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Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji 
„Prawo pracy w systemie prawa cz. V.  

Prawo pracy a prawo handlowe” 
Łódź, 6-7 maja 2015 roku 

 
Katarzyna Firaza, Irmina Miernicka 

 
W ramach kontynuacji cyklu konfe-

rencji pt. „Prawo pracy w systemie prawa”, 

w dniach 6 i 7 maja 2015 r. na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódz-

kiego odbyła się V Ogólnopolska Konferen-

cja zatytułowana „Prawo pracy a prawo 

handlowe". Otwarcie zorganizowanego 

przez Koło Naukowe Prawa Pracy  

we współpracy ze Studenckim Kołem Nau-

kowym Prawa Cywilnego i Handlowego 

wydarzenia uświetnili między innymi Dzie-

kan WPiA UŁ prof. nadzw. dr hab. 

Agnieszka Liszewska, Kierownik Katedry 

Prawa Handlowego prof. zw. dr hab. 

Wojciech Katner i Kierownik Zakładu 

Prawa Ochrony Pracy Katedry Prawa 

Pracy prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka. 

Merytoryczne otwarcie wydarzenia 

wzbogacił wykład wprowadzający dra hab. 

Tomasza Duraja1 pt. „Atypowość stosunku 

pracy członków zarządu spółek kapitało-

wych”. Prelegent rozpoczął wystąpienie  

od podkreślenia dualistycznego charakteru 

więzi pomiędzy członkiem zarządu a spółką 

i rozdzielenia stosunku organizacyjnego  

do stosunku zatrudnienia. Podkreślił rów-

nież, że w praktyce najczęściej jako podsta-

wa zatrudnienia członków zarządu stoso-

wana jest umowa o pracę i to na czas nieo-

                                                           
1 Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy UŁ. 

kreślony, która jest nieadekwatna dla tej 

grupy. Następnie prelegent wskazał cechy 

świadczące o atypowości stosunku pracy  

z członkiem zarządu i omówił kwestie pod-

porządkowania pracowniczego, ponoszenia 

(nie tylko ekonomicznej) odpowiedzialności 

za wyniki spółki, wyłączenia odpowiedzial-

ności porządkowej oraz kwestii odwoływal-

ności w każdym czasie w odniesieniu  

do ochrony powszechnej i szczególnej sto-

sunku pracy. Szczególne poruszenie wśród 

słuchaczy wzbudziła kwestia nieadekwat-

ności przepisów dotyczących ochrony trwa-

łości zatrudnienia do sytuacji prawnej 

członków zarządu i ich niekorzystność dla 

spółki, jako pracodawcy. Podsumowując 

wystąpienie prelegent postulował, iż usta-

wodawca powinien wyłączyć stosowanie 

przepisów prawa pracy w ramach takich 

relacji, ale równocześnie zagwarantować 

pewne mechanizmy ochronne poza stosun-

kiem pracy, jak ochrona w zakresie dyskry-

minacji czy macierzyństwa.  

Pierwszy panel otworzył referat 

mgra Bernarda Długosza2 odpowiadający 

na pytanie postawione w jego tytule "Czy 

spółka cywilna może być uznana za praco-

                                                           
2 Doktorant, Uniwersytet Łódzki. 
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dawcę w myśl art. 3 kodeksu pracy3?". Pre-

legent wskazał na odmienne poglądy,  

występujące zarówno w orzecznictwie, jak  

i doktrynie dotyczące tego, czy spółka  

cywilna może być uznana za pracodawcę, 

czy pracodawcą są poszczególni wspólnicy, 

a jeśli tak, to czy każdy z nich z osobna, czy 

wszyscy razem. W kolejnym wystąpieniu 

zatytułowanym „Oddział spółki prawa han-

dlowego w roli pracodawcy", apl. adw.  

Joanna Kaźmierczak4 przedstawiła defini-

cję pracodawcy wynikającą z kodeksu pracy 

oraz omówiła problematykę wyodrębnienia 

spółki od jej oddziału, biorąc pod uwagę 

odrębność techniczną, finansową i organiza-

cyjną, a także kwestię przyznania oddziało-

wi osobowości prawnej. Trzeci referat doty-

czący transferu pracowników na rzecz  

innych podmiotów w obrębie jednej grupy 

kapitałowej wygłosił mgr Tomasz Jura-

szek5. W ramach swojego wystąpienia pod-

kreślił, iż zorganizowanie w ramach jednej 

grupy kapitałowej nie daje uprawnienia  

do przenoszenia pracownika z jednego  

do drugiego podmiotu. Transfer taki można 

natomiast przeprowadzić poprzez leasing 

pracowniczy lub umowę o świadczenie 

usług. Ostatnim mówcą w panelu był mgr 

Marcin Czerwiński6, który wygłosił referat 

pt. "Nadużycie osobowości prawnej a zasa-

                                                           
3 Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
Dz.U.2014.1502 z dnia 4 listopada 2014 r., zw. 
dalej k.p. 
4 Aplikantka adwokacki, absolwentka Uniwersy-
tetu Łódzkiego. 
5 Doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. 
6 Doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. 

da równego traktowania pracowników".  

Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego  

z 18 września 2014 r. o sygn. III PK 136/137, 

przedstawił problem nieuzasadnionego 

różnicowania sytuacji pracowników spółki 

dominującej i spółek zależnych. Pierwszy 

panel zakończyła burzliwa dyskusja, w któ-

rej udział wzięli pracownicy naukowi, dok-

toranci oraz studenci. Deliberowali m.in. 

nad statusem spółki cywilnej dochodząc  

do wniosku, że nie może być ona pracodaw-

cą, ponieważ nie posiada podmiotowości 

prawnej. Przedmiotem dyskusji była rów-

nież problematyka oddziałów spółki oraz 

tzw. „przebijania welonu korporacyjnego”. 

Drugi panel zapoczątkowało wystą-

pienie mgr Barbary Muszyńskiej8 pt. "Upa-

dłość i restrukturyzacja pracodawcy - sytu-

acja obecna i planowanie zmiany". Prele-

gentka zapoznała słuchaczy ze zmianami 

przewidywanymi przez rządowy projekt 

zmiany ustawy Prawo upadłościowe  

i naprawcze9 oraz propozycjami przyjęcia 

nowego aktu - Prawa restrukturyzacyjnego. 

Kolejna prelegentka Ewa Mońdziel10 poru-

szyła problematykę skutków nieprawidło-

wej reprezentacji spółki kapitałowej w sto-

sunku pracy i przedstawiła ją z podziałem 

na sankcję bezwzględnej nieważności oraz 

bezskuteczności zawieszonej, powołując się 

na poglądy doktryny i orzecznictwa. Ostat-

                                                           
7 Wyrok Sądu Najwyższego z 18 września 2014 
r. o sygn. III PK 136/13, LEX 1554335. 
8 Doktorantka, Uniwersytet Łódzki. 
9 Ustawa z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadło-
ściowe i naprawcze, Dz.U.2015.233 z dnia 19 
lutego 2015 r. 
10 Studentka, Uniwersytet w Białymstoku. 
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nią z prelegentek drugiego panelu była 

Agnieszka Regiec11, której referat zatytu-

łowany "Zatrudnianie dyrektorów oraz 

członków zarządu w amerykańskiej spółce 

akcyjnej" dotyczył w dużej mierze miejsca 

spółki akcyjnej w amerykańskim systemie 

prawa oraz zagadnień dotyczących organi-

zacji organów tych spółek. Również po tym 

panelu głos zabrali słuchacze obecni na Sali, 

którzy dyskutowali m.in. nad tym, komu 

członek zarządu powinien złożyć oświad-

czenie o rozwiązaniu umowy o pracę. Podję-

to również próbę oceny nowych rozwiązań 

prawnych, proponowanych w zakresie upa-

dłości i restrukturyzacji.  

Ostatni panel pierwszego dnia roz-

poczęło wystąpienie Agaty Klimczyk12, 

którego celem było porównanie sytuacji 

prawnej członków zarządu spółek kapita-

łowych realizujących wyłącznie kontrakt 

menadżerski oraz zatrudnionych na pod-

stawie umowy pracę. W trzecim panelu pre-

legenci skupili się na możliwych podsta-

wach zatrudnienia członków zarządu spółek 

kapitałowych oraz przedstawili wady i zale-

ty każdej z nich. Mateusz Gajda13 omówił 

problematykę zatrudniania na podstawie 

umowy o pracę, Sylwia Łazuk14 przedstawi-

ła możliwość zatrudniania członków zarzą-

du na podstawie wyboru, Karolina Ocho-

cińska15 natomiast wskazała na kluczowe 

                                                           
11 Studentka, Uniwersytet Wrocławski. 
12 Studentka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu. 
13 Student, Uniwersytet Łódzki. 
14 Studentka, Uniwersytet w Białymstoku. 
15 Studentka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu. 

zagadnienia związane z kontraktami mene-

dżerskimi. Zwieńczeniem trzeciego panelu, 

a zarazem pierwszego dnia konferencji była 

dyskusja, w której próbowano ustalić, która 

z podstaw zatrudnienia będzie najbardziej 

odpowiednia dla członków zarządu spółek 

kapitałowych. Odwoływano się w niej  

do otwierającego konferencję wystąpienia 

dra hab. Tomasza Duraja i podkreślono aty-

powość stosunku pracy tej grupy pracowni-

ków.  

Drugi dzień konferencji otworzyła 

swoim wystąpieniem pt. „Ochrona firmy 

pracodawcy będącego przedsiębiorcą przed 

jej naruszeniem w Internecie” mgr Karoli-

na Szymorek-Chachuła16. Referentka poru-

szyła temat bardzo aktualny, dotyczący  

w głównej mierze krytyki pracodawców 

dokonywanej przez pracowników w Inter-

necie. Omówiła przy tym kwestię charakte-

ru prawnego firmy, jako oznaczenia przed-

siębiorcy i jej ochrony przewidzianej  

na gruncie prawa handlowego oraz konie-

czność ochrony dóbr osobistych pracodaw-

cy. Następnie, mgr Bartosz Chudziński17 

przedstawił zagadnienie dotyczące skutecz-

ności umowy o pracę z członkiem zarządu 

spółki akcyjnej zawartej z naruszeniem  

zasad reprezentacji określonych w art. 379 

§ 1 kodeksu spółek handlowych18 Prelegent 

wskazał, że w doktrynie i orzecznictwie 

istnieją rozbieżności co do tego, czy taka 

                                                           
16 Doktorantka, Uniwersytet Łódzki. 
17 Doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. 
18 Ustawa z dn. 15 września 2000 r. Kodeks spó-
łek handlowych, Dz.U.2013.1030 z dnia 6 wrze-
śnia 2013 r., zw. dalej k.s.h. 
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umowa dotknięta jest sankcją bezwzględnej 

nieważności, bezskuteczności zawieszonej 

czy też umowę tę uznać należy za nieistnie-

jącą. Mgr Małgorzta Irzyk19 poruszyła  

natomiast tematykę umowy o pracę z jedy-

nym członkiem zarządu będącym jednocze-

śnie jedynym lub „niemal jednym” wspólni-

kiem w spółce z o.o. Podkreśliła, że istotą 

stosunku pracy jest podporządkowanie pra-

cownika pracodawcy oraz przedstawiła 

argumenty przemawiającą za zakazem  

podporządkowania pracownika „samemu  

sobie", poparte dominującą w tej mierze 

linię orzeczniczą Sądu Najwyższego. W trak-

cie dyskusji, w której tak jak dnia poprzed-

niego, obok studentów i doktorantów, wzięli 

udział pracownicy naukowi poruszono m.in. 

zagadnienie odpowiedzialności pracownika 

za naruszenie dóbr osobistych pracodawcy 

oraz charakteru prawnego dobra osobistego 

jakim jest firma pracodawcy. W nawiązaniu 

do wystąpienia mgr Irzyk rozważano rów-

nież dopuszczalność zawarcia przez członka 

zarządu umowę o pracę ze spółką na innym 

stanowisku niż członek zarządu.   

W następnym panelu jako pierwsza 

referat pt. „Wpływ otwarcia likwidacji spół-

ki kapitałowej na stosunek pracy z człon-

kiem zarządu” przedstawiła mgr Irmina 

Miernicka20. Prelegentka, podkreślając  

odrębność stosunku pracy od stosunku  

organizacyjnego, zastanawiała się, czy umo-

wa o pracę zawarta z członkiem zarzą- 

du spółki kapitałowej obowiązuje nadal  
                                                           
19 Doktorantka, Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. 
20 Doktorantka, Uniwersytet Łódzki. 

po otwarciu likwidacji spółki i objęciu funk-

cji likwidatora przez członka zarządu, czy 

przekształca się z mocy prawa w umowę  

o pracę z likwidatorem, czy też stosunek 

pracy ustaje, a jeśli tak, to na jakiej podsta-

wie. W dalszej kolejności, mgr Katarzyna 

Zwolińska21 swoim wystąpieniem zatytu-

łowanym „Zwolnienie z obowiązku świad-

czenia pracy odwołanego z funkcji członka 

zarządu spółki prawa handlowego” poru-

szyła problematykę dopuszczalność zwol-

nienia z obowiązku świadczenia pracy  

odwołanego z funkcji członka zarządu jako 

wyjątku od obowiązku zatrudniania pra-

cownika przez pracodawcę w kontekście 

równoległego istnienia stosunku organiza-

cyjno-prawnego oraz stosunku pracy.  

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na nie-

doskonałość przepisów kodeksu pracy  

w zakresie wygaśnięcia umowy o pracę,  

co może prowadzić do sytuacji, w której 

stosunek pracy trwa nadal pomimo rozwią-

zania spółki. Zastanawiano się również, czy 

członek zarządu zwolniony z obowiązku 

świadczenia pracy powinien mieć prawo  

do pełnego wynagrodzenia. 

W ostatnim już panelu wystąpiła 

mgr Karolina Lipczyńska22, która dokona-

ła analizy odpowiedzialności członka zarzą-

du z uwzględnieniem odpowiedzialności 

wynikającej z kodeksu spółek handlowych, 

cywilnoprawnej - z tytułu szkód wyrządzo-

nych spółce w związku z pełnieniem funkcji 

członka zarządu oraz prawa pracy - z tytułu 

                                                           
21 Doktorantka, Uniwersytet Łódzki. 
22 Doktorantka, Uniwersytet Łódzki. 
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łączącej go ze spółką umowy o pracę.  

Zdaniem prelegentki nie można uznać,  

że odpowiedzialność pracownicza wyłącza 

odpowiedzialność członka zarządu na pod-

stawie przepisów k.s.h. Jako kolejny głos 

zabrał mgr Maciej Zarzycki23, który przy-

bliżył słuchaczom przypadki instrumental-

nego wykorzystywania przepisów prawa 

pracy oraz ubezpieczeń społecznych przez 

członków zarządu oraz przedsiębiorców, 

opierając się na przepisach prawa oraz  

własnych doświadczeniach zawodowych. 

Zaproponował również rozwiązania, które 

pomogłyby jego zdaniem ukrócić tego typu 

praktyki. Następnie mgr Ewelina Jaskul-

ska24 w swoim wystąpieniu pt. „Wieloa-

spektowa odpowiedzialność pracownicza 

maklera papierów wartościowych” poddała 

analizie szeroko pojętą odpowiedzial- 

ność maklerów. Prelegentka podkreśliła,  

że ta grupa zawodowa podlega odpowie-

dzialności nie tylko pracowniczej i material-

nej, lecz również odpowiedzialności zawo-

dowej oraz obowiązkom wynikającym  

z realizacji umownego pośrednictwa gieł-

dowego. Jako ostatnia swój referat zatytu-

łowany „Wykonywanie wolnego zawodu  

w spółce partnerskiej” przedstawiła mgr 

Monika Sowińska25. Prelegentka wskazała 

najważniejsze, jej zdaniem, cechy wolnych 

zawodów i przeanalizowała problematy- 

kę zawierania przez spółki partnerskie 

umów o pracę z partnerami wykonującym  

w ramach tych spółek wolny zawód. Postu-
                                                           
23 Doktorant, Uniwersytet Łódzki. 
24 Studentka, Uniwersytet Łódzki. 
25 Doktorantka, Uniwersytet Łódzki. 

lowała również wprowadzenie normatyw-

nej definicji wolnego zawodu, która wypeł-

niłaby istniejącą w tym zakresie lukę. Kon-

ferencja zakończyła się kolejną burzliwą 

dyskusją. Najwięcej kontrowersji wzbudziło 

wystąpienie mgra Macieja Zarzyckiego  

i propozycja wprowadzenia 10-miesięczne-

go okresu wyczekiwania podleganiu ubez-

pieczeniu chorobowemu, by uzyskać prawo 

do korzystania ze świadczeń chorobowych 

oraz obliczania wysokości zasiłku na pod-

stawie średniej podstawy wymiaru z ostat-

nich 24 miesięcy podlegania ubezpiecze-

niom. Uczestnicy konferencji próbowali 

wypracować najbardziej optymalne rozwią-

zanie, które zapobiegałoby nadużyciom opi-

sywanym przez prelegenta, a jednocześnie 

nie naruszałby interesów ubezpieczonych.  

Zainteresowanie, jakie wzbudziła 

konferencja oraz żywe dyskusje toczące się 

między panelami i w kuluarach potwierdzi-

ły, iż zorganizowane wydarzenie stało się 

platformą wymiany wiedzy i doświadczeń 

dla studentów, doktorantów, a także pra-

cowników naukowych. Interdyscyplinarny 

charakter konferencji pokazał, że poszcze-

gólne gałęzie prawa muszą ze sobą współ-

istnieć i nawzajem się uzupełniać,  a współ-

praca w tym zakresie może być bardzo 

owocna. 

Referaty wygłoszone na Konferencji 

zostaną opublikowane w Monografii Koła 

Naukowego Prawa Pracy. Organizatorzy 

natomiast zapraszają na przyszłoroczną 

edycję Konferencji z cyklu „Prawo pracy  

w systemie prawa”. 
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Prewencja i polityka kryminalna w Polsce – wybrane aspekty 
 

Mariusz Olężałek 
 

Rozmiary przestępczości w Polsce, 

jej uwarunkowania oraz skuteczność polity-

ki kryminalnej, należą od dawna do tema-

tów szeroko dyskutowanych w Polsce. Pro-

blemami tymi interesują się środowiska 

naukowe praktyków zajmujących się ściga-

niem przestępstw i wymiarem sprawiedli-

wości oraz dyskutowane jest to w różnych 

kręgach opinii publicznej. Dominującą rolę 

w stymulowaniu tych zainteresowań  

odgrywają środki masowego przekazu, któ-

re w większym stopniu niż subiektywne 

odczucia obywateli i wiedza naukowa, 

kształtują obraz w tej dziedzinie. Jednakże 

informacje ogólnikowe, i te o charakterze 

anegdotycznym, nie powinny stanowić fun-

damentu polityki kryminalnej państwa.  

Racjonalną podstawę ograniczania prze-

stępczości powinny stanowić jedynie infor-

macje zdobyte przez zweryfikowane  

doświadczenia praktyki oraz rzetelne bada-

nia naukowe1. 

Pochodzące z badań wiktymologicz-

nych dane nie odzwierciedlają precyzyjnie 

zakresu przestępczości. Dzieje się tak,  

ponieważ można zauważyć tendencje  

do zawyżania liczby przestępstw przez oso-

by, które – na skutek subiektywnej oceny 

zdarzeń czy pomyłki – uważają, że stały się 

                                                           
1 T. Szymanowski, Stan przestępczości a polityka 
kryminalna w Polsce, [w:] K. Indecki (red.), 
Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii  
i penitencjarystyki, Księga ofiarowana Profesoro-
wi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy nauko-
wej i dydaktycznej, Łódź 2004, s. 263. 

ich ofiarą. Często zdarza się przykładowo 

zgubienie jakiejś rzeczy a nie skradzenie jej. 

Poza tym wiele jest takich przestępstw, któ-

rych w tego typu badaniach nie da się 

uchwycić. Analizują one bowiem rozmiary 

tylko części przestępczości, opierając się 

głównie na czynach zwróconych przeciwko 

osobie, np. mieniu, zagrażających jej życiu, 

zdrowiu, gwałtach oraz innych przestęp-

stwach seksualnych. Są to przestępstwa, 

które od wielu lat stanowią niejako kanon 

przestępstw, a ich ofiary (lub osoby im naj-

bliższe) są w stanie względnie dokładnie 

opisać znamiona i okoliczności przestęp-

stwa2. 

Wymienione powyżej czyny karalne 

to tylko część przestępczości, a uzyskane  

od ofiar informacje nie ukazują całego jej 

rozmiaru. Metoda badania konkretnych 

ofiar nie daje możliwości wykazania wielko-

ści całej przestępczości w sytuacji, gdy  

pokrzywdzonym jest społeczeństwo lub 

identyfikacja konkretnych ofiar nie jest 

możliwa. Tego typu czyny wymierzone 

przeciwko społeczeństwu są przestępstwa-

mi przeciwko państwu, a mogą być też inne, 

jak np. godzące w porządek publiczny i dzia-

łalność instytucji samorządu terytorialnego 

oraz szereg podobnych3. 

                                                           
2 Ibidem, s. 267. 
3 Ibidem, s. 267-268. 
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Do innych przestępstw, gdzie nie  

ma konkretnej ofiary lub trudno byłoby  

do niej dotrzeć, można zaliczyć: 

 podatkowe oraz inne wymienione  

w kodeksie karnym skarbowym; 

 gospodarcze; 

 fałszowania pieniędzy oraz ich 

wprowadzania do obiegu; 

 wyłudzanie kwot ubezpieczenio-

wych; 

 zakazany obrót narkotykami oraz 

innymi środkami odurzającymi; 

 wręczanie łapówek Policji; 

 produkcja, sprzedaż i kupowanie 

produktów objętych ochroną prawa 

autorskiego (np. oprogramowania, 

utworów artystycznych itp.). 

Z powyższego, niekompletnego wyliczenia 

wynika, że o wielu przestępstwach nie moż-

na dowiedzieć się od ich ofiar. Stwierdze- 

nia tego nie podważa fakt wykrywania  

tych przestępstw przez organa kontrolne  

poszkodowanych instytucji4. 

Często zdarzają się przypadki,  

że osoby poszkodowane nie potrafią osza-

cować wielkości przestępstw dokonanych 

na ich szkodę, ponieważ o nich nie wiedzą. 

Brakuje podstaw do określenia rozmia- 

rów takich czynów, ale ogólnie wiadomo,  

że np. skala działalności gospodarczej  

w szarej strefie jest ogromna. Nierzadko 

bywają też sytuacje, w których ofiara nie 

wie o popełnionym na niej przestępstwie, 

albo nie jest tego pewna. Doskonałym przy-

kładem są tu oszustwa konsumenckie, gdyż 
                                                           
4Ibidem, s. 268. 

ich skala jest prawdopodobnie bardzo duża. 

W swoich badaniach A. Siemaszko stwier-

dził, że nie chodzi tu o niską zgłaszalność 

tego przestępstwa, ale o fakt niewiedzy ofia-

ry o popełnionym na niej przestępstwie  

w trakcie transakcji handlowych. Zakupy 

bezwartościowych towarów czy o właściwo-

ściach innych niż powinny mieć, są niestety 

częstą praktyką w sklepach lub na baza-

rach5. 

Z powyższych przykładów wynika, 

że badania wiktymologiczne tylko częścio-

wo obrazują rozmiary nieujawnionej prze-

stępczości. Ponadto wielu obywateli nasze-

go kraju uważanych za „porządnych ludzi” 

popełnia takie przestępstwa jak ukrywanie 

dochodów w celu płacenia niższych podat-

ków, wręczanie łapówek, wyłudzanie niena-

leżnych świadczeń socjalnych, dopuszczanie 

się oszustw w handlu lub świadczeniu 

usług6. 

Świadomość o znacznej kryminaliza-

cji dużej części społeczeństwa powinna 

wpłynąć na działania ograniczające bądź 

zwalczające przestępczość. Nie chodzi  

tu o propagowanie bezkarności, ale o opra-

cowanie priorytetów dla polityki karnej  

w celu stosowania ich w indywidualnych 

metodach represjonowania zachowań prze-

stępczych. Ponadto statystyki kryminalne  

i wyniki badań nie pozostawiają wątpliwo-

ści, że w okresie transformacji w Polsce  

nastąpił zarówno wzrost przestępczości 

                                                           
5 Ibidem. 
6 Ibidem, s. 268-269. 
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ujawnionej, jak też wyraźne zmiany w jej 

strukturze7. 

Z analizy danych policyjnych wyni-

ka, że najwięcej przestępstw dokonywanych 

jest przeciwko mieniu. W poszczególnych 

latach był on zróżnicowani i przykładowo 

wynosił on: w 1985 r. – 60%, w 1997 r. – 

72,8%, w2000 r. – 75,4%, a w 2001 r. – 

65,4%. Wzrost ten, mimo procentowego 

spadku w 2001 r., występował w liczbach 

bezwzględnych corocznie, a niższy jedno-

roczny odsetek tych przestępstw wynikł  

z pojawienia się dużej liczby przypadków 

prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwo-

ści. Wpłynęło to na zmianę procentowej 

struktury przestępstw8. 

Jeśli chodzi o inne przestępstwa, np. 

kradzieże z włamaniem, to ich liczba – przy-

kładowo w latach 1987-2004 – wzrosła  

ponad dwukrotnie, ale w statystyce procen-

towej nie zauważa się większych zmian. 

Rozmiary pozostałych kradzieży kształto-

wały się podobnie, mimo nieznacznego 

spadku ich udziału w strukturze prze-

stępstw o 2,4%. Inne, niektóre zmiany  

zaistniałe w tym okresie w odniesieniu  

do przestępstw przeciwko mieniu są: 

 liczba oszustw wzrosła ponad 4 razy 

(procentowo ponad 2 razy); 

 ilość rozbojów wzrosła ponad 5 razy 

(z 7 154 – 1,3% w 1985 r. do 39 770 

– 2,8% w 2001 r.; 

 niszczenie mienia to ponad 7-krotny 

wzrost; 

                                                           
7 Ibidem, s. 269. 
8 Ibidem. 

 liczba wymuszeń rozbójniczych 

wzrosła ponad 8 razy (z 970 w 1 

985 r. do 8 654 w 2001 r.)9. 

Można do tych danych dodać wzrost 

przestępstw innego rodzaju, powiązanych 

najczęściej z chęcią zysku – tj. fałszowanie 

dokumentów. Wzrosły one z 5 594 w 1985 

r. do 24 021 w 2001 r. i na podstawie 

wszystkich powyższych wyliczeń można 

wyciągnąć wniosek, że do tak znaczącego 

zwiększenia się ilości przestępstw przeciw-

ko mieniu doprowadziła zmieniająca się 

sytuacja gospodarcza w naszym kraju10. 

Biorąc pod uwagę liczebność oraz 

procentowy udział w całej przestępczości  

w Polsce, następną grupę stanowią prze-

stępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a także 

o charakterze agresywnym. Z kolei uwzglę-

dniając całą przestępczość w Polsce, ich 

udział wynosił w 1985 r. – 7,1%, w 1997 r. – 

6,2%, w 2000 r. – 6,9%, a w 2001 r. – już 

tylko 4,3% (przy trochę niższej liczbie bez-

względnej). Wśród powyższych danych 

uwzględniono takie rodzaje przestępstw jak 

znęcanie się, zgwałcenie oraz czynną napaść 

na funkcjonariusza, ponieważ zachowania 

takie należą również do czynów agresyw-

nych. Do zachowań o charakterze agresyw-

nym – według systematyki kodeksu karnego 

– należą także zaliczone do innego rodzaju 

przestępstw (przeciwko mieniu): rozbój, 

wymuszenie rozbójnicze oraz kradzież roz-

                                                           
9 Ibidem, s. 270. 
10 W. Świda, Wpływ zmian ustroju na przestęp-
czość (w świetle przestępczości w Kaliszu i powie-
cie kaliskim), t. I oraz t. II, Wrocław, 1960 i 1962, 
[za:] T. Szymanowski, Stan..., [w:] K. Indecki 
(red.), Aktualne..., s. 270. 
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bójnicza, gdyż do ich ustawowych znamion 

zalicza się również agresja, przemoc lub 

groźba użycia przemocy11. 

W omawianej grupie przestępstw 

agresywnych najczęściej występują bójki 

oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. 

W 2001 r. takich zdarzeń było odpowiednio 

14 300 (1%) i 16 900 (1,2%), jednak naj-

więcej odnotowano tych przeciwko życiu  

i zdrowiu. Najcięższych przestępstw – jakie 

stanowią zabójstwa – stwierdzono 1 325 

razy, co stanowi 0,1% wszystkich popełnio-

nych w powyższym roku przestępstw12.  

Dokonując analizy wzrostu i zmian 

strukturalnych przestępczości, warto wska-

zać dwa prawie nieznane lub niedostatecz-

nie doceniane czynniki, które na taką sytua-

cję miały istotny wpływ. Pierwszym z nich 

był bardzo duży wzrost bezrobocia, gdyż  

w 1990 r. osób bez pracy było 1 126 000, 

natomiast w 2002 r. było ich ponad 3 000 

000. Pociągnęło to za sobą zubożenie znacz-

nej części społeczeństwa, co doprowadziło 

do stymulacji przestępczości13. 

O wpływie bezrobocia na zwiększe-

nie skali przestępczości w Polsce wskazują 

również dane Głównego Urzędu Statystycz-

nego z połowy 2001 r., według których  

zatrudnienia nie miało niemal 30% męż-

czyzn do dwudziestego czwartego roku  

życia, a w przedziale do trzydziestu czterech 

lat – ponad 50%. Ponad 37% z nich posiada-

                                                           
11 T. Szymanowski, Stan..., [w:] K. Indecki (red.), 
Aktualne..., s. 270. 
12 Ibidem. 
13 E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teorety-
czne, Warszawa 2002, [za:] T. Szymanowski, 
Stan..., [w:] K. Indecki (red.), Aktualne..., s. 273. 

ło jedynie wykształcenie podstawowe i wię-

cej niż 42% zasadnicze zawodowe. Stanowi-

ło to łącznie niemal 80% bezrobotnych  

z brakiem zawodu ułatwiającego znalezienie 

pracy. Należy tu dodać, że – poza nieliczny-

mi wyjątkami – reformująca się w Polsce 

gospodarka potrzebowała ludzi z wyższym 

stopniem edukacji niż poziom szkoły zasad-

niczej. W lepszej sytuacji były bezrobotne 

kobiety, wśród których wskaźnik wykształ-

cenia był o 20% korzystniejszy14. 

Interpretując powyższe dane można 

wysnuć wniosek, że młodociani i młodzi 

mężczyźni bez pracy stanowią szczególną 

grupę ryzyka popełniania czynów przestęp-

czych, a potwierdzają to statystyki policyjne. 

Wskazują one, że 48% osób podejrzanych  

o popełnienie przestępstwa nie pracowało 

lub nie uczyło się. Niestety nie przeprowa-

dzono szczegółowych i reprezentatywnych 

badań potwierdzających związki między 

bezrobociem a przestępczością mężczyzn15. 

Drugim istotnym czynnikiem wyja-

śniającym dynamikę i zmiany w struktu- 

rze przestępczości jest wiek sprawców  

w powiązaniu z demografią społeczeństwa 

polskiego. Z danych za 2001 r. wynika,  

że współczynnik przestępczości młodocia-

nych sprawców skazanych prawomocnymi 

wyrokami był bardzo wysoki, natomiast 

osób w wieku 21–24 lat skazano o 25% 

mniej. Pozostała grupa wiekowa stanowiła 

już znacznie mniejszy odsetek sprawców. 

Wszystkie statystyki przestępczości wska-

                                                           
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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zują, że w konflikt z prawem wchodzą naj-

częściej osoby młode, co potwierdza fakt,  

iż w końcu lat dziewięćdziesiątych w Polsce 

skazanymi prawomocnymi wyrokami  

za popełnione przestępstwa były w 52% 

osoby poniżej trzydziestego roku życia. 

Można zatem wysnuć wniosek, że istnieje 

zależność między wiekiem obywateli a roz-

miarami przestępczości16. 

 

Mariusz Olężałek – prawnik, doktorant  

w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodo-

wego w Zakładzie Międzynarodowego  

Wymiaru Sprawiedliwości Uniwersytetu 

Łódzkiego; specjalista z prawa karnego  

wewnętrznego i międzynarodowego. Jego 

dotychczasowe doświadczenie prawne kon-

centruje się na polskiej procedurze karnej, 

problemach bezpieczeństwa w ruchu dro-

gowym, tematyce zniesławienia w szerokim 

ujęciu, a także zagadnieniach prawa karnego 

skarbowego związanych z zasadami odpo-

wiedzialności za tzw. przestępstwa skarbo-

we. Zajmuje się również praktycznymi 

aspektami stosowania przepisów prawa 

karnego procesowego oraz materialnego  

i procesowego prawa o wykroczeniach, jak 

również organizacją oraz zasadami funkcjo-

nowania krajowych i pozakrajowych orga-

nów ochrony prawa oraz korporacji.  

                                                           
16 Ibidem, s. 274. 
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Imię dla dziecka. Porównanie regulacji prawnej nadania imienia 

dziecku w Polsce, Szwecji i Islandii 

Michał Najman 

Narodziny dziecka są jednym z naj-

ważniejszych wydarzeń życia każdego 

człowieka. Od zawsze po przyjściu na świat 

nowego członka rodziny powstawał pro-

blem, jakie nadać mu imię. W artykule tym 

porównana zostanie regulacja prawna  

nadania imienia dziecku w Polsce, Szwecji  

i Islandii odnośnie: podmiotów uprawnio-

nych do nadania imienia dziecku, możliwo-

ści zmiany imienia dziecka, ograniczeń 

związanych z wyborem imienia dla dziecka 

oraz konsekwencji nienadania imienia 

dziecku.  

Regulacja w prawie polskim 

Informacje ogólne 

Art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 

2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego 

(Dz.U.2014.1741) (dalej jako ASC) stanowi, 

że akty stanu cywilnego stanowią wyłączny 

dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. Imię 

dziecka nadawane jest w akcie urodzenia. 

Co do zasady zgłoszenie urodzenia dziecka 

dokonują rodzice dziecka (o ile są znani). 

Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez 

pełnomocnika. Akt urodzenia sporządza 

kierownik USC na podstawie karty urodze-

nia i protokołu zgłoszenia urodzenia z urzę-

du w dniu otrzymania zgłoszenia urodzenia 

dziecka1.Kartę urodzenia sporządza pod-

miot wykonujący działalność leczniczą2, 

którą przekazuje kierownikowi USC w ter-

minie 3 dni od jej sporządzenia. Jeżeli dziec-

ko urodziło się martwe sporządza się kartę 

martwego urodzenia3 i przekazuje ją kie-

rownikowi USC w termie jednego dnia  

od dnia jej sporządzenia. Jednak nie przeka-

zuje się jej, gdy nie jest możliwe ustalenie 

płci dziecka. Wynika stąd, że w przypadku 

kiedy dziecko urodziło się martwe, a ustale-

nie jego płci nie jest możliwe akt urodzenia 

sporządzony zostanie tylko wtedy, gdy  

rodzice przekażą do kierownika USC kartę 

martwego urodzenia i zgłoszenie urodzenia. 

Kierownik USC sporządza akt urodzenia na 

podstawie karty urodzenia albo martwego 

urodzenia z urzędu w następujących sytua-

cjach: 

 jeżeli osoby, które powinny zgłosić 

urodzenie nie dochowają terminu 21 

                                                           
1 W przypadku osoby, która nie może osobiście 
stawić się do urzędu stanu cywilnego z powodu 
choroby, niepełnosprawności lub innej niedają-
cej się pokonać przeszkody, zgłoszenia urodze-
nia dokonać w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli 
pozwalają na to okoliczności. Wówczas akt uro-
dzenia sporządza się w następnym dniu robo-
czym po otrzymaniu zgłoszenia.  
2 Podmiotem wykonującym działalność leczniczą 
jest podmiot mający zezwolenie na prowadzenie 
działalności leczniczej, wpisany do Rejestru 
Podmiotów Wykonujących działalność Leczniczą 
(RPWDL), prowadzonym przez właściwy miej-
scowo organ rejestrowy, zgodnie z ustawą z dnia 
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ. 
U. Nr 112, poz. 654). 
3 Nie sporządza się aktu zgonu. 
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dni od dnia sporządzenia karty uro-

dzenia, albo 3 dni od dnia sporzą-

dzenia karty martwego urodzenia, 

 w przypadku powzięcia wiadomości 

przez kierownika USC właściwego 

ze względu na miejsce urodzenia 

dziecka o śmierci matki dziecka nie-

pozostającej w związku małżeńskim 

i braku uznania ojcostwa jej dziecka, 

 śmierci rodziców dziecka przed spo-

rządzeniem aktu urodzenia, 

 w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia 

dziecka. 

Jeżeli akt urodzenia sporządzony został  

z urzędu, wprowadza się do aktu urodzenia 

adnotację o sporządzeniu aktu z urzędu 

oraz informuje rodziców o jego sporządze-

niu. 

Podmioty uprawnione do wyboru 

imienia dziecka 

Na podstawie ASC wyróżnić można 

cztery grupy podmiotów uprawnione  

do wyboru imienia dziecka. Są to: rodzice 

dziecka, kierownik USC, sąd opiekuńczy, 

albo przedstawiciel ustawowy lub opiekun 

matki. W sytuacji, gdy co najmniej jedno  

z rodziców jest znane możliwość wyboru 

imienia dziecka przez realizowana jest  

w dwóch formach: jako możliwość wyboru 

imienia przy sporządzaniu protokołu zgło-

szenia urodzenia oraz jako możliwość zmia-

ny imienia dziecka w terminie 6 miesięcy  

od dnia sporządzenia aktu urodzenia. 

Jeśli chodzi o możliwość wyboru imienia 

przy sporządzaniu protokołu zgłoszenia 

urodzenia dotyczy ona sytuacji, gdy matka 

lub ojciec dziecka są pełnoletni i mają pełną 

zdolność do czynności prawnych, albo gdy 

ukończyli 16 rok życia i mają ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, tj. nie  

zostali ubezwłasnowolnieni całkowicie.  

W protokole obligatoryjnie musi znaleźć się 

oświadczenie o wyborze imienia dla dziec-

ka.  

Zmiana imienia może polegać  

na zastąpieniu wybranego imienia innym 

imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym 

imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego 

imienia (inaczej w tej sprawie orzekł  

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 

1993r (sygn. SA/Wr/1859/92), mówiąc,  

że „wniosek o dodanie w akcie urodzenia 

drugiego imienia do imienia już zapisanego 

nie jest wnioskiem o zmianę imienia, lecz  

o uzupełnienie aktu stanu cywilnego”. 

Ustawodawca w ASC  z 2015r. przyjął  

odmienne stanowisko), zmianie pisowni 

imienia lub imion lub zmianie kolejności 

imion dziecka. Jeżeli sześciomiesięczny ter-

min nie został zachowany kierownik USC 

musi odmówić przyjęcia oświadczenia  

o zmianie imienia dziecka. Po upływie dane-

go terminu rodzice mogą zmienić imię 

dziecka składając wniosek do wybranego 

kierownika USC, w którym wykażą, że speł-

nione są przesłanki z art. 9 ustawy z dnia 17 

października 2008 r. o zmianie imienia  

i nazwiska, czyli: że istnieje ważny powód 

zmiany imienia dziecka, w szczególności, 
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gdy imię jest ośmieszającego albo nielicują-

cego z godnością człowieka, nie jest używa-

ne przez dziecko, zostało bezprawnie zmie-

nione lub gdy imię nie jest noszone zgodnie 

z przepisami prawa państwa, którego oby-

watelstwo również dziecko posiada (art. 4 

ww. ustawy), a w przypadku gdy dziecko 

ukończyło lat 13, wymagana jest jego zgoda. 

Odnośnie rodziców jako podmiotów 

uprawionych do wyboru imienia dziecka 

szczególna sytuacja zachodzi w przypadku 

przysposobienia całkowitego (adoptio ple-

nissima). Jeżeli rodzice dziecka są znani, ale 

przed sądem opiekuńczym wyrazili zgodę 

bez wskazania osoby przysposabiającego, 

wówczas na podstawie postanowienia sądu 

opiekuńczego orzekającego przysposobienie 

całkowite dziecka sporządzany jest nowy 

akt urodzenia, w którym jako rodziców 

dziecka wskazuje się przysposabiających4. 

Mogą oni wskazać nowe imię dla dziecka.  

Do dotychczasowego aktu urodzenia, który 

nie podlega ujawnieniu, dołącza się 

wzmiankę dodatkową o sporządzeniu  

nowego aktu urodzenia. Rodzice biologiczni 

nie biorą udziału w postępowaniu o przy-

sposobienie całkowite. 

Kierownik USC wybiera dziecku imię 

z urzędu w czterech przypadkach wskaza-

nych powyżej (patrz. Informacje ogólne). 

Decyzja kierownika USC nie jest ostateczna. 

W przeciągu 6 miesięcy od sporządzenia  

                                                           
4 Jeżeli przysposabia tylko jedna osoba, wpisuję 
się ja do aktu urodzenia jako rodzica, a imię 
drugiego z rodziców wskazuje przysposabiający 
albo kierownik USC, a jako nazwisko wpisuje się 
nazwisko przysposabiającego.  

z urzędu aktu urodzenia, rodzice mogą zło-

żyć przed kierownika USC oświadczenie  

o zmianie imienia dziecka (na podstawie art. 

70 ASC), a po upływie tego terminu mogą 

złożyć wniosek o zmianę imienia dziecka 

(na podstawie art. 9 w zw. z art. 8 i art. 4 

ustawy o zmianie imienia i nazwiska).  

Sąd opiekuńczy nadaje dziecku imię 

w postanowieniu, na podstawie którego 

sporządzany jest akt urodzenia w przypad-

ku, gdy rodzice są nieznani. W postanowie-

niu sąd dodatkowo ustala dane dotyczące 

urodzenia dziecka po zasięgnięciu opinii 

osoby, pod opieką której dziecko się znajdu-

je, nadaje dziecku nazwisko oraz określa, 

jakie imiona rodziców i nazwiska rodowe 

będą zamieszczone w akcie urodzenia.  

Nazwisko nadane dziecku zamieszcza się 

jako nazwisko rodziców. W przypadku nieu-

stalenia miejsca urodzenia dziecka za miej-

sce urodzenia uznaje się miejsce znalezienia 

dziecka. 

Do wyboru imienia dziecka upraw-

nieni są także przedstawiciel ustawowy lub 

opiekun matki. Termin „przedstawiciel 

ustawowy” uznawać należy jako odnoszący 

się tylko do matki dziecka, co wynika z lite-

ralnego brzmienia przepisu. Ma to zastoso-

wanie w sytuacji, gdy matka jest ubezwła-

snowolniona całkowicie (o wyborze imienia 

dziecka w zgłoszeniu urodzenia decyduje 

opiekun matki) lub kiedy matka nie ukoń-

czyła lat 16 (decydują rodzice matki, o ile  

są znani i nie zostali pozbawieni lub ograni-

czeni w wykonywaniu władzy rodzicielskiej; 

opiekun; kurator). Warto zwrócić uwagę  
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na pominięcie tu możliwości dokonania 

zgłoszenia urodzenia przez przedstawiciela 

ustawowego ojca dziecka. Może to powo-

dować problem w sytuacji, gdy matka umrze 

w czasie porodu, a ojciec będzie pozbawiony 

zdolności do czynności prawnych lub nie 

ukończył lat 16.  

Ograniczenia w wyborze imienia 

dla dziecka 

Wszystkie ograniczenia odnośnie 

wyboru imienia dla dziecka zawarte  

są w art. 59 ASC. Katalog ograniczeń jest 

zamknięty i nie podlega wykładni rozszerza-

jącej, co potwierdził Naczelny Sąd Admini-

stracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 31 

maja 2005r. (sygn. OSK 1417/04). Nie moż-

na wybrać więcej niż dwóch imion dla 

dziecka. Kolejność imion dziecka może być 

zmieniona w ciągu 6 miesięcy od dnia spo-

rządzenia aktu urodzenia, a po upływie tego 

terminu w przypadkach przewidzianych  

w ustawie o zmianie imienia i nazwiska. 

Imię w akcie urodzenia nie może być wpisa-

ne w formie zdrobniałej. Opinię odnośnie 

tego czy dane imię jest w formie zdrobniałej 

wydaje Rada Języka Polskiego5, jednak nie 

są one wiążące dla sądów, co wykazał m.in. 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Poznaniu w wyroku z dnia 8 grudnia 

2006r. (sygn. III SA/Po 908/06). Nadawane 

imiona mogą być imionami obcymi i nie 

muszą spełniać wymogów pisowni języka 

polskiego. Np. można nadać dziecku imię 

John, ale nie można nadać imienia Johnny.  

                                                           
5 http://www.rjp.pan.pl 

Imię nie może mieć charakteru ośmieszają-

cego lub nieprzyzwoitego. Za imiona o cha-

rakterze ośmieszającym lub nieprzyzwoi-

tym uznaje się imiona licujące z godnością 

człowieka. Zgodnie z zaleceniami Rady Języ-

ka Polskiego nie powinno nadawać się 

imion pochodzących od nazw geograficz-

nych (np. Europa), lub wyrazów pospolitych 

(Kąkol, Sokół, Taras), czy nazw własnych 

(np. Mercedes). Niemiej jednak Naczelny 

Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyro-

ku z dnia 24 czerwca 1988r. (sygn. 

SA/Wr/115/88) czy Naczelny Sąd Admini-

stracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 

listopada 1982 r. (sygn. II SA 1474/82) 

uznały, że imię nadawane dziecku może  

być symbolem wartości kultywowanych  

w rodzinie, a wybór tych wartości i sposób 

ich afirmacji (jeśli tylko nie narusza obowią-

zującego prawa) należy do rodziców dziec-

ka, dopuszczając tym samym nadanie imie-

nia Mercedes czy Aramis. Dopuszczone  

zostało także nadanie imienia „Dąb”  

w wyroku Naczelnego Sądu Administracyj-

nego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2007r 

(sygn. II OSK 614/06). Imię nie musi wska-

zywać płci dziecka, ale w powszechnym 

znaczeniu powinno być przypisywane  

do danej płci. Początkowo dominował  

pogląd, że imiona żeńskie gramatycznie 

kończą się na „-a”, lecz pogląd ten został 

przełamany i ocenia konsorcja gramatyczna 

danego imienia nie ma powinna mieć wpły-

wu na możliwość uznania przez sąd, czy 

dane imię w powszechnych znaczeniu jest 

uznawana za imię męskie lub żeńskie.  
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W razie wątpliwości sąd może wystąpić  

do Rady Języka Polskiego o opinię w spra-

wie danego imienia. Za imiona nie wskazu-

jące na płeć dziecka uznaje się imiona:  

Madri, Nel, Sol, Liv, Szanti, Suri etc.  

Z powyższej części wywodu wynika 

paradoksalnie, że istnieje możliwość wybo-

ru imion obcojęzycznych, choć z drugiej 

strony istnieje rozbieżność lub nieznajo-

mość imion obcojęzycznych przez członków 

Rady Języka Polskiego jak również sędziów 

sądów administracyjnych, co powoduje,  

iż imiona typowo męskie lub żeńskie dla 

innych narodowości nie są dopuszczane, 

gdyż mogą w języku polskim nie wskazywać 

jednoznacznie płci dziecka. W przypadku 

gdy w zgłoszeniu urodzenia podano więcej 

niż dwa imiona dla dziecka kierownik USC 

odrzuca zgłoszenie urodzenia, a z kolei gdy 

nadane imię lub imiona są w formie zdrob-

niałej lub mają charakter ośmieszający lub 

nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć 

dziecka przy kierowaniu się powszechnym 

znaczeniem imienia, kierownik USC wybiera 

dziecku imię z urzędu w formie decyzji  

administracyjnej podlegającej natychmia-

stowemu wykonaniu, wprowadzając adno-

tację do aktu urodzenia o wyborze imienia  

z urzędu. 

Konsekwencje nienadania imienia 

dziecku 

Polski ustawodawca w ASC nie 

przewiduje konsekwencji prawnych dla 

rodziców, którzy nie nadali imienia dziecku. 

Jeśli tego nie zrobią, imię lub imiona nadaje 

kierownik USC z urzędu. Za konsekwencje 

prawną można uznać to, że możliwość 

zmiany imienia nadanego dziecku przez 

kierownika USC jest ograniczona terminem 

6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu uro-

dzenia oraz późniejszymi wymogami odno-

śnie zmiany imienia małoletniego zawarty-

mi w ustawie o zmianie imienia i nazwiska.  

Regulacja prawna w Szwecji 

Informacje ogólne 

Regulacja prawna nadania imienia 

dziecku jest w dużej mierze odmienna  

od polskiej. Po pierwsze dziecko po urodze-

nia, co do zasady z urzędu6 jest rejestrowa-

ne w Urzędzie Skarbowym (Skatteverket). 

Po rejestracji w Urzędzie Skarbowym  

do domu opieków prawnch dziecka (barnets 

vårdnadshavare) wysyłany jest formularz 

zgłoszenia imienia dziecka (blankett för 

anmälan av ert barns namn). Wypełniony 

formularz należy odesłać w ciągu 3 miesięcy 

od urodzenia na adres wskazany w formula-

rzu. Jeżeli imię zostanie zarejestrowane 

odesłany odpis rejestracji (registerutdrag). 

Imię dziecka może zostać zarejestrowane 

tylko wtedy, gdy jest dopuszczalne prawnie. 

Zaznaczyć również należy, że w Szwecji wy-

różnia się dwa rodzaje imion. Förnamn 

                                                           
6 W przypadku imigrantów, którzy chcą zareje-
strować dziecko w Szwecji muszą do blankietu 
dołączyć, -personbevis i dziecka i rodziców, 
kopie dowodów osobistych (polskich), paszpor-
tów, id-kort, faderskapsintyg (zaświadczenie  
o ojcostwie), jeśli nie są małżeństwem oraz 
obowiązkowo umowę o pracę lub informację  
o prowadzeniu własnej działalności gospodar-
czej.  



Wiedza Prawnicza nr 6/2015 Strona 18 
 

(pierwsze imię) oraz Mellannamn (środko-

we imię).  

Podmioty uprawnione do wyboru 

imienia dziecka 

Formularz zgłoszeniowy imienia 

dziecka musi zostać podpisany przez opie-

kunków prawnych dziecka7, zazwyczaj  

są to rodzice. 

Ograniczenia w wyborze imienia 

dla dziecka 

W Szwecji podobnie jak w Polsce 

istnieje zamknięty katalog ograniczeń zwią-

zanych z wyborem pierwszego imienia 

(Förnamn) dla dziecka, nie podlegający  

wykładni rozszerzającej. Wynika on z art. 34 

Namnlag (1982: 670)8. Nie podlegają reje-

stracji imiona, które : 

1. mogą obrazić (väcka anstöt) osobę 

noszącą imię, 

2. mogą prowadzić do dyskomfortu 

(leda till obehag) u osoby noszącej 

imie, 

3. inne imiona, które z powodów 

oczywistych są nieodpowiednie  

na pierwsze imię (uppenbarligen in-

te är lämpligt som förnamn) 

                                                           
7 Więcej informacji na ten temat znaleźć można  
w Föräldrabalk (1949:381) (Szwedzki kodeks 
rodzinny z 1949r., (źródło: 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.ht
m)). Tłumaczenie autora. 
8 Szwedzka ustawa o imieniu i nazwisku z 1982r. 
(źródło :http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/1-
9820670.htm ). Tłumaczenie autora. 

Pierwsze imię musi być jedno i musi speł-

niać powyższe przesłanki. Nie ma natomiast 

ograniczeń co do ilości imion środkowych. 

Ponadto muszą one spełniać jedynie prze-

słanki z pkt. 1 i 2. Warto wspomnieć, że jeże-

li dwie osoby zawierają związek małżeński  

i chcą zachować swoje nazwisko i nosić jed-

nocześnie nazwisko małżonka, to mogą 

swoje nazwisko zmienić na imię środkowe. 

Zmiana imienia dziecka 

Możliwość zmiany imienia w Szwecji 

jest bardzo ograniczona. Po pierwsze imię 

zmienić można tylko raz. Nie dotyczy  

to zmiany kolejności imion lub zmiany  

pisowni, chyba że wpływa ona na wymowę 

imienia. Imię może zmienić sobie także 

dziecko (poniżej 18 roku życia), jeżeli 

otrzyma od rodziców na piśmie zaświad-

czenie wyrażające zgodę na zmianę imienia. 

Jeśli dziecko ukończyło lat 12, to jego imię 

może zostać zmienione przez opiekunów 

prawnych jedynie za jego zgodą, w tej sytu-

acji rodzice nie mogą sami zmienić dziecku 

imienia. Po drugie, jeśli zmieniamy imię  

to pierwsze imię, które zostało nam nadane 

pierwotnie nie zostaje usunięte. Zazwyczaj 

staje się imieniem środkowym. Np. zmienia-

jąc imię z Mikael na Karl, nowe imię brzmieć 

będzie Karl Mikael. Nie dotyczy to imion 

środkowych - można je wykreślić - jednak 

pamiętać należy, że można to zrobić tylko 

raz. Po trzecie, jeśli zmiana dotyczy tylko 

zmiany kolejności imion lub pisowni zgło-

szenia dokonać należy do Urzędu Skarbo-

wego (Skatteverket). W pozostałych przy-
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padkach właściwy jest Urząd Patentowy  

i Rejestracji (Patent- och registreringsver-

ket). 

Konsekwencje nienadania imienia 

dziecku 

Konsekwencje nienadania imienia 

dziecku są w Szwecji znacznie surowsze niż 

w Polsce. W przypadku niedopełnienia 

przez rodziców obowiązku zarejestrowania 

dziecka sąd może nałożyć karę pieniężną,  

co m.in. miało miejsce w 1996r., gdy Elisa-

beth Hallin i Lasse Diding postanowili na-

zwać swoje dziecko Brfxxccxxmnpcccclll-

mmnprxvclmnckssqlbb11116 (w wymowie 

Albin), co nie zostało zarejestrowane przez 

Urząd Skarbowy. Rodzice nie podjęli  

ponownego dokonania rejestracji i po upły-

wie 5 lat od urodzenia dziecka sąd nałożył 

na nich karę pieniężną w wysokości 5000 

koron szwedzkich. Po uprawomocnieniu 

wyroku rodzice postanowili zmienić imię  

na A (w wymowie również Albin), ale sąd 

odrzucił możliwość rejestracji imion jedno-

literowych.  

Kolejną konsekwencją nadania imie-

nia niepodlegającego rejestracji przez Skat-

teverket mogą być problemy w wyrobieniu 

niektórych dokumentów, np. paszportu. 

Sytuacja taka miała miejsce w 2007r., gdy 

Michael and Karolina Tomaro postanowili 

nadać swojej córce imię Metalica. Pomimo 

tego, że sąd dopuścił możliwość zarejestro-

wania takiego imienia, Urząd Skarbowy nie 

zgodził się z wyrokiem i odmawiał rodzicom 

możliwości wyrobienia paszportu dla córki, 

jednak po pojawieniu się sprawy w mediach 

wycofał sprzeciw.9 

Regulacja prawna w Islandii 

Informacje ogólne 

W Islandii urodzenie dziecka reje-

strowane jest w Islandzkim Urzędzie Reje-

strowym (Skráð Skrifstofa) w ciągu 6 mie-

siecy od narodzin dziecka. Wydawany jest 

wówczas akt urodzenia (fæðingarvottorðs) 

zawierający imię i nazwisko dziecka, datę  

i miejsce urodzenia oraz płeć dziecka, a tak-

że imiona i nazwiska rodziców. 

Podmioty uprawnione do nadania 

dziecku imienia 

Art. 2 Lög um mannanöfn No. 45 of 

17th May 199610, stanowi, że dziecko może 

nabyć imię poprzez: 

 przyjęcie chrztu w kościele narodo-

wym Islandii lub w innym zareje-

strowanym związku wyznaniowym, 

albo 

                                                           
9 Źródła spraw opisanych powyżej:  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brfxxccxxmnpccc
clllmmnprxvclmnckssqlbb11116, 
http://kopalniawiedzy.pl/Michael-i-Karolina-
Tomaro-imie-corka-Metallica-Szwedzki-
Narodowy-Urzad-Podatkowy,2261 
10 Tekst ze strony ministerstwa spraw wewnę-
trznych Islandii opublikowany w języku angiel-
skim na stronie internetowej (http://eng.-
innanrikisraduneyti.is).  
Tekst w języku oryginalnym :  
http://www.innanrikisraduneyti.is/verkefni/ma
nnanofn/log-og-reglugerdir/nr/7596 . 
Tłumaczenie autora. 
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 poprzez zawiadomienie wniesione 

do Rejestru Krajowego Islandii przez 

prawnych opiekunów dziecka.  

Jeśli chrztu dokonuje pastor kościoła naro-

dowego Islandii, albo pastor lub głowa  

innego zarejestrowanego w Islandii związku 

wyznaniowego,  to prawny opiekun dziecka 

musi poinformować go o tym jakie imię  

ma zostać nadane. Duchowny nie może  

o tym decydować sam.   

Ograniczenia w wyborze imienia 

dla dziecka 

Islandia jest jednym z krajów posia-

dających najostrzejsze ograniczenia odno-

śnie możliwości wyboru imienia dla dziecka. 

Katalog możliwych do wyboru imion jest 

katalogiem zamkniętym (Mannanafnaskrá). 

Sporządzany jest przez Mannanafnanefnd11. 

Obecnie zawiera ok. 1800 imion męskich  

i żeńskich. Jeśli dziecku imię miało zostać 

nadane przez przyjęcie chrztu, a wybrane 

przez opiekunów prawnych imię nie znajdu-

je się na w rejestrze, wówczas duchowny nie 

może ani nadać tego imienia tymczasowo, 

ani nadać go w czasie chrztu. Zamiast tego 

sprawa zostaje przekazana do Mannanafna-

nefnd. Taka sama sytuacja ma miejsce  

w przypadku zawiadomienia Narodowego 

Rejestru Islandii. Gdy imię wybrane dla 

dziecka nie znajduje się w rejestrze,  
                                                           
11 Jest to organ złożony z 3 członków i tylu samo 
zastępców powołanych na czteroletnią kadencję, 
opłacanych ze skarbu państwa. Członkowie  
wybierani są po jednym przez Komitety Wydzia-
łu Filozofii oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Islandzkiego, a także przez Komitet Języka Islan-
dzkiego.  

to sprawa zostaje przekazana do Mannanaf-

nanefnd, który zdecyduje czy imię wybrane 

można wpisać do rejestru. Istnieje również 

ograniczenie ilościowe. Trzeba wybrać  

co najmniej jedno imię, ale nie można  

wybrać więcej niż trzy imiona. Kolejnym 

ograniczeniem są wymogi gramatyczne. 

Imię powinno mieć islandzki dopełniacz 

(genetive) lub być utrwalone w islandzkiej 

tradycji. Nie może być sprzeczne z kon-

strukcją językową języka islandzkiego. Jeśli 

chodzi o pisownię imienia, to powinno ono 

być zapisywane zgodnie ze zwykłymi regu-

łami ortografii języka islandzkiego, chyba  

że inny zapis został utrwalony przez trady-

cję. Dodatkowo imiona męskie nosić mogą 

tylko mężczyźni, a żeńskie tylko kobiety,  

a noszone imię nie powinno powodować  

u noszącego je zakłopotania (að það geti 

orðið nafnbera til ama).  

Zmiana imienia dziecka 

Zmiana imienia w Islandii wymaga 

zgody Þjóðskrá Íslands (Narodowy Rejestr 

Islandii). Zmiana polegać może na dodaniu 

imienia do imienia już noszonego lub skre-

ślenia jednego z noszonych imion i zastą-

pieniu go innym. Podstawą do otrzymania 

zezwolenia jest istnienie powodów uspra-

wiedliwiających takie działanie (ef telja 

verður að ástæður mæli með því). Jeżeli 

rodzice chcą zmienić imię dziecka i oboje  

są opiekunami prawymi dziecka, to wyma-

gana jest zgoda obojga rodziców. Jednak 

Þjóðskrá Íslands może zmienić imię, nawet 

jeśli uzyskana została zgoda tylko jednego  
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z rodziców, jeżeli jest to jednoznacznie  

w interesie dziecka. Jeśli dziecko poniżej 18 

roku życia zostało przysposobione, a wcze-

śniej zostało mu już nadane imię, to imię  

to może zostać zmienione w akcie adopcji. 

Jeśli dziecko ukończyło lat 12, to dodatkowo 

do zmiany jego imienia wymagana jest jego 

zgoda. Zmiany imienia można dokonać tylko 

raz, chyba że zaistnieją szczególne okolicz-

ności (Nafnbreytingar samkvæmt lögum 

þessum, (…)skulu einungis heimilaðar einu 

sinni nema sérstaklega standi á.). Żadna 

zmiana imienia nie jest dopuszczalna, jeśli 

imię zmieniające nie jest wpisane do Man-

nanafnaskrá lub nie spełnia pozostałych 

wymogów. Narodowy Rejestr Islandii przed 

wyrażeniem zgody na zmianę imienia musi 

zasięgnąć opinii Mannanafnanefnd. 

Konsekwencje nienadania imie-

nia dziecku 

Jeśli prawni opiekunowie dziecka 

nie nadadzą mu imienia w terminie 6 mie-

sięcy od dnia urodzenia zostanie im zwró-

cona uwaga przez Krajowy Rejestr Islandii, 

który wezwie ich do bezzwłocznego dopeł-

nienia obowiązku. Jeśli opiekunowie prawni 

nie spełnią tego żądania w ciągu miesiąca, 

bez podania uzasadnionych powodów 

opóźnienia, to Þjóðskrá Íslands może,  

po powtórzeniu żądania na piśmie, nałożyć 

na nich karę pieniężną na rzecz skarbu pań-

stwa w wysokości do 1.000 koron islandz-

kich za każdy kolejny dzień zwłoki. Kara 

powinna być stosowana do czasu nadania 

dziecku imienia. Maksymalna wysokość kar 

ustalana jest wg wskaźnika cen towarów  

i usług konsumpcyjnych ze stycznia 1996 

roku i powinna zostać zmieniona zgodnie ze 

zmianami do tego indeksu.  

Podsumowanie 

Na przykładach prawnych regulacji 

nadania imienia dziecku zauważyć można 

jak różnie wyglądają one w Europie.  

W Islandii procedura nadania i zmiany 

imienia traktowana jest wyjątkowo restryk-

cyjna , katalog imion jest zamknięty i może 

zostać rozszerzony tylko przez Mannanaf-

nanefnd, jeśli imię, które ma zostać do niego 

dopisane spełnia wymogi gramatyki islan-

dzkiej, a zmiana imienia wymaga zgody 

Þjóðskrá Íslands. Zarówno w Szwecji jak  

i Islandii opiekunom prawnym dziecka grozi 

kara pieniężna za nienadanie dziecku imie-

nia w określonym terminie, co jest odmien-

ne od polskiej regulacji. Może to wskazywać 

na to, że w Polsce możliwość nadania imie-

nia dziecku przez prawnych opiekunów jest 

traktowana jako przywilej, a nie jako obo-

wiązek, w związku z czym ustawodawca  

z nieskorzystaniem z tego prawa nie łączy 

konsekwencji karnych. Rozwiązanie to jest 

słuszne, gdyż pozwala realizować zasadę 

pewności imion i nazwisk, co w Szwecji czy 

Islandii realizowane jest w formie jednora-

zowego dopuszczenia do zmiany imienia.  

W Islandii ustawodawca wskazuje, że nada-

nie imienia dziecku jest prawem i obowiąz-

kiem opiekunów prawnych dziecka.  

Na przykładach Szwecji i Islandii zauważyć 

można odmienne koncepcje teleologiczne. 
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W Szwecji nacisk położony jest na ochronę 

praw jednostki, prawo ma zmierzać  

do zagwarantowania jej jak najszerszej wol-

ności przy wyborze imienia, w czasie gdy  

w Islandii priorytetem jest pielęgnowanie  

i kultywowanie języka narodowego i trady-

cji narodowej. W Polsce coraz bardziej  

widoczne jest przyjmowanie koncepcji 

szwedzkiej, choć jeszcze do niedawna  

były one bardziej zbliżone do islandzkich,  

na co wskazywać może chociażby coraz 

mniejsze przywiązywanie wagi przez sądy 

do opinii Rady Języka Polskiego.  

Uznać należy, że przy nadawaniu 

imienia powinno kierować się godnością 

dziecka oraz jego dobrem, ale również  

w umiarkowanym stopniu kreatywnością, 

gdyż może to mieć różne skutki w przyszło-

ści.  
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Spółki handlowe w ujęciu francuskiego ustawodawcy 

Katarzyna Arciszewska 

Artykuł podejmuje tematykę rodzajów spółek 

handlowych funkcjonujących w prawie fran-

cuskim. Autorka po krótce przedstawia po-

dział spółek francuskich ich cechy charakte-

rystyczne. W artykule przywołano regulacje 

francuskiego kodeksu cywilnego oraz francu-

skiego kodeksu handlowego. 

The subject of the article deals with trading 

companies operating under French law. The 

author briefly presents the breakdown of 

French companies characteristics. The article 

speaks of the regulations of the French Civil 

Code and the French Commercial Code. 

Wstęp 

Kodeks cywilny (Code civil) z 1804 r. 

i Kodeks handlowy (Code de commerce)  

z 15 września 1807 r. stanowią formalnie 

podstawowe źródło prawa dla stosunków 

handlowych we francuskim systemie praw-

nym53. Praktyk szukający w tym systemie 

konkretnych źródeł prawa dla określonej 

sytuacji, musi zdawać sobie sprawę z rze-

czywistego miejsca Code de commerce  

w tychże źródłach. Kodeks ten był wielo-

krotnie zmieniany i uzupełniany przepisami 

pozakodeksowymi, wśród których najistot-

niejsze miejsce zajmuje ustawa z 24 lipca 

                                                           
53 A. Całus, Przewodnik po źródłach i podstawo-
wych instytucjach prawa prywatnego (handlowe-
go) w systemach prawnych Europy kontynental-
nej, Wielkiej Brytanii i USA, Warszawa 1992, s.15. 

1966 r. o spółkach handlowych54 oraz  

dekret o spółkach handlowych z 23 marca 

1967 r.55. Znaczenie pierwszej z wymienio-

nych ustaw jest o tyle istotne, iż połączyła  

w jednym akcie normatywnym wszystkie 

odrębne regulacje odnoszące się do pod-

stawowych rodzajów spółek o kwalifikacji 

prawnej spółki handlowej, otwierając jed-

nocześnie ten akt rozdziałem wstępnym 

zawierającym przepisy ogólne dla wszyst-

kich spółek handlowych56. Istotnym zdaje 

się być fakt, iż zasadnicza nowelizacja Code 

de commerce, weszła w życie 18 września 

2000 r. Od tej daty francuski kodeks han-

dlowy zwykło się nazywać „Code de com-

merce z 2000 roku”57. Jednak kodeks ten  

w aktualnym kształcie, zawiera wiele regu-

lacji z pierwotnego brzmienia.  

Pojęcie „spółki”  

Działalność gospodarcza może być 

prowadzona samodzielnie lub też przy  

wykorzystaniu takiej struktury organizacyj-

nej, która pozwala na współpracę większej 

liczby osób. We francuskim prawie handlo-

                                                           
54 Loi N° 66-537 du 24 juillet, sur les sociétés 
commerciales. 
55 Decret N° 67-238 du 23 mars 1967sur les 
sociétés commerciales  
56 A.Całus, Przewodnik po źródłach i podstawo-
wych instytucjach prawa prywatnego (handlowe-
go) w systemach prawnych Europy kontynental-
nej, Wielkiej Brytanii i USA, Warszawa 1992, 
s.188. 
57 Ordonnance N° 2000-912 du 18 septembre 
2000. 
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wym, najczęściej stosowaną, ale nie jedyną58 

formą prowadzenia wspomnianej działalno-

ści przez kilka osób jest spółka.   

Zgodnie z treścią art. 1832 Code civil: „spół-

ka jest ustanawiana przez dwie lub więcej 

osób, które w drodze umowy postanawiają 

wnieść do wspólnego przedsiębiorstwa rze-

czy lub pracę w celu osiągnięcia zysków lub 

realizacji oszczędności”. Można zatem  

wysnuć wniosek, iż warunkami niezbędny-

mi do zaistnienia spółki są: wniesienie 

wkładów, występowanie wspólników, chęć 

osiągnięcia zysku lub realizacji oszczędności 

i zgoda na uczestniczenie w ewentualnych 

stratach. Do wymienionych elementów dok-

tryna francuska dodaje także warunek ist-

nienia affectio societatis59. 

Jako iż przedmiotem niniejszych rozważań 

są spółki handlowe, to kluczową zdaje się 

być kwestia określenia handlowego charak-

teru spółki, zakreślonego przez francuskie-

go ustawodawcę. W tym celu należałoby 

sięgnąć do dyspozycji zawartej w art. L. 210-

1 Code de commerce stanowiącej, iż han-

dlowy charakter spółki może wynikać bądź 

z przyjętej przez nią formy prawnej, bądź  

z przedmiotu jej działalności. Zgodnie  

z powyższą kwalifikacją spółkami handlo-

                                                           
58 Inną formą organizacyjną przeznaczoną  
do prowadzenia działalności gospodarczej  
są grupements d’intéret économique, czyli zgru-
powania interesów ekonomicznych, które nie 
mają swojego odpowiednika w polskim prawie 
handlowym, a ich działalność nie jest nasta-
wiona na osiąganie zysku. Cel działania tych 
grup nie może odbiegać od celu działania ich 
poszczególnych członków, bez względu czy 
będzie on cywilny czy też handlowy. 
59 Y. Guyon, Droit des affaires [w:] Droit commer-
cial general et Sociétés, Paris 2002, t.1, s. 25. 

wymi ze względu na ich formę są następują-

ce spółki: jawna, komandytowa, komandy-

towo-akcyjna, akcyjna, akcyjna uproszczona, 

jednoosobowa spółka akcyjna, spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością, a także 

spółka europejska. Warto podkreślić,  

iż wszystkie spośród wymienionych rodza-

jów spółek posiadają osobowość prawną.  

Z kolei do drugiej grupy możemy zaliczyć 

spółkę udziałową oraz spółkę nazywaną 

„faktyczną” (lub „zakładaną w konkretnym 

celu”). 

Ustawodawca francuski spośród spółek 

wyróżnia: spółki cywilne i spółki handlowe. 

Odnośnie tych pierwszych, autorka ograni-

czy się jedynie do stwierdzenia, że z racji 

przyjętej formy korporacyjnej mają one 

cywilny charakter, a powstanie i zasady ich 

funkcjonowania uregulowane są w Code 

civil. Do tej grupy spółek (o cywilnym cha-

rakterze) należą: spółka cywilna w jej kla-

sycznej postaci i spółka udziałowa. Spółka 

udziałowa może jednak zostać uznana  

za spółkę handlową z racji wykonywanego 

rodzaju działalności. Natomiast, w odniesie-

niu do spółki cywilnej, w sytuacji, gdy spół-

ka ta rozpocznie działalność handlową, 

spowoduje to jej przekształcenie w spółkę 

handlową lub powstanie tzw. faktycznej 

spółki handlowej obok istniejącej formalnie 

spółki cywilnej – in brevi brak jest wówczas 

podstaw dla zachowania przez spółkę jej 

cywilnego charakteru. Zważywszy na fakt, 

że prawo francuskie dopuszcza istnienie 

spółek handlowych o cywilnym przedmiocie 

działalności powyższy podział jest stosun-
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kowo mało klarowny. Regulacje dotyczące 

tych spółek mają charakter mieszany i mimo 

handlowych zasad funkcjonowania, podle-

gają jurysdykcji sądów cywilnych, a nie  

gospodarczych. Doktryna francuska postu-

luje zatem wprowadzenie przedmiotu dzia-

łalności jako jedynego kryterium podziału 

spółek na spółki handlowe i cywilne albo-

wiem kryterium to lepiej oddaje rzeczywisty 

charakter danej spółki60. 

Spółki handlowe w prawie fran-

cuskim 

Bardziej szczegółowym podziałem 

stosowanym przez francuskiego ustawo-

dawcę jest podział spółek na handlowe,  

z racji swojej formy, jak i przedmiotu dzia-

łalności. Do pierwszej grupy należą następu-

jące spółki: jawna, komandytowa, z ograni-

czoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne,  

o czym wyraźnie stanowi art. 1 ustawy  

z 24 lipca 1966 r. o spółkach handlowych.  

Spółka jawna (société en nom collectif), jak 

zostało wyżej nadmienione, jest spółką han-

dlową z racji swojej formy i uregulowana 

jest w art. L. 221-1 do 221-17 Code  

de commerce. Status tej spółki nie różni się 

w dużym stopniu od regulacji zapropono-

wanych przez polskiego ustawodawcę, dla-

tego też autorka zaledwie zasygnalizuje 

istnienie tejże spółki we francuskim prawie 

handlowym. Należy zatem zauważyć, iż nie-

kwestionowaną zaletą société en nom col-

lectif, oprócz braku wymogu ustalenia  

                                                           
60 M. Cozian, F.Deboissy, A.Viandier, Droit des 
sociétés, Paris 2010, s. 20. 

i wniesienia minimalnego kapitału, jest tak-

że duża stabilność dla osób zarządzających 

spółką, co przejawia się w fakcie, iż ich  

odwołanie może nastąpić tylko jednomyślną 

uchwałą wspólników, zatem przy czynnym 

udziale wspólnika, którego głosowanie  

dotyczy61. A contrario, regulacja taka skut-

kuje również zaistnieniem utrudnień  

w „wyjściu” ze spółki, albowiem zbycie 

udziałów wymaga jednomyślnej zgody 

wspólników, przy czym zainteresowanemu 

również przysługuje prawo głosu. 

Warto zaznaczyć, iż francuskie prawo spó-

łek nie przewiduje istnienia spółki partner-

skiej w kształcie uregulowanym przez pol-

skiego ustawodawcę. Możliwe jest nato-

miast zrzeszanie się osób wykonujących 

wolne zawody w spółki cywilne62 bądź kapi-

tałowe63. Co do tych ostatnich, dopuszczalne 

jest założenie spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością, akcyjnej, uproszczonej  

akcyjnej czy komandytowo-akcyjnej, dla 

wolnego zawodu. Aby zarejestrować jedną  

z powyżej wskazanych spółek w Rejestrze 

Handlowym i Spółek64, konieczna jest 

uprzednia zgoda samorządu zrzeszającego 

członków wolnego zawodu. Warto zasygna-

lizować, iż odpowiedzialność cywilna 

wspólników spółki została ukształtowana  

w specyficzny sposób. Mianowicie, każdy  

ze wspólników odpowiada całym swoim 

                                                           
61 Art. L. 221-6 Code de commerce. 
62 Loi N° 66-879 du 29 novembre 1966 relative 
aux sociétés civiles professionnelles. 
63 Loi N° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative 
à l'exercice sous forme de sociétés des profes-
sions libérales. 
64 Registre du commerce et des sociétés. 
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majątkiem za czynności, których dokonał  

w ramach wykonywania wolnego zawodu. 

Za czynności dokonane przez innych wspól-

ników lub osoby zarządzające spółką 

wspólnik odpowiada jedynie do wysokości 

wniesionego wkładu. W każdym przypadku 

solidarną odpowiedzialność ze wspólnikiem 

ponosi spółka65. Pomimo tego, że z racji 

formy działalności, spółki kapitałowe  

wykonujące wolny zawód są spółkami han-

dlowymi, przedmiot ich działalności nie 

podlega przepisom prawa handlowego66. 

Prawo francuskie przewiduje dwa typy spó-

łek komandytowych: tzw. spółkę komandy-

tową prostą i spółkę komandytowo- akcyj-

ną. Z konstrukcyjnego punktu widzenia,  

ta ostatnia jest odmianą spółki komandyto-

wej, ale w rzeczywistości stanowi odrębny 

typ spółki. Odnośnie spółki komandytowej, 

należy wyraźnie zaznaczyć, iż stosuje się  

do niej dyspozycje kodeksowe przewidziane 

dla spółki jawnej, wzbogacone o regulacje 

stricte dotyczące spółki komandytowej,  

zawarte w art. L. 222-1 do 222-12 Code de 

commerce. Odnosząc się natomiast do spół-

ki komandytowo-akcyjnej, wskazać należy, 

iż prawo francuskie nadaje spółce komandy-

towo-akcyjnej (SCA) charakter spółki  

hybrydalnej, przez co należy rozumieć jej 

powiązania ze spółką komandytową, jak  

                                                           
65 Krótki przewodnik po rynku francuskim. Wy-
brane aspekty podatkowe i prawne. Opracowanie 
na bazie materiałów Wydziału Promocji, Handlu 
i Inwestycji w Paryżu oraz Invest in France 
Agency - IFA, Warszawa 2012, s. 8. 
66 W konsekwencji w razie ewentualnego sporu z 
taką spółką właściwy dla jego rozstrzygnięcia 
jest sąd cywilny, a nie gospodarczy. 

i akcyjną. Société commandite par actions 

(spółka komandytowo-akcyjna) swoją stru-

kturę organizacyjną czerpie z regulacji 

związanych ze spółką komandytową, nato-

miast w kwestii funkcjonowania spółki  

komandytowo-akcyjnej posiada ona wiele 

zbieżności z funkcjonowaniem spółki akcyj-

nej67. Na cechach spółki akcyjnej opierają się 

regulacje takie jak: jej struktura kapitałowa, 

pozycja wspólników uczestniczących  

w spółce wyłącznie z udziałem kapitałowym 

oraz stosunki zewnętrzne spółki, dotyczące 

możliwości uczestniczenia w rynku kapita-

łowym. Dla porządku należy zatem wspo-

mnieć o właściwościach komandytowych 

omawianego rodzaju spółki, którymi  

są: istnienie w określonym zakresie bezpo-

średniej odpowiedzialności za zobowiązania 

spółki, związek prowadzenia spraw spółki  

z ponoszeniem takiej odpowiedzialności 

oraz sposób uregulowania stosunków  

pomiędzy wspólnikami. Na podstawie 

pierwszego z artykułów Code de commerce, 

regulującego funkcjonowanie tej spółki, 

czyli art. L. 226-1, możemy sformułować jej 

następującą definicję: francuska spółka ko-

mandytowo-akcyjna charakteryzuje się ka-

pitałem zakładowym podzielonym na akcje, 

a w procesie jej zakładania muszą uczestni-

czyć jeden lub większa liczba komplementa-

riuszy, którzy odpowiadają nieograniczenie 

i solidarnie za długi spółki oraz komandyta-

riusze, mający kwalifikację prawną akcjona-

riuszy i ponoszący straty jedynie do wyso-

                                                           
67 J.P. Branlard, L’essentiel du droit spècial des 
sociétés, Paris 2010, s. 124. 
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kości wniesionych wkładów, przy czym  

komandytariuszy nie może być mniej niż 

trzech. W doktrynie francuskiej pojęcie 

spółki komandytowo-akcyjnej jest najczę-

ściej formułowane na podstawie dwóch 

pierwszych właściwości, zawartych w defi-

nicji ustawowej, a więc opiera się na podzia-

le kapitału zakładowego na akcje oraz więk-

szej liczbie komandytariuszy, mających sta-

tus akcjonariuszy, których odpowiedzial-

ność jest ograniczona do wysokości wnie-

sionych wkładów. 

Do grupy spółek kapitałowych bez wątpie-

nia należy także spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością (SARL). Spółka ta zosta-

ła wykreowana w ustawie z 7 marca 1925 r., 

która to ustawa wprowadziła we Francji 

model niemiecki, zaistniały od 1892 r. iden-

tyfikowany jako GmbH68. Obecnie regulacje 

dotyczące wskazanej spółki zawarte  

są w artykułach L.223-1 do art. 223-43 Code 

de commerce, które zostały zmodyfikowane 

w 2004, 2005 i 2008 r.69. Spółka ta określa-

na jest, jako mająca naturę hybrydalną,  

albowiem w jej konstrukcji uwidaczniają się 

zarówno elementy charakterystyczne dla 

spółek osobowych, jak i kapitałowych.  

W piśmiennictwie spółka ta nazywana jest 

także pośrednią, co nawiązuje do podobień-

stwa tej spółki, zarówno do spółki koman-

dytowo-akcyjnej, z drugiej zaś strony  

                                                           
68 Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 
69 Th.Massart, Aspects societaires de l’ordonnance 
du 25 mars 2004, portant simplification du droit 
et des formalites pour les entreprises. Bull Jolly 
2004, s.743. 

do spółki akcyjnej70. Co do zasady przed-

miotem société à responsabilité limitée 

(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 

może być każdy rodzaj aktywności gospo-

darczej. Można zaryzykować stwierdzeniem, 

iż istota tej spółki zawiera się w jej elemen-

tach osobowych, do których zalicza się małą 

liczbę wspólników czy intuitus personae. 

Bez wątpienia w tego rodzaju spółce istotne 

miejsce zajmuje osoba wspólnika. Natomiast 

swoją organizacją i statusem prawnym zbli-

żona jest do spółki akcyjnej. Statut omawia-

nej spółki powinien posiadać formę aktu 

notarialnego, w przypadku, gdy wkłady  

mają postać rzeczowych, a konkretnie, gdy 

są to nieruchomości. Obligatoryjnymi ele-

mentami statutu wskazanej spółki są: okre-

ślenie formy, czasu trwania, firmy, siedziby 

spółki, wielkości kapitału zakładowego, 

przedmiotu działalności, wycena wkładów 

rzeczowych, a także liczba i podział udzia-

łów pomiędzy wspólników. W kwestii tej 

komentarza wymaga przede wszystkim 

zagadnienie wysokości kapitału zakładowe-

go, który może być równy symbolicznej 

kwocie 1 euro. 

Wartym nadmienienia wydaje się być fakt 

występowania we francuskim prawie han-

dlowym jednoosobowego przedsiębiorstwa 

z ograniczoną odpowiedzialnością (EURL). 

Istotnym jest, iż francuski ustawodawca nie 

posługuje się nazwą „jednoosobowa spółka 

z o.o”. Należałoby podzielić pogląd, iż termin 

„przedsiębiorstwo” lepiej oddaje istotę ana-

                                                           
70 J.P. Branlard,  L’essentiel du droit spècial des 
sociétés, Paris 2010, s. 53. 
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lizowanej instytucji, wyrażającej się w ogra-

niczeniu ryzyka osoby, która sama prowadzi 

przedsiębiorstwo71. Dopuszczalność prowa-

dzenia tego typu przedsiębiorstwa, została 

wprowadzona do prawa francuskiego usta-

wą z 11 lipca 1985 r., która zmieniła ustawę 

z 24 lipca 1966 r. o spółkach handlowych. 

Należy zaznaczyć, iż nie jest to nowa forma 

spółki, lecz spółka z o.o., co do której stosu-

je się regulacje dotyczące tej ostatniej,  

z zastrzeżeniem kilku odmiennych rozwią-

zań, związanych z jej utworzeniem, stosun-

kami między spółką, a wspólnikiem i połą-

czenia wszystkich udziałów w ręku jednego 

wspólnika. W pierwszej z wymienionych 

kwestii zaznaczenia wymaga, iż spółka  

ta może powstać na podstawie jednostron-

nej czynności prawnej lub przez skupienie 

wszystkich udziałów w ręku jednego 

wspólnika.  Oświadczenie jedynego wspól-

nika wymaga formy pisemnej, a w przypad-

ku gdy wkładem do spółki jest własność, 

bądź dzierżawa nieruchomości – formy aktu 

notarialnego, która jest generalnie zalecana 

w każdym przypadku. Jedynym wspólni-

kiem może być osoba fizyczna lub prawna. 

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité 

limitèe (jednoosobowe przedsiębiorstwo  

z ograniczoną odpowiedzialnością) nie  

może być jedynym wspólnikiem innej jed-

noosobowej spółki (przedsiębiorstwa) z o.o. 

Ponadto osoba fizyczna nie może być jedy-

                                                           
71 U. Promińska, Jednoosobowa spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością w prawie niemieckim  
i francuskim,[w:] Studia z prawa prywatnego 
gospodarczego. Księga pamiątkowa ku czci prof. 
Irenesza Weissa, Zakamycze 2003, s. 240. 

nym wspólnikiem kilku jednoosobowych 

przedsiębiorstw z ograniczoną odpowie-

dzialnością. Natomiast osoba prawna - inna 

niż omawiany typ spółki - może być jedy-

nym wspólnikiem w kilku jednoosobowych 

spółkach z o.o. Oczywistym jest, że wspólnik 

ponosi odpowiedzialność z tytułu wniesio-

nych wkładów. Wobec powyższego, zasadne 

zdaje się być pytanie, czy jedyny wspólnik 

będzie egzekwował roszczenia względem 

samego siebie? Dopuszcza się zatem stoso-

wanie przez wierzycieli spółki, skargi pau-

liańskiej72.  

Należy nadmienić, iż spółka ta powstaje  

z datą złożenia przez jedynego wspólnika 

oświadczenia o jej utworzeniu. Co ważne, 

nabywa ona jednak osobowość prawną 

przez rejestrację. W okresie od złożenia 

oświadczenia o utworzeniu spółki, do jej 

rejestracji, istnieje spółka z o.o. w organiza-

cji, która co do zasady regulowana jest 

przepisami art. 184273 i 184374 Code civil.  

W zagadnieniu funkcjonowania omawiane-

go rodzaju spółki, należy zwrócić szczególną 

uwagę, na łączenie statusu wspólnika  

i funkcji członka zarządu. Jedyny wspólnik 

może ustanowić siebie zarządcą, natomiast 

powierzenie zarządu osobie prawnej musi 

przyjąć postać piastowania tejże funkcji, 

przez osobę trzecią, będącą nota bene osobą 

                                                           
72 Art.1167 Code civil. 
73 Do stosunków między wspólnikami stosuje się 
postanowienia umowy spółki i ogólne zasady 
prawa zobowiązań. 
74 Osoby, które działały w imieniu spółki w orga-
nizacji przed jej rejestracją, ponoszą odpowie-
dzialność za zobowiązania powstałe wskutek 
czynności, których dokonały. 
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fizyczną. Należy bowiem przyjąć, iż jedyny 

wspólnik powinien posiadać wolę trakto-

wania siebie jako wspólnika, w znaczeniu 

członka osoby prawnej realizującej określo-

ny cel i wystrzegać się dokonywania czyn-

ności, które mogłyby być traktowane, jako 

zdziałane w jego własnym imieniu i na wła-

sny rachunek75.   

Warto podkreślić, iż spółka akcyjna,  

w kształcie najbardziej zbliżonym do jej 

obecnej postaci, pierwszy raz oficjalnie ure-

gulowana została we francuskim kodeksie 

handlowym  z 1807 roku, jako spółka złożo-

na wyłącznie ze wspólników nieponoszą-

cych odpowiedzialności. Godnym nadmie-

nienia zdaje się być fakt, iż prawo o spół-

kach handlowych stało się w całości pra-

wem nowym i nie tylko całkowicie wyłączo-

nym z kodeksu handlowego z 1807 r., w jego 

pierwotnej wersji, ale również ściśle zwią-

zanym z regulacją spółki w kodeksie cywil-

nym76. Gruntowna - a zarazem niezwykle 

istotna - reforma źródeł prawa spółek  

we francuskim systemie prawnym, opierała 

się na wejściu w życie dwóch ustaw: z 1966 

i z 1978 r. Twórcy powyższych aktów 

prawnych dążyli do złagodzenia wymagań 

koniecznych dla założenia spółki, która  

do tej pory musiała uzyskać zgodę Rady 

Państwa, by móc egzystować w praktyce 

obrotu handlowego.  

Kolejnym rodzajem spółki jest spółka akcyj-

na, którą ustawodawca francuski definiuje 

                                                           
75 Art. 1167 Code civil. 
76 A.Całus, Prawo cywilne i handlowe państw 
obcych, Warszawa 1985, s. 28-29. 

jako tą, której kapitał podzielony jest  

na akcje, utworzoną pomiędzy wspólnikami 

ponoszącymi straty proporcjonalnie do licz-

by posiadanych akcji. We francuskim prawie 

handlowym, société anonyme (spółka akcyj-

na) charakteryzuje się niezwykle rozbudo-

waną regulacją prawną, składającą się  

zasadniczo z przepisów bezwzględnie obo-

wiązujących. Istotną część tej regulacji sta-

nowią przepisy dotyczące tych spółek  

akcyjnych, które prowadzą otwartą sub-

skrypcję akcji lub notowane są na giełdzie77. 

W niniejszych rozważaniach należy wyjść 

od kwestii kluczowej, a zatem zagadnienia 

powstania spółki akcyjnej, czyli faktu,  

iż aktem założycielskim spółki jest zawsze 

umowa. Natomiast zgodnie z brzmieniem 

art. L.225-1 Code de commerce liczba akcjo-

nariuszy w spółce akcyjnej nie może być 

mniejsza niż siedmiu. Istotny zdaje się być 

fakt, iż francuska spółka akcyjna charakte-

ryzuje się silnym zhierarchizowaniem - każ-

dy organ dysponuje własnymi kompeten-

cjami. Minimalna wartość kapitału spółki 

akcyjnej wynosi 37 000 euro. Do dnia  

1 kwietnia 2009 r., jeżeli akcje spółki były 

notowane na giełdzie, minimalna kwota 

kapitału zakładowego wynosiła 225 000 

euro, jednak dekret z 22 stycznia 2009 r. 

zniósł ten wymóg i minimalny kapitał spółki 

publicznej (podobnie jak spółki niepublicz-

nej), został ustalony w wysokości 37 000 

                                                           
77 F. Lemeunier, SA, Société anonyme, Création – 
Gestion – Évolution, Paris 2002, s. 109. 
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euro78. Warto dodać, iż do czasu pełnego 

pokrycia kapitału spółka akcyjna nie może 

podwyższać kapitału zakładowego ani emi-

tować obligacji. Kapitał zakładowy podzie-

lony jest na akcje o równej wartości. Ważną 

informacją jest, iż akcje omawianej spółki  

są imiennymi, z kolei prawo emitowania 

akcji na okaziciela przysługuje wyłącznie 

spółkom notowanym na giełdzie. Akcje, nie-

zależne od ich formy, są zawsze demateria-

lizowane79.   

W kwestii zarządzania spółką akcyjną, 

wskazane jest dokonanie wyboru pomiędzy 

dwoma możliwymi sposobami zarządzania. 

Pierwszym z możliwych wariantów jest 

sposób zarządzania określany jako typowo 

„francuski”, nazywany też klasycznym, bądź 

monistycznym, w którym istnieje Rada  

Zarządzająca, (nazywana także Radą Admi-

nistracyjną), składająca się z 3 do 18 człon-

ków i stojącym na jej czele Prezesem80.  

W modelu tym bieżące zarządzanie spółką 

oraz jej reprezentację wobec osób trzecich 

powierzono Dyrektorowi Generalnemu, 

którym może być także wskazany wcześniej 

Prezes spółki. Wybór co do jednolitości  

lub rozdziału tych dwóch funkcji należy  

do Rady, która musi informować akcjona-

riuszy i osoby trzecie przez opinie umiesz-

czone w BODACC, co zgodne jest z dyspozy-

                                                           
78 Krótki przewodnik po rynku francuskim.  
Wybrane aspekty podatkowe i prawne. Opraco-
wanie na bazie materiałów Wydziału Promocji, 
Handlu i Inwestycji w Paryżu oraz Invest in 
France Agency-IFA, Warszawa lipiec 2012, s.18. 
79 Art. L. 225-3 i L. 225-12 Code de commerce. 
80 J.P. Branlard, L’essentiel du droit spècial des 
sociétés, Paris 2010, s. 50. 

cja zawartą w art. L.225-51-1 i R.225-27 

Code de commerce. Także w tej kwestii 

przewidywane są dwa modele postępowa-

nia. Pierwszy rozdziela dwie funkcje, albo-

wiem Prezes, jako osoba imiennie wskazana 

przewodniczy Radzie Zarządzającej, pod-

czas gdy Dyrektor Naczelny zarządza, kieru-

je spółką, reprezentuje ją wobec osób trze-

cich i ponosi  pełną odpowiedzialność. Dru-

gą metodą jest połączenie dwóch funkcji, 

czyli sytuacja, gdy Przewodniczący Zarządu 

jest jednocześnie Dyrektorem Naczelnym 

spółki.  W takim przypadku dyspozycje 

przepisów dotyczące Dyrektora Naczelnego 

dotyczą także Przewodniczącego Zarządu. 

Zarówno, gdy przyjmiemy pierwszy, jak  

i drugi model, Dyrektor Naczelny może być 

wspomagany przez delegowanych w tym 

celu innych zarządzających.  

Drugim, z możliwych sposobów zarządzania 

francuską spółką akcyjną jest sposób zarzą-

dzania na wzór niemiecki, nazywany duali-

stycznym, w którego funkcjonowaniu cha-

rakterystyczne jest występowanie Zarządu  

i Rady Nadzorczej, liczącej od 3 do 18 człon-

ków, gdzie odwołanie osób zarządzających 

należy do kompetencji Zgromadzenia Ogól-

nego akcjonariuszy. 

Spółka akcyjna musi być zorganizowana 

według jednego z dwóch ww. modeli - żaden 

inny model nie jest dopuszczalny. Warto 

dodać, że w praktyce życia gospodarczego 

we Francji, spółki zarządzane przez Zarząd  

i Radę Nadzorczą należą do wyjątków81. 

                                                           
81 Op.cit., s. 58. 
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Oprócz spółki akcyjnej w jej klasycznej  

postaci, prawo francuskie wyróżnia również 

spółkę akcyjną uproszczoną (SAS). Stanowi 

ona stosunkowo nową formę prawną, 

wprowadzoną do Kodeksu handlowego  

w 1994 roku. Pięć lat później regulacje do-

tyczące société par actions simplifiée (SAS) 

uległy radykalnym zmianom polegającym 

głównie na ułatwieniu i uproszczeniu  

wymagań formalnych związanych z założe-

niem spółki i prowadzeniem jej spraw.  

Modyfikacje zostały dokonane ustawami  

z dnia: 1 sierpnia 2003 r. o inicjatywie  

gospodarczej82, 26 lipca 2005 r. o ochronie 

przedsiębiorstw83, 4 sierpnia 2008 r. o mo-

dernizacji gospodarki84. Funkcjonowanie 

spółki opiera się na stosunkowo dużej swo-

bodzie kontraktowej, a dzięki możliwości 

maksymalnego uproszczenia jej organizacji, 

koszty działalności są relatywnie niskie, 

zwłaszcza w porównaniu ze spółką akcyjną 

w jej klasycznym ujęciu. Do zawiązania tego 

rodzaju spółki konieczna jest umowa spo-

rządzona na piśmie, a wysokość kapitału 

zakładowego może być w niej swobodnie 

ustalona, zatem teoretycznie dozwolona jest 

symboliczna kwota 1 euro. Warto podkre-

ślić, iż wspólnikami mogą być zarówno oso-

by fizyczne, jak i osoby prawne, małżonko-

wie, czy obcokrajowcy. W działalności spół-

ki akcjonariusze uczestniczą przede wszyst-

kim przez udział w Zgromadzeniu Wspólni-

                                                           
82 Loi N° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initi-
ative économique. 
83 Loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauve-
garde des entreprises.  
84 Loi N° 2008-776 du 4 août 2008 de moderni-
sation de l'économie. 

ków, gdzie nawet mniejszościowemu akcjo-

nariuszowi może przysługiwać prawo weta, 

bądź prawo odejścia ze spółki w sytuacji 

braku aprobaty dla podejmowanych decyzji. 

Ponadto umowa spółki może dowolnie 

określać warunki wydalenia akcjonariusza, 

nawet bez jego zgody, po stwierdzeniu 

uchybień w jego postępowaniu względem 

spółki. Należy podzielić powszechny pogląd, 

iż uproszczona spółka akcyjna, dzięki ela-

styczności i swobodzie tworzenia umowy, 

jest atrakcyjnym sposobem prowadzenia 

działalności, zarówno dla dużych koncer-

nów, jak i małych przedsiębiorstw. Nieza-

przeczalną zaletą tego rodzaju spółki jest 

także nielimitowana liczba wspólników  

i fakt, iż zarządzający spółką podlegają 

ogólnemu reżimowi zatrudnienia, gdyż  

ze spółką związani są umową o pracę, co nie 

stoi na przeszkodzie w pełnieniu funkcji 

zarządcy i osoby zatrudnionej w tej samej 

spółce. Należy jednak mieć na uwadze,  

iż w praktyce, przy zbyt niskim dokapitali-

zowaniu spółki, mogą pojawić się problemy 

z finansowaniem jej działalności, zwłaszcza 

za pośrednictwem instytucji kredytowych. 

Zaznacza się również, iż w sytuacji zbyt  

dużej dysproporcji pomiędzy kapitałem 

zakładowym a potrzebami finansowymi 

spółki, w przypadku problemów z wypła-

calnością, sądy mogą orzec o uchybieniu  

w zarządzaniu spółką przez jej założycieli, 

co pociąga za sobą ich osobistą odpowie-

dzialność za długi85. 

                                                           
85 Art. L. 225-251 Code de commerce. 
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Jednym z wariantów spółki akcyjnej uprosz-

czonej, przyjmującym postać jeszcze bar-

dziej odformalizowaną, jest spółka akcyjna 

uproszczona jednoosobowa (SASU), kreo-

wana przez jedną tylko osobę fizyczną bądź 

prawną, będącą de facto jedynym wspólni-

kiem. Oczywistym jest, iż co do zasad jej 

funkcjonowania i organizacji, stosuje się 

regulacje dotyczące spółki uproszczonej. 

Istotnym zdaje się być zagadnienie zarzą-

dzania société par actions simplifiée uniper-

sonelle (SASU). Spółka ta jest zarządzana 

przez Prezesa, który może być osobą fizycz-

ną lub prawną, posiadać status wspólnika, 

bądź wymienionego statusu nie posiadać. 

W tym miejscu wskazać należy,  

iż Code de commerce, począwszy od art. 

L.225-258, normuje również funkcjonowa-

nie szczególnej odmiany spółki – akcyjnej  

z udziałem pracowników (société commer-

ciale cooperative de main - d’oeuvre).  

Rodzaj ten charakteryzuje się przede 

wszystkim występowaniem dwóch rodza-

jów akcji. Pierwsze oparte są na wkładzie 

kapitałowym, czyli podlegają w pełni prze-

pisom o akcjach w spółce akcyjnej, w jej 

klasycznej postaci, tylko akcje te tworzą 

kapitał zakładowy opisywanej odmiany 

spółki. Drugim rodzajem akcji są akcje pra-

cownicze stanowiące wyłącznie własność 

wspólną pracowników86. Ci ostatni w celu 

wykonywania praw z akcji tworzą spółkę 

                                                           
86 A. Całus, Przewodnik po źródłach i podstawo-
wych instytucjach prawa prywatnego (handlowe-
go) w systemach prawnych Europy kontynental-
nej, Wielkiej Brytanii i USA, Warszawa 1992, s. 
187. 

prawa handlowego, swoim funkcjonowa-

niem zbliżoną do działania spółdzielni, zło-

żoną z ogółu pracowników, co Code de 

commerce nazywa société commerciale 

cooperative de main - d’oeuvre87. Regulacja 

wskazanego typu spółki podlega dyspo-

zycjom właściwym dla spółki akcyjnej  

z zachowaniem odrębności wskazanych 

tylko dla omawianego typu spółki. Warto 

podkreślić, iż akcje pracownicze są imienne 

i niezbywalne. Udziałowcy tego rodzaju 

société cooperative są reprezentowani  

w Zgromadzeniu Ogólnym spółki akcyjnej 

przez mandatariuszy, których sami wybiera-

ją, o czym stanowi ustawodawca w art. 

L.225-263 Code de commerce. Liczba gło-

sów, jakimi dysponują wspomniani manda-

tariusze jest ustalana na każdym Zgroma-

dzeniu Ogólnym, po wzięciu pod uwagę 

liczby głosów, jakimi dysponują inni akcjo-

nariusze obecni na danym Zgromadzeniu 

bądź reprezentowani przy respektowaniu 

proporcji istniejących między akcjami pra-

cowniczymi, a akcjami kapitałowymi wyni-

kającymi ze stosowania dyspozycji statuto-

wych. Pracownicy, przez swoich przedsta-

wicieli są także reprezentowani w Radzie 

Administracyjnej. Choć ten rodzaju spółki 

wprowadzony został przez francuskiego 

ustawodawcę już w 1966 r., gdyż  formalnie 

wywodzi się  z ustawy 24 lipca 1966 r.  

o spółkach akcyjnych, to nie jest jednak sze-

rzej wykorzystywany dla prowadzenia 

przedsiębiorstw. 

                                                           
87 Art. L.225-258 Code de commerce. 
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Francuski ustawodawca do spółek handlo-

wych zdeterminowanych przez swoją for-

mę, zalicza także spółkę europejską, uregu-

lowaną w art. L. 229-1 i nast. Code de com-

merce88. Spółka europejska może zostać 

utworzona od podstaw lub też w drodze 

połączenia, czy też przekształcenia spółki 

akcyjnej. W przypadku utworzenia w dro-

dze połączenia spółek akcyjnych, legalność 

całej operacji podlega obowiązkowej kon-

troli przez notariusza89. Prawa akcjonariu-

szy spółki europejskiej utworzonej we Fran-

cji są chronione w ten sposób, że w przy-

padku wystąpienia z inicjatywą przeniesie-

nia siedziby spółki poza terytorium Francji, 

mogą się domagać odkupu ich akcji.  

W takim przypadku również interweniuje 

notariusz w celu zbadania zgodności z pra-

wem planowanego przeniesienia siedziby90. 

Wnioski 

Powyżej poczynione rozważania 

prowadzą do wniosku, iż na kodeksową 

regulację francuskiego prawa spółek składa-

ją się: tytuł IX francuskiego kodeksu cywil-

nego, zawierający przepisy wspólne dla 

wszystkich spółek, bez względu na ich cha-

                                                           
88 Przepisy te implementują we Francji dyspozy-
cje prawa europejskiego - Rozporządzenie 

nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. 
w sprawie statutu spółki europejskiej oraz Dy-
rektywa 2001/86/WE z tego samego dnia uzu-
pełniająca statut spółki europejskiej w odniesie-
niu do uczestnictwa pracowników. 
89 Art. L.229-2 Code de commerce. 
90 Krótki przewodnik po rynku francuskim.  
Wybrane aspekty podatkowe i prawne. Opraco-
wanie na bazie materiałów Wydziału Promocji, 
Handlu i Inwestycji w Paryżu oraz Invest in 
France Agency-IFA, Warszawa lipiec 2012, s.27. 

rakter, oraz przepisy dotyczące spółki  

cywilnej i spółki udziałowej. Regulacja  

poszczególnych typów spółek handlowych 

zawarta została w księdze II francuskiego 

kodeksu handlowego. Spółki emitujące  

publiczne papiery wartościowe podlegają 

także przepisom francuskiego kodeksu pie-

niężnego i finansowego. Wobec powyższego, 

wskazać należy, iż francuskie prawo cywilne 

zawiera ogólną definicję spółki, która znaj-

duje odpowiednie zastosowanie do wszyst-

kich rodzajów spółek; rozróżnienie między 

spółkami cywilnymi, a pozostałymi spółka-

mi - w tym zwłaszcza handlowymi - opiera 

się na zasadzie, według której spółkami 

cywilnymi są wszystkie spółki, którym 

ustawa nie nadaje innego charakteru  

ze względu na jej formę lub jej przedmiot;  

z zasadą tą koreluje odpowiednia norma 

prawa handlowego, stanowiąca, iż o charak-

terze handlowym spółki, decyduje jej forma 

lub jej przedmiot.  

Kolejno, podkreślić należy, iż handlowy cha-

rakter spółki może wynikać bądź z przyjętej 

przez nią formy prawnej, bądź z przedmiotu 

jej działalności. Jednakże prawo francuskie 

dopuszcza istnienie spółek handlowych  

o cywilnym przedmiocie działalności. Regu-

lacja dotycząca tych spółek ma charakter 

mieszany, a w szczególności, obok handlo-

wych zasad funkcjonowania, podlegają one 

jurysdykcji sądów cywilnych, a nie gospo-

darczych. W ocenie autorki, warto również 

wskazać, iż francuska spółka w organiza- 

cji nie posiada żadnej podmiotowości,  

a w szczególności nie jest nawet „ułomną 
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osobą prawną”. Jednak w prawie francuskim 

wszystkie typy spółek posiadają osobowość 

prawną, którą uzyskują w momencie reje-

stracji w Rejestrze Handlowym i Spółek. 

Przypomnieć, również należy, iż zgodnie  

z postanowieniami Code de commerce,  

celem działania spółki jest chęć osiągnięcia 

zysku, bądź poczynienia oszczędności; cel 

działania spółki ma zasadniczy wpływ na jej 

funkcjonowanie. Także zgodnie z regulacją 

francuskiego kodeksu cywilnego, spółka, 

której siedziba znajduje się na terytorium 

Francji, podlega prawu francuskiemu, z tym, 

że decydujące znaczenie ma siedziba wska-

zana w statucie. Jeżeli siedziba wskazana  

w statucie jest fikcyjna, należy przyjąć jako 

kryterium siedzibę organów zarządzających 

spółką.  

Konkludując wskazać należy, iż francuski 

ustawodawca pozostawia przedsiębiorcy 

dużą swobodę, zarówno, co do wyboru  

rodzaju spółki handlowej, w formie której 

prowadzona jest działalność gospodarcza, 

jak i w zakresie regulacji dotyczących kon-

tynuowania takiej działalności, w szczegól-

ności sposobu zarządzania spółką, a także 

aspektów podatkowo-ekonomicznych doty-

czących spółek handlowych. 
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