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Przedsiębiorcy i ich oznaczenia w kodeksie cywilnym 

Entrepreneurs and their designations in the Civil Code 

Business owners and their designations in the Civil Code 

 

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, 

prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.  

An entrepreneur is a natural person, a legal person or an organisational unit engaged 

in business activity or professional activity on their own behalf. 

A business owner is a natural person, a legal person, or an organisational unit 

conducting business or professional activity on their own behalf. 

 

Przedsiębiorca działa pod firmą.  

An entrepreneur operates under a business name. 

A business owner operates under a business name. 

 

Firmę spółki wpisuje się do właściwego rejestru, chyba że przepisy odrębne stanowią 

inaczej.  

The business name is entered into the relevant register unless other regulations 

stipulate otherwise. 

The business name is entered in a relevant register unless separate provisions provide 

otherwise. 

 

Ćwiczenie z tłumaczenia konsekutywnego 

przed egzaminem na tłumacza przysięgłego 

http://www.banknagran.textem.com.pl 

https://www.facebook.com/textem  

 

POZIOM TRUDNOŚCI ĆWICZENIA: NISKI 

 

TEMATYKA ĆWICZENIA: SPÓŁKI, FIRMA SPÓŁKI 

http://www.banknagran.textem.com.pl/
https://www.facebook.com/textem
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Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać w sposób wyraźny od firm innych 

przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.  

The entrepreneur’s business name should clearly differ from the names of other 

entrepreneurs that are active on the same market. 

The business owner’s business name should distinctively differ from the business 

names of other business owners operating on the same market. 

 

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko.  

The business name of a natural person is their first name and surname. 

For a natural person, their business name is their name and surname. 

 

Nie wyklucza to jednak włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na 

przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń 

dowolnie obranych.  

This does not preclude a pseudonym or expressions denoting the entrepreneur’s 

objects, place of activity or other freely chosen descriptions being included in the 

business name. 

However, the business name may also include the business owner’s pseudonym or 

expressions denoting the business owner’s objects, place of operation, or other 

descriptors selected at will. 

 

Natomiast firmą osoby prawnej jest jej nazwa. 

The business name of a legal person is its name. 

In turn, for a legal person, their business name is their name. 

 

Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w 

skrócie. Ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz 

inne określenia dowolnie obrane.  

The business name specifies the legal person’s legal form, which may be specified in its 

abbreviated form. In addition, the business name may indicate the objects, registered 

office of the legal person and any other freely chosen descriptions. 

The business name specifies the legal person’s legal form, which may be given in 

abbreviation. Moreover, it may indicate the objects, the seat of the legal person, and 

other descriptors selected at will. 
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Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy.  

An entrepreneur may use an abbreviated business name. 

A business owner may use an abbreviated business name. 

 

Zmiana firmy wymaga ujawnienia tego faktu w odpowiednim rejestrze. 

A change in business name must be entered into the relevant register. 

A change to the business name must be entered in a relevant register. 

 

Źródło tekstu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf 


