
Przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące ochrony dóbr niematerialnych. 
 
Art.  23.  
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, 
nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, 
twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa 
cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. 
 
Art.  24.  
§  1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania 
tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on 
także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do 
usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w 
odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać 
zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel 
społeczny. 
§  2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, 
poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. 
§  3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w 
szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym. 
 
Art.  432.  
§  1. Przedsiębiorca działa pod firmą. 
§  2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 
 
Art.  433.  
§  1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców 
prowadzących działalność na tym samym rynku. 
§  2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, 
przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. 
 
Art.  434.  
Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu 
lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia 
oraz innych określeń dowolnie obranych. 
 
Art.  435.  
§  1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. 
§  2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w 
skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne 
określenia dowolnie obrane. 
§  3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy 
to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie 
w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w 
razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci. 
§  4. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Przepis art. 432 § 2 stosuje się 
odpowiednio. 
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Art.  436.  
Firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie "oddział" ze 
wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę. 
 
Art.  437.  
Zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze. W razie przekształcenia osoby prawnej można 
zachować jej dotychczasową firmę z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby 
prawnej, jeżeli uległa ona zmianie. To samo dotyczy przekształcenia spółki osobowej. 
 
Art.  438.  
§  1. W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w 
firmie, spółka może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na 
piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci - za zgodą jego małżonka i dzieci. 
§  2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w wypadku kontynuowania działalności gospodarczej 
osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną będącą jej następcą prawnym. 
§  3. Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. 
Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony 
postanowiły inaczej. 
Art.  439.  
§  1. Firma nie może być zbyta. 
§  2. Przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli 
nie wprowadza to w błąd. 
 
Art.  4310.  
Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać 
zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia 
może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w 
odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub 
wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. 
 
Art.  448. 
W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało 
naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub 
na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, 
niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 
§ 3 stosuje się. 
 
 


