Kodeks cywilny
Przepisy ogólne dotyczące firmy
wyciąg
Przepisy ogólne regulujące firmę (nazwę) przedsiębiorców zawarte są w przepisach Kodeksu
cywilnego, natomiast szczegółowe rozwiązania zawarte są w przepisach Kodeksu spółek
handlowych, regulujących poszczególne rodzaje spółek.

Księga pierwsza. Częśd ogólna
Tytuł II. Osoby
DZIAŁ III. PRZEDSIĘBIORCY I ICH OZNACZENIA
Art. 431. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o
której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalnośd gospodarczą lub
zawodową.
Art. 432. § 1. Przedsiębiorca działa pod firmą.
§ 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
Art. 433. § 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniad dostatecznie od firm innych
przedsiębiorców prowadzących działalnośd na tym samym rynku.
§ 2. Firma nie może wprowadzad w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy,
przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.
Art. 434. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy
pseudonimu lub określeo wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej
prowadzenia oraz innych określeo dowolnie obranych.
Art. 435. § 1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.
§ 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może byd podane w
skrócie, a ponadto może wskazywad na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne
określenia dowolnie obrane.
§ 3. Firma osoby prawnej może zawierad nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli
służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy.
Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej
osoby, a w razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci.
§ 4. Przedsiębiorca może posługiwad się skrótem firmy. Przepis art. 432 § 2 stosuje się
odpowiednio.
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Art. 436. Firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie
"oddział" ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.
Art. 437. Zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze. W razie przekształcenia osoby
prawnej można zachowad jej dotychczasową firmę z wyjątkiem określenia wskazującego formę
prawną osoby prawnej, jeżeli uległa ona zmianie. To samo dotyczy przekształcenia spółki
osobowej.
Art. 438. § 1. W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było
umieszczone w firmie, spółka może zachowad w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za
wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci - za zgodą jego małżonka i dzieci.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w wypadku kontynuowania działalności
gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną będącą jej następcą prawnym.
§ 3. Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzid pod dotychczasową nazwą.
Powinien jednak umieścid dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony
postanowiły inaczej.
Art. 439. § 1. Firma nie może byd zbyta.
§ 2. Przedsiębiorca może upoważnid innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy,
jeżeli nie wprowadza to w błąd.
Art. 4310. Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem,
może żądad zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego
naruszenia może on także żądad usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeo
w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub
wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.
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