
Odpowiedz na pytania 

Jan Kowalski od lat prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w zakresie 
kowalstwa artystycznego. Niedawno słyszał o nowych przepisach prawa dotyczących firmy 
oraz o obowiązku dostosowania dotychczasowych firm do tych nowych rozwiązań prawnych. 

Jak powinna wyglądać firma, pod którą Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą 
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego? 

Mirosław Nowak przejął udziały swojego wspólnika Jana Malinowskiego w spółce z 
o.o. zajmującej się spedycją na terenie całego kraju i stał się jedynym jej udziałowcem. 
Nazwisko Malinowskiego było w nazwie spółki, która brzmiała Spedytor Malinowski Sp. z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku przy ulicy Morskiej 10. Klientom kojarzyło się 
uczciwością i profesjonalizmem. Było wizytówką firmy. Mirosławowi Nowakowi zależy 
zatem, aby nadal pozostało w nazwie firmy. 

Co Mirosław Nowak powinien uczynić, aby móc zachować dotychczasową firmę? 

Prawda czy fałsz 
1.   Każdy przedsiębiorca działa pod firmą. 
2.   Zmiana firmy nie wymaga zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
3.   Firma j est dobrem osobistym. 
4.   Firma osoby prawnej musi zawierać określenie wskazujące formę organizacyjno -

prawną. 
5.   Przedsiębiorca może zostać upoważniony do korzystania z cudzej firmy. 
6.   Wspólnoty mieszkaniowe są przedsiębiorcami. 
7.   Spółka cywilna należy do jednostek organizacyjnych nie będących osobami pranymi, 

którymi ustawa przyznaje zdolność prawną. 
8.  Prokura jest to rodzaj pełnomocnictwa. 
9.   Prokurentem spółki akcyjnej może być inna spółka kapitałowa. 
10. Prokura daje umocowanie do dokonywania wszystkich czynności sądowych i 

pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa np.: zbycia 
nieruchomości. 

11. Prokura musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 
12. Śmierć mocodawcy - przedsiębiorcy powoduje ugaśnięcie prokury. 
13. Udzielenie prokury przedsiębiorca musi zgłosić do KRS. 
14. Spółka cywilna jest przedsiębiorcą w myśl znowelizowanych przepisów k. c. 
15. Wspólnikiem w spółce cywilnej może być spółka z o. o. 
16. Spółka partnerska jest osobową spółką prawa handlowego. 
17. Wspólnicy w umowie spółki cywilnej mogą wyłączyć solidarną odpowiedzialność za 

zobowiązania powstałe w celu realizacji wspólnego celu gospodarczego. 

Porównaj instytucję pełnomocnictwa i instytucję prokury 

PEŁNOMOCNICTWO PROKURA 
 
 

 
 

 


