zastąpić rdzeń swojej ifrmy wspomnianą postacią logo MerituBankICB 
w zasadzie też nikła byłaby obawa przed niemożliwością poprawnego odczytania takiej ifrmy. 
Mało jednak prawdopodobne, aby sąd rejestrowy zaakceptował taki zapis ifrmy. O celowym 
i dopuszczalnym łamaniu w ifrmach zasad ortograifi zob.: I. Piesik, Nazwa oraz tożsamość 
i wizerunek w marketingu, „Marketing i Rynek” 1997, nr 7, s. 30, gdzie przykład wyrazu 
„zabaifka”. Co do dopuszczalności wyrażania ifrmy cyiframi zob.: wyrok Sądu Pierwszej In-
stancji Wspólnot Europejskich (druga izba) z 19 listopada 2009 r. w połączonych sprawach 
T-425/07 i T-426/07 w sprawie Agencji Wydawniczej Technopol sp. z o.o. z siedzibą w Czę-
stochowie przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towa-
rowe i wzory) (OHIM), dotyczącej rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, których 
podstawowym elementem graifcznym były cyifry 100 i 300 (www.eur-lex.europa.eu/LexU-
riServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007A0425:PL:HTML; dostęp 27.07.2010) oraz I.B. 
Nestoruk, Oznaczenia numeryczne jako znaki towarowe, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 11, 
s. 641 i nast.; wyr. Trybunału (pierwsza izba) z 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P Agen-
cji Wydawniczej Technopol sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przeciwko Urzędowi Har-
monizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), oddalający odwołanie 
Agencji Wydawniczej Technopol sp. z o.o. (www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2011:139:0010:0010:PL:PDF, dostęp 26.05.2012). W odniesieniu do analo-
gicznej kwestii w przypadku ifrmy zob.: stanowisko Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), który odmówił ochrony wzorowi przemysłowemu 
modelu lalki z głową Osamy bin Ladena (M.  Poźniak-Niedzielska, Pojęcie wspólnotowego 
wzoru przemysłowego, [w:] M. Poźniak-Niedzielska, J. Sieńczyło-Chlabicz, Europejskie prawo 
wzorów przemysłowych, Warszawa 2010, s. 34).
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Jednym z pytań, które może się tu pojawić jest to, czy w świetle przede 
wszystkim art. 434 zd. 1 k.c., dopuszczalne jest umieszczanie w firmach imie-
nia i nazwiska przedsiębiorcy pisanych z małej litery? Nakaz umieszczania 
imienia i nazwiska przemawiałby za koniecznością respektowania przynaj-
mniej tutaj zasad ortografii. Można jednak przyjąć, że usprawiedliwione jest 
dopuszczenie lokowania w firmie także imion i nazwisk pisanych z małej li-
tery, nawet zróżnicowanymi co do wielkości literami, jeśli tylko nie może to 
wprowadzać to w błąd np. co do przymiotu wyrazu jako nazwiska przedsię-
biorcy (np. adam marek kowalski, ale już nie adam marek kowal).

Chyba nie wszyscy prawnicy są na takie rynkowe (marketingowe) wyzwania 
przygotowani, w sądach rejestrowych też. Choć sędziowie rejestrowi powin-
ni być w takich sytuacjach wyrozumiali, jeśli wykonują bez słowa ujawnio-
nej krytyki § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30 listopada 
2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących 
w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych 
rejestrach4. Przecież w przepisie tym przewidziano, że wpisu „do rejestru doko-
nuje się wielkimi literami”, najczęściej wbrew zapisowi firmy ustalonemu przez 
przedsiębiorców. Przekonywująco krytykował to w znakomitym, choć prawie 
niezauważonym artykule S. Ogonek5, pisali o tym także inni6, lecz od lat7 nic 
się nie zmieniło i nikłe są widoki, aby firma była zawsze wpisywana w KRS 
poprawnie, czyli w postaci, jaką – w ramach swobody kształtowania firmy – na-
dał jej przedsiębiorca. Dotychczasowe rozwiązanie rodzi zaś dolegliwe niekiedy 
skutki dla przedsiębiorców, gdy wpis formy (nie treści) firmy w KRS odbiega od 
formy firmy używanej przez nich, pomijając osobny problem jeszcze bardziej 
zadziwiającego sposobu wpisywania w KRS firm, które została napisane przez 
przedsiębiorców czy wspólników literami niewystępującymi w tablicy znaków 
pisarskich, będącej załącznikiem nr 1 do tego rozporządzenia8.

4 Dz.U. Nr 273, poz. 1616 z późn. zm.
5 S. Ogonek, Nos dla tabakiery czy tabakiera dla nosa, czyli firma dla rejestru czy rejestr dla firmy, 

„Nowy Przegląd Notarialny” 2005, nr 1, s. 41 i nast.; idem, Firma dla rejestru czy rejestr dla 
firmy?, „Dobra Firma” 2004, nr 278 [dodatek do „Rzeczpospolitej” 2004, nr 115], s. 12–13.

6 Ł. Zamojski, Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe, Warszawa 2008, s. 230; idem, 
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa 2009, s. 259, 353; A. Janiak, [w:] 
Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2009, s. 207; P. Zapo-
rowski, Czy § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30 XI 2011 r. w sprawie szczegó-
łowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szcze-
gółowej treści wpisów w tych rejestrach jest zgodny z Konstytucją RP?, „Rejent” 2012, nr 6, s. 117. 

7 Taki sam przepis zawarty był bowiem w poprzednio obowiązującej wersji tego rozporządzenia 
z 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. Nr 117, poz. 1237 z późn. zm.).

8 A. Orliński, Ograniczenia swobody w obieraniu firmy spółki kapitałowej wynikające z regulacji 
określających treść wpisu do rejestru przedsiębiorców, „Przegląd Prawa i Administracji”, t. LXIV, 
s. 127 i nast.; P. Zaporowski, op.cit., s. 105 i nast.
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3. Warto zatrzymać się też przy dwóch pierwszych zdaniach zapożyczonej 
z uzasadnienia glosowanego wyroku jego pierwszej tezy, w których stwier-
dzono, że prawo „do firmy ma charakter nie tylko osobisty, jako prawo do 
niezbywalnego oznaczenia podmiotu prawa, służącego do jego identyfikacji 
w obrocie gospodarczym”, gdyż „z chwilą, gdy nazwisko osoby fizycznej staje 
się częścią firmy przedsiębiorcy, zaczyna pojawiać się majątkowy charakter 
tego dobra”. 

Zdanie drugie wymaga o tyle komentarza, że majątkowe aspekty prawa 
do nazwiska umieszczonego w firmie, choć są tutaj najdonioślejsze, nie mogą 
jednak dezawuować praw osobistych związanych z nazwiskiem w niej umiesz-
czonym. Sąd Apelacyjny takiej interpretacji nie przyjmuje, ale można odnieść 
wrażenie, zwłaszcza w świetle argumentacji zawartej w uzasadnieniu wyroku, 
że dopuszcza, iż nazwisko umieszczone w firmie nabiera charakteru przede 
wszystkim czy nawet wyłącznie majątkowego. Inna sprawa, że zapewne wy-
jątkowo zdarzyć się mogą sytuacje, gdy naruszenie prawa do firmy będzie nie 
tylko naruszeniem tego prawa, ale przede wszystkim naruszeniem prawa do 
nazwiska i niekiedy czci, np. poprzez zniekształcenie pisowni firmy „Tanie 
noclegi. Andżelika Dubska” na „Tanie noclegi. Andżelika Dupska”. 

Stąd uznając za poprawną refleksję zawartą w zdaniu uzasadnienia stwier-
dzającym, że dobra osobiste człowieka wchodząc w skład firmy „przeistaczają 
się w jego firmę”, tak jak w szczególności nazwisko, należy sformułować do-
niosłe prawnie zastrzeżenie, że wchodzące w skład firmy nazwisko (podobnie, 
jak imię czy pseudonim) nie przestaje być dalej także nazwiskiem (imieniem 
czy pseudonimem), tyle że naruszenie tego nazwiska, imienia czy pseudoni-
mu stanowiącego część firmy poddane jest reżimowi ochronnemu przewi-
dzianemu w art. 4310 k.c., nie zaś temu, który określa art. 23 i 24 k.c.9 Z tego 
jednak nie wynika, co warto powtórzyć, niedopuszczalność sięgania po in-
strumentarium zawarte w tym ostatnim, gdy wyjątkowo naruszenie prawa do 
firmy zawierającej nazwisko, imię czy pseudonim będzie równocześnie naru-
szeniem tych dóbr jako dóbr osobistych, a nie tylko jako elementów firmy. 
4. Pomocne w wyeksponowaniu rozważanego w niniejszej glosie problemu 
charakteru prawnego nazwy spółki cywilnej może być przytoczenie tezy 3 wyr. 
SN z 5 III 2010 r. (IV CSK 371/09)10, w której najpierw powtórzono znaną już 
konstatację, że „firma jest prawem podmiotowym bezwzględnym, przysługują-

9 W uzasadnieniu SA stwierdził, że wbrew „zarzutom apelacji pogląd, iż art. 4310 k.c. wyłącza 
stosowanie art. 24 k.c. nie jest odosobniony. Został on wyrażony nie tylko w wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z 14 marca 2006 r. sygn. akt I ACa 2057/05, ale także szeroko 
w doktrynie (por. m.in. J. J. Sitko, Firma i jej ochrona”, Warszawa 2009; glosa do powyższego 
wyroku: P. Zaporowski, Glosa 2009/3/64-67) (OSA poz. orz.cyw. 17/2013, s. 85).

10 Lex, nr 811812.
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cym wyłącznie przedsiębiorcom, którymi w przypadku spółki cywilnej są po-
szczególni wspólnicy”, potem zaś dodano „dlatego dochodzenie ochrony prawa 
do firmy stanowi realizację indywidualnego prawa wspólnika, które nie należy 
do wspólnego majątku wszystkich wspólników spółki cywilnej”. 

Te stwierdzenia są oczywiste w odniesieniu do firm wspólników spółki cy-
wilnej, które wchodzą, bo wejść muszą, do nazwy spółki cywilnej. Ale jaki jest 
status prawny nazwy spółki cywilnej, w skład której wchodzą firmy wspólni-
ków? Warto rozważyć dwie sytuacje.

Pierwsza dotyczy nazwy takiej spółki cywilnej, do której, poza firmami 
wspólników, wchodzi inny element. Nazwa taka nie jest „złożeniem” (doda-
niem) firm jej wspólników, ale par excellence nazwą, charakteryzującym się 
swoistością (mniejszą lub większą) dobrem prawnym. 

Czy może być ona uznana za dobro osobiste? Należy mieć co do tego 
zasadnicze wątpliwości, jeśli i co natury samej firmy przebrzmiał już niegdyś 
prawie powszechnie podzielany (przed kilkunastu laty, w tym i autora) po-
gląd o osobistym jej charakterze. Dziś najbardziej rozpowszechnione i przede 
wszystkim zasadne jest stanowisko, że firma jest dobrem prawnym majątko-
wym, często z elementami osobistymi (niemajątkowymi).

A może nazwa spółki cywilnej jest zbliżona do nazwy przedsiębiorstwa, 
której status majątkowego dobra niematerialnego jest niekwestionowany 
w świetle art. 551 pkt 1 k.c.? Wydaje się, że tak i to nie tylko w sytuacji, gdy 
spółka cywilna prowadzi przedsiębiorstwo o takiej samej nazwie, jak nazwa 
spółki cywilnej. Ta ostatnia sytuacja byłaby zresztą bardzo zbliżona do tej, 
w której przedsiębiorca prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą tożsamą jego 
firmie, co przecież nie oznacza dopuszczalności utożsamiania statusu prawne-
go firmy i nazwy przedsiębiorstwa. 

Stąd uzasadnionym jest przypuszczenie, że nazwa spółki cywilnej jest 
również dobrem niematerialnym o majątkowym charakterze, o wartości za-
pewne często nieznacznej, w której także mogą wystąpić elementy oznaczeń 
o charakterze osobistym, np. nazwiska, co zresztą może także nazwie przed-
siębiorstwa nadać rys prawnoosobisty, nie dając jednak podstaw do zmia-
ny zasadniczej konstatacji, że zarówno nazwa spółki cywilnej, jak i nazwa 
przedsiębiorstwa spółki cywilnej, są dobrami majątkowymi wchodzącymi do 
majątku wspólnego jej wspólników.

Status nazwy spółki cywilnej po rozwiązaniu spółki komplikuje się jednak 
przez to, że obligatoryjnymi elementami tej nazwy muszą być firmy wszyst-
kich wspólników11, którzy po rozwiązaniu spółki mogą przecież dalej, samo-

11 Na marginesie tego poprawnego normatywnie stwierdzenia warto jednak przywołać do dzisiaj 
inspirujące, w szczególności w odniesieniu do oznaczenia przedsiębiorców działających w spół-
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dzielnie albo w innej spółce cywilnej, prowadzić działalność gospodarczą (za-
wodową) pod dotychczasowymi firmami.

Wydaje się więc, że nazwa spółki cywilnej ma po jej rozwiązaniu zróżni-
cowany charakter i status, w zależności od tego, jakie elementy wchodzą w jej 
treść. Jeżeli stanowiły ją, poza oznaczeniem „spółka cywilna” czy „s.c.”, tylko 
firmy wspólników, konsekwencją rozwiązania spółki jest „wygaśnięcie” (zanik) 
nazwy jako dobra prawnego; dotychczasowi wspólnicy wychodząc ze spółki 
„wychodzą” również ze swoimi firmami z nazwy tej spółki, wskutek czego na-
zwa ta staje się pusta, a oznaczenie „spółka cywilna” czy „s.c.” nie oznacza już 
takiej spółki. Jeśli jednak, poza firmami wspólników, w skład nazwy wchodziły 
również inne określenia, w szczególności znaczące rynkowo, wolno przyjąć, że 
prawo do tych określeń wchodzi w skład mienia wspólnego byłych wspólników.

W dawnym piśmiennictwie i w szczególności w orzecznictwie sądowym 
nawiązywano do poglądu, a nawet podkreślano, że nazwa spółki cywilnej jest 
dobrem osobistym jej wspólników. Nikt jednak nie udowodnił, że tak jest 
w istocie. Być może tego rodzaju przypuszczenie brało się stąd, że elemen-
tem często, choć nie zawsze12, występującym w nazwach spółek cywilnych 
były nazwiska wspólników (dziś, na gruncie art. 434 zd. 1 k.c. w zw. z jego 
art. 432 § 1, jest to konieczne), będące ich dobrami osobistymi. 

ce cywilnej, kontrowersyjne w części i niemożliwe de lege lata do akceptacji uwagi sformułowa-
ne w naszym piśmiennictwie chyba najpierw przez A. Opalę, że ustawodawca „wpadł w pułap-
kę, bo oto od 01.04.2001 r. na pieczątkach, szyldach i towarach muszą być wymieni wszyscy 
przedsiębiorcy z imienia i nazwiska i mogą także dopisać nazwę. Jest jednak istotny problem. 
Spółki cywilne są wieloosobowe. Znam przypadek, że spółka liczy 50 osób. Nie wyobrażam 
sobie by wszyscy wspólnicy byli umieszczeni na szyldzie. Ustawodawca powinien przewidzieć 
taką sytuację i zastosować przez analogię rozwiązania Kodeksu spółek handlowych. Proponuję 
wykładnię preater legem by w dużych wieloosobowych spółkach cywilnych w okresie przejścio-
wym w oznakowaniu było jedno nazwisko z dopiskiem «i wspólnicy» bez używania skrótu s.c.” 
(Prawo działalności gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy w pytaniach i odpowiedziach, Zielona 
Góra 2001, s. 13–14). W podobnym duchu, choć dużo bardziej powściągliwie pisali później 
J. Szwaja i I. B. Mika: „Pewien problem może pojawić się wówczas, gdy wspólników spółki cy-
wilnej jest wielu. Konsekwentne przestrzeganie wymogu, by imiona i nazwiska (nazwy, firmy) 
wszystkich wspólników zamieścić w oznaczeniu spółki cywilnej, może prowadzić do tworzenia 
oznaczeń zbyt długich, a przez to niejasnych. Uważamy, że w takim przypadku wystarczy, gdy 
oznaczenie spółki cywilnej zawiera imiona i nazwiska (nazwy, firmy) tylko kilkunastu wspól-
ników” (Oznaczenia przedsiębiorcy (prawo firmowe), [w:] System prawa handlowego, t. 1: Prawo 
handlowe – część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009, s. 845).

12 Jak bowiem stwierdziła I. Bałos, „najwięcej nieprawidłowych oznaczeń w całej bazie odnosi się 
do podmiotów, które prowadzą działalność na podstawie umowy spółki cywilnej” (Oznaczenia 
przedsiębiorców. Wymogi ustawowe a postępowanie uczestników obrotu gospodarczego, „Monitor 
Prawniczy” 2009, nr 24, s. 1357; wspomnianą bazą były „Panorama Firm” oraz „Infoglobal”, 
ibidem, s. 1356). W swych badaniach zauważyła, że jednym „z najczęściej pojawiających się 
błędów w bazie, jest podawanie w korpusie wyłącznie nazwy fantazyjnej, a po niej skrótu S.C.” 
(ibidem, s. 1358, 1359–1360). 
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Nawiązano tu do przytoczonej tezy wyr. SN z 5 III 2000 r. po to, by 
wesprzeć sformułowane wyżej przypuszczenie, że także nazwa spółki cywil-
nej, której przede wszystkim dotyczył spór rozważany w glosowanym wyroku 
SA w Katowicach, była niematerialnym dobrem majątkowym również ich 
byłych wspólników. A jeśli tak, to sui generis „wyjście” ze wspólności także 
tej nazwy wymagało współdziałania byłych wspólników albo rozstrzygnięcia 
sądowego, nie mogło zaś być decyzją jednego ze wspólników, w szczególności 
wówczas, gdy drugi wspólnik na określony sposób „wyjścia” z pozostałej po 
rozwiązaniu spółki cywilnej wspólności także nazwy tej spółki nie wyrażał 
zgody. 

Podkreślono już, że po rozwiązaniu spółki cywilnej prawo do jej nazwy 
stanowi – zważywszy oznaczającą funkcję nazw – nudum ius, nazwa ta bo-
wiem niczego już nie oznacza (nawet, gdy jest tożsama z nazwą przedsię-
biorstwa byłych wspólników). Poniekąd paradoksalnie nie jest to jednak 
uzasadnienie stanowiska, że po rozwiązaniu spółki cywilnej jej nazwa nie ma 
żadnego waloru prawnego. Jak już bowiem wspomniano, jeżeli częścią tej 
nazwy były określenia mające wartość rynkową, w szczególności doniosłą, 
niebędące jednak elementami firm wspólników, wówczas wspólnicy mogą 
być zainteresowani dalszym wykorzystywaniem tych określeń w firmach, 
pod którymi będą prowadzić działalność po rozwiązaniu spółki cywilnej. 
I wtedy dobrowolne albo sądowe „wyjście” ze wspólności dotychczasowej 
nazwy może mieć dla nich znaczenie, także dla tego wspólnika, który po 
rozwiązaniu spółki cywilnej nie chce tego określenia (określeń) wykorzy-
stywać, ale za zgodę na jego (ich) wykorzystywanie przez innego wspólnika 
chcę otrzymać zapłatę. 

Przedstawione zagadnienie wiąże się ze stosunkowo szeroko rozważa-
nym w piśmiennictwie prawniczym zagadnieniem losu firmy po zaprze-
staniu działalności przez przedsiębiorcę, którego oznaczała. Przytłaczająca 
większość badaczy twierdzi, że prawo do takiej firmy wygasa13 i może być 
ona zawłaszczona (zdaniem niektórych po pewnym czasie) przez innych 
przedsiębiorców. Nie można zgodzić się z tym stanowiskiem – tym bar-
dziej dzisiaj, gdy coraz szerzej ugruntowuje się przeświadczenie o majątko-
wym charakterze prawa do firmy. Wygasanie praw majątkowych jest od-
stępstwem od zasady ich niewygasania i niewątpliwie wymaga podstawy 
ustawowej sformułowanej stanowczo, expressis verbis. A takiej podstawy dla 
uznania wygasalności prawa do firmy nie ma. Ponadto przyjęcie wygasalno-

13 Także w uzasadnieniu glosowanego wyroku stwierdzono, że prawo „do firmy powstaje z chwilą 
wpisania przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej i trwa do chwili zakończenia 
jej działalności” (OSA poz. orz. cyw. 17/2013, s. 80).
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ści prawa do firmy po utracie statusu przedsiębiorcy jest niedopuszczalne, 
gdy jedynymi albo podstawowymi czy nawet tylko znaczącymi elementami 
firmy były jego imię i nazwisko. Analogicznie należałoby potraktować sta-
tus nazwy spółki cywilnej po utracie przez wspólników przymiotu przed-
siębiorców, tym bardziej, gdy się zważy, że nazwa taka nie może być uznana 
za dobro osobiste. 

5. Przedmiotem sporu rozstrzyganego w glosowanym orzeczeniu był napis 
ulokowany obok drzwi kancelarii stron sporu, nie zaś tablice umocowane 
w innych miejscach. Wartość majątkowa napisu była zapewne niewielka, ale 
przecież nie było tak, że nie przedstawiał on żadnej wartości, jeśli litery mu-
siały być wykonane i zamontowane. Lecz gdyby przedmiotem sporu sądo-
wego stały się także owe tablice, unaoczniłoby to, że spór dotyczył nie tylko 
nazwiska powoda i nazwy rozwiązanej spółki cywilnej, ale i losów corpus me-
chanicum, na którym to nazwisko i ta nazwa były uwidocznione. Otóż, owe 
corpora mechanica, czyli tablice z nazwą tej spółki, stanowiły własność obu 
byłych wspólników nieistniejącej już spółki. To, że i te tablice mogły przed-
stawiać niewielką wartość, jest bez znaczenia. Na wspólne mienie byłych 
wspólników składa się wszystko, co je stanowi, także pasywa. Dlatego także 
o losach tych tablic byli wspólnicy musieli decydować wspólnie: dobrowolnie 
albo na mocy orzeczenia sądowego. 

Dodać należy, że nawet w sytuacji, gdy któryś ze wspólników zabiega 
o ochronę swoich interesów, np. prawa do firmy, pod którą działa po rozwią-
zaniu spółki cywilnej albo prawa do nazwiska i w tym celu chce usunąć tabli-
cę z nazwą nieistniejącej już spółki cywilnej, w której jako element widnieje 
jego firma lub nazwisko (nie zaś zachowując tablicę, chce tylko usunąć z niej 
swoją firmę czy nazwisko), również powinien uzyskać zgodę pozostałych by-
łych wspólników albo orzeczenie sądu, poza zapewne teoretyczną możliwo-
ścią wykorzystania w szczególnych okolicznościach nadzwyczajnych środków 
przewidzianych w art. 423 i 424 k.c. 

Kończąc glosę warto zauważyć, że przy rozstrzyganiu tego sporu moż-
na było pójść tropem wskazanym przez powoda, gdy podniósł on, że 
w wyniku usunięcia z napisu „b. & p.” także oznaczenia „b.”, naruszone 
zostało jego prawo do firmy (takiej samej zapewne przed, jak i po rozwią-
zaniu spółki cywilnej). Po rozwiązaniu spółki cywilnej prowadził on bo-
wiem działalność zawodową w lokalu, przed którym znajdować się mógł 
dalej sam napis „b.” (stanowiący element zasadniczy, choć niewystarcza-
jący jego firmy), co zresztą nastąpiło w wyniku zawartej między stronami 
ugody. Mógł więc dochodzić ochrony tego napisu, mimo tego, że nie za-
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wierał on jego imienia, wolno było przecież przyjąć, że określenie „b.” jest 
dopuszczalnym w obrocie skrótem firmy zawierającej poza nazwiskiem, 
imię oraz ewentualnie inne elementy. I takie roszczenie powoda byłoby 
uzasadnione, inaczej niż żądanie, aby przeproszono go za bezprawne na-
ruszenie prawa do nazwiska.


