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PRZEDSIĘBIORSTWO - ISTOTA
art. 551 KC Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i
materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w
szczególności:
1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa

przedsiębiorstwa);
2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i

wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz

prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków
prawnych;

4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5. koncesje, licencje i zezwolenia;
6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8. tajemnice przedsiębiorstwa;
9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

• art. 552 KC - każda czynność prawna dotycząca przedsiębiorstwa obejmuje, co do
zasady, wszystkie jego składniki.

• art. 554 KC - reguluje konsekwencje zbycia przedsiębiorstwa w zakresie
odpowiedzialności za długi związane z jego prowadzeniem.

• art. 751 KC - określa formę czynności prawnych dotyczących zbycia, wydzierżawienia lub
ustanowienia użytkowania na przedsiębiorstwie.



CHARAKTER PRAWNY PRZEDSIĘBIORSTWA
• okres przedwojenny - różne teorie istoty przedsiębiorstwa, m.in. teorie majątku

celowego i majątku odrębnego, przedsiębiorstwa jako przedmiotu własności, jako
dobra niematerialnego, jako rzeczy zbiorowej, jako zbioru umów czy jako pojęcia
techniczno-prawnego pozbawionego znaczenia normatywnego,

• wielość ujęć istoty przedsiębiorstwa,

*Wielopostaciowość i zróżnicowanie typów empirycznych - jedno pojęcie obejmuje
tak różne zjawiska gospodarcze jak:

pralnia (orz. SW dla m.st. Warszawy z 11.2.1962 r., Cr 2226/61, z glosami S.
Buczkowskiego i A. Kunickiego, PiP 1963, Nr 2),

obiekt turystyczno-hotelowy (wyr. SA w Krakowie z 6.10.2015 r., I ACa 990/15,
Legalis),

czy bank (wyr. SN z 27.6.2014 r., I CSK 548/13, Legalis).

• istoty przedsiębiorstwa upatruje się w klienteli, rozumianej jako zdolność
pozyskiwania i utrzymywania kręgu odbiorców oraz generowania
przychodów (post. SN z 3.2.2016 r., V CSK 299/15, OSNC 2016, Nr 12, poz. 146).

-> wiodące znaczenia składników niematerialnych przedsiębiorstwa.



PRZEDSIĘBIORSTWO

PODMIOTOWE

FUNKCJONALNEPRZEDMIOTOWE



PRZEDSIĘBIORSTWO W ZNACZENIU PODMIOTOWYM

historyczne znaczenie - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z
17.3.1927 r. o wydzielaniu z administracji państwowej przedsiębiorstw
państwowych, przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich
komercjalizacji (Dz.U. Nr 25, poz. 195) -> przedsiębiorstwo jako
samoistna osoba prawna podlegająca wpisowi do rejestru handlowego,
uzyskującą status kupca rejestrowego itd.

OBECNIE:

dla oznaczenia podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą,

 jako podmiot identyfikujący przedsiębiorstwo, które w znaczeniu
przedmiotowym uczestniczy w obrocie gospodarczym i prawnym, np.
przedsiębiorstwo państwowe,

w zakresie prawa spółek handlowych pojęcie przedsiębiorstwa bywa
utożsamiane z samą spółką lub jej majątkiem, „Przedsiębiorstwo
[spółki] może składać się z więcej niż jednego przedsiębiorstwa w
znaczeniu przedmiotowym". (post. SN z 9.12.2010 r., IV CSK 210/10)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguydkmbsgaza


PRZEDSIĘBIORSTWO W ZNACZENIU FUNKCJONALNYM

*w okresie przedwojennym funkcjonalne znaczenie
przedsiębiorstwa pozostawało w związku z ustawowymi
definicjami kupca i kupca rejestrowego z art. 2 § 1 i art. 4 § 1 KH,
które jasno wskazywały, że kupiec (kupiec rejestrowy) prowadzi
przedsiębiorstwo zarobkowe (przedsiębiorstwo zarobkowe w
większym rozmiarze).

prowadzenie określonej działalności gospodarczej,

marginalizacja aspektu funkcjonalnego przedsiębiorstwa, na
rzecz ujęcia przedmiotowego - postrzeganie przedsiębiorstwa
głównie przez pryzmat jego substratu materialnego. Składniki
przedsiębiorstwa można z niego "wyjmować", dodawać lub
zastępować. Przedsiębiorstwo jako takie powinno być dlatego
postrzegane jako całość, wewnętrznie złożone dobro prawne,
zdolne do funkcjonowania na rynku.



PRZEDSIĘBIORSTWO W ZNACZENIU PRZEDMIOTOWYM

*historycznie znaczenie wywodzono z art. 40 § 1 KH, który
wymieniał zespół składników przedsiębiorstwa, w tym: firma,
znaki towarowe, księgi handlowe, nieruchomości i ruchomości,
patenty, wzory użytkowe, wierzytelności przedsiębiorstwa,
prawa z najmu i dzierżawy lokali przedsiębiorstwa

przedmiot stosunku prawnego, kompleks majątkowy

składniki przedsiębiorstwa

przykładowe wyliczenie w art. 551 KC

wszystkie składniki niemajątkowe i majątkowe powiązane ze sobą
funkcjonalnie i przeznaczone do prowadzenia działalności
gospodarczej.



KONCEPCJE CHARAKTERU PRAWNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 
W ZNACZENIU PRZEDMIOTOWYM.

PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO RZECZ ZBIOROWA LUB ZBIÓR RZECZY

reistyczna koncepcja przedsiębiorstwa - historyczny charakter

przedsiębiorstwo jak szczególny rodzaj mienia

*Aktualne brzmienie art. 551 KC nie pozostawia wątpliwości, że istotnymi
elementami przedsiębiorstwa są jego składniki niematerialne – niebędące
rzeczami. Brak podstaw, by traktować przedsiębiorstwo jako "rzecz", "rzecz
zbiorową" lub "zbiór rzeczy". Przedsiębiorstwo stanowi dobro sui
generis, szczególny rodzaj mienia w rozumieniu art. 44 i n. KC, odrębny od
pojęcia rzeczy (post. SN z 24.1.2013 r., V CSK 79/12, Legalis).

*Kategoria pojęciowa rzeczy zbiorowej nie odpowiada pojęciu
przedsiębiorstwa również z dalszych powodów. Przyjmuje się w
szczególności, że zbycie rzeczy zbiorowej wymaga tylu indywidualnych aktów,
ile elementów liczy zbiór. Tymczasem w odniesieniu do przedsiębiorstwa
ustawodawca wyraźnie wskazał, że w jego skład wchodzą elementy o
niejednorodnym charakterze, podlegające zbyciu uno actu (art. 552 KC).



PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ZBIÓR RZECZY I PRAW ORAZ PEWNYCH
STOSUNKÓW FAKTYCZNYCH

poza prawami podmiotowymi –prawem własności (rzeczy
ruchomych i nieruchomych wchodzących w skład przedsiębiorstwa)
– przedsiębiorstwo obejmuje pewne stosunki faktyczne, np.
lokalizację, system organizacyjny, pozycję rynkową, stopień
ściągalności wierzytelności, doświadczenie produkcyjne itd.

PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO DOBRO NIEMATERIALNE

dobro niematerialne, stanowiące przedmiot prawa podmiotowego
o charakterze majątkowym i bezwzględnym, podobne do prawa
własności.

"prawo własności na przedsiębiorstwie" - zespół składników z art.
551 KC.

PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ZBIÓR PRAW I OBOWIĄZKÓW

koncepcja historyczna - zobowiązania związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa wchodzą w jego skład



WIĘZI FUNKCJONALNE I ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA

 decydująca rola

*Przedsiębiorstwo nie jest jedynie prostą sumą składników niematerialnych i materialnych
wchodzących w jego skład, lecz dobrem samoistnym o określonej wartości majątkowej (tak
m.in. M. Poźniak-Niedzielska, Pojęcie, s. 130; taż, Dobra, s. 31; B. Sołtys, Sprzedaż, s. 19).

 czynnik organizacyjny – zespalający składniki niematerialne i materialne w jedną
funkcjonalną całość – pozwala je uznać za przedsiębiorstwo,

 charakter organiczny przedsiębiorstwa – alienacja od osoby przedsiębiorcy, a nawet od
swojego substratu materialnego, który może mieć charakter dynamiczny lub zmienny w
czasie. Do niematerialnych składników przedsiębiorstwa należy tzw. know-how i suma
doświadczeń zawodowych jego załogi

 samodzielny twór - nabywa zdolność do samodzielnego funkcjonowania w obrocie

np. przedsiębiorstwo jest prowadzone przez użytkownika lub dzierżawcę - kto inny jest
wówczas właścicielem składników trwałych i stroną umów długoterminowych związanych z
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a kto inny dokonuje czynności prawnych w ramach
jego bieżącej działalności. Nie narusza to jednak integralności przedsiębiorstwa.

„Występowanie elementu organizacji oraz funkcjonalnego powiązania różnorodnych jego
składników umożliwiających traktowanie przedsiębiorstwa jako pewnej całości" jest
"czynnikiem "konstytuującym" przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym" (art. 551 KC).
(wyr. SN z 3.12.2009 r. (II CSK 215/09, Legalis), podobnie wyr. SN z 25.11.2010 r. (I CSK 703/09,
Legalis) i wyr. SA w Łodzi z 21.11.2013 r. (I ACa 1269/12, Legalis).

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrrgyydgmrqge2to
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsgeydgnrtgy4tm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgiytcojwgu4to


*Całkowite pominięcie w KC składnika przedsiębiorstwa, którym jest
jego załoga.

Czy każdy składnik przedsiębiorstwa musi być bezpośrednio związany
z prowadzoną za pomocą przedsiębiorstwa działalnością gospodarczą
i realizacją zadań gospodarczych?

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe załogi nie
wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
Postanowienie SN z 29.9.2000 r. (V CKN 92/00, Legalis)

Warunkiem uznania za składnik przedsiębiorstwa powinno być
ustalenie związku między jego cechami a realizacją zadań gospodarczych.
(P. Bielski, Glosa do uchw. SN z 13.12.2000 r., III CZP 43/00 oraz Glosa do uchw. SN z
12.1.2001 r., III CZP 44/00, PPH 2001, Nr 6, s. 46).

*Związanie niektórych czynności z prowadzeniem działalności gospodarczej i
wykonywanie ich w danym miejscu, nie oznacza, że miejsce to staje się
funkcjonalnie zorganizowane z innymi składnikami przedsiębiorstwa w sensie,
do którego odnosi się art. 551 KC.

-> lokal mieszkalny przedsiębiorcy indywidualnego, w którym ten
przedsiębiorca okazjonalnie spotyka się z klientami, nie staje się przez to
składnikiem przedsiębiorstwa (post. SO w Szczecinie z 24.3.2014 r., II Cz 322/14,
Legalis).

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrugaydmmjrgq4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglruge3tcni
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrrgaydimjxgq4q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsha2toobugi2dc


PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO PRZEDMIOT WŁASNOŚCI LUB
PRAWA PODMIOTOWEGO PODOBNEGO DO WŁASNOŚCI

 konsekwencją traktowania przedsiębiorstwa jako samoistnego dobra
prawnego jest twierdzenie, że przedsiębiorstwo stanowi przedmiot
majątkowego prawa podmiotowego oraz że istnieje "prawo podmiotowe na
przedsiębiorstwie" -> prawo o charakterze bezwzględnym.

przedsiębiorstwo jest przedmiotem prawa własności lub ewentualnie
prawa podobnego do własności - prawo to bywa też nazywane prawem
własności na przedsiębiorstwie

*przejaw pewnej konwencji językowej, nie w pełni skorelowanej z przepisami
KC.

BO: przedsiębiorstwo nie jest rzeczą w znaczeniu techniczno-prawnym, nie może
być też przedmiotem własności w znaczeniu ścisłym (art. 140 KC).

*Przedsiębiorstwo nie może być również przedmiotem rei vindicatio. Ochrona
windykacyjna może dotyczyć tylko rzeczy oznaczonych indywidualnie –
składników przedsiębiorstwa.

„Żądanie wydania przedsiębiorstwa jako takiego nie jest możliwe. Powództwo
windykacyjnego może dotyczyć tylko wydania rzeczy indywidualnie
oznaczonych. W przypadku składników przedsiębiorstwa indywidualizacja
wynika z pozostawania maszyn, urządzeń, pojazdów itp. w zorganizowanym
zespole składników tworzących to przedsiębiorstwo.”
(wyr. SN z 21.10.2010 r., IV CSK 118/10, MoP 2011, Nr 19, s. 1281).

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrrheydgnbwg42di


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

• przedsiębiorstwo przeznaczone do prowadzenia działalności
gospodarczej.

• art. 2 SwobDziałGospU,

"Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność
wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także
działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i
ciągły".



PRZEDSIEBIORSTWO A PRZEDSIĘBIORCA

brak normatywnego powiązania pojęć przedsiębiorstwa
i przedsiębiorcy,

*odejście od związku między kwalifikacją podmiotu jako przedsiębiorcy
a prowadzeniem przez niego przedsiębiorstwa m.in. ze względu na
szerokie pojęcie przedsiębiorcy

odrębne definicje "przedsiębiorcy" na gruncie prawa prywatnego
i publicznego np. art. 431 KC oraz w art. 4 SwobDziałGospU

nie każdy przedsiębiorca musi prowadzić przedsiębiorstwo, ale
też jeden przedsiębiorca może prowadzić dwa lub więcej
przedsiębiorstw.

„Jeden przedsiębiorca (kupiec, podmiot gospodarczy) może prowadzić
równolegle działalność w kilku całkowicie różnych dziedzinach,
wykorzystując w tym celu kilka odrębnych i autonomicznych
kompleksów majątkowych, z którymi są związane odrębne dobra
niematerialne (np. znaki towarowe) oraz różna klientela.”
(tak m.in. uchw. SN z 12.1.2001 r., III CZP 44/00, OSNC 2001, Nr 5, poz. 69 oraz
post. z 9.12.2010 r., IV CSK 210/10, Legalis).

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrrgaydimjxgq4q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsgiydgojqgu3ta


art. 551 KC Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników
niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia
działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego
wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń,
materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do
nieruchomości lub ruchomości;

3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub
ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub
ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5. koncesje, licencje i zezwolenia;

6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8. tajemnice przedsiębiorstwa;

9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej.



CHARAKTER I LICZBA SKŁADNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA

SKŁADNIKI:
podstawowe (istotne, konieczne, tj. niedające się zastąpić z

punktu widzenia prowadzenia określonej działalności
gospodarczej)

podrzędne (pozostałe).

MINIMUM SKŁADNIKÓW:

 zorganizowany zespół, w skład którego wchodzi co najmniej
jeden składnik niematerialny i co najmniej jeden materialny,
nosi znamiona wymagane dla uznania go za przedsiębiorstwo,

„Wielość elementów stanowi podstawowy warunek uznania za
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC. Jest to przy tym
warunek konieczny, ale niewystarczający, gdyż drugą zasadniczą
cechą charakteryzującą przedsiębiorstwo jest element
organizacji jego składników”
(P. Bielski, Glosa do wyr. SN z 17.10.2000 r., I CKN 850/98, PPH 2004, Nr 3, s. 46).



SKŁADNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

I. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA (art. 551 pkt 1 KC)

 oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo [jako całość
zorganizowanego zespołu składników niemajątkowych i
majątkowych] lub jego wyodrębnione części,

 podlega ochronie na zasadach określonych w szczególności w art.
5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

II. WŁASNOŚĆ ORAZ INNE PRAWA RZECZOWE DO NIERUCHOMOŚCI
LUB RUCHOMOŚCI (ART. 551 PKT 2 KC)

„Składniki przedsiębiorstwa mogą mieć zróżnicowany status z punktu
widzenia prawa bilansowego, w szczególności mogą, lecz nie muszą,
być zakwalifikowane do środków trwałych” (por. wyr. SA w Gdańsku z
18.7.2013 r., V ACa 250/13, Legalis).



III. PRAWA WYNIKAJĄCE Z UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY ORAZ
PRAWA DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI LUB
RUCHOMOŚCI WYNIKAJĄCE Z INNYCH STOSUNKÓW PRAWNYCH
(ART. 551 PKT 3 KC)

 prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy lokali
zajmowanych przez przedsiębiorstwo,

 wszelkie prawa stwarzające możliwość korzystania z cudzej
rzeczy ruchomej lub nieruchomej –> składnik przedsiębiorstwa,
o ile pozostają w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą,

Przykładem może być prawo do korzystania z rzeczy na
podstawie umów leasingu
(por. I. Juckiewicz, Glosa do wyr. SN z 12.7.2012 r., I CSK 548/11, OSP 2014, Nr 1, poz. 2).

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsgqydkmjvgq3de


IV. WIERZYTELNOŚCI, PRAWA Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I ŚRODKI
PIENIĘŻNE (ART. 551 PKT 4 KC)

 WIERZYTELNOŚCI - prawa podmiotowe dające uprawnionemu możliwość
domagania się od określonego podmiotu (dłużnika) spełnienia świadczenia.

Np. wierzytelności z tytułu czynszu najmu lub roszczenia o wynagrodzenie za
bezumowne korzystanie z rzeczy wchodzących w skład przedsiębiorstwa
„W przypadku gdy prowadzenie przedsiębiorstwa polega także na
wynajmowaniu jego składników, wierzytelności z tego tytułu wchodzą w skład
przedsiębiorstwa. Pozbawienie możliwości korzystania w ten sposób z
nieruchomości należących do spółki pozostaje w związku z jej aktywnością
gospodarczą. Przysługująca z tego tytułu wierzytelność, a zatem także
roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości może
wchodzić w skład przedsiębiorstwa".
(wyr. SN z 1.12.2011 r., I CSK 120/11, Legalis)

 PRAWA Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - akcje, prawa do akcji, obligacje,
listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, kwity depozytowe,

 ŚRODKI PIENIĘŻNE – pieniądz,
*według poglądów doktrynalny – albo jest rzeczą sui generis, albo w ogóle nie
jest rzeczą w rozumieniu art. 45 KC, a więc nie może być przedmiotem praw
rzeczowych lub względnych. Stanowi on nośnik pewnej wartości ekonomicznej
wyposażony przez ustawę w moc umarzania zobowiązań.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsgiydimztge4tg


V. KONCESJE, LICENCJE I ZEZWOLENIA (ART. 551 PKT 5 KC)

 składniki niebędące uprawnieniami w rozumieniu prawa
cywilnego.

 decyzje wydane przez określone podmioty, a wymagane przez
przepisy szczególne przy prowadzeniu pewnych rodzajów
działalności gospodarczej.

 sytuacje, w których przewidziano możliwość sukcesji praw i
obowiązków publicznoprawnych bez dodatkowych wymagań
w tym zakresie, należy traktować jako wyjątki od zakazu
sukcesji administracyjnoprawnej

np. koncesja na prowadzenie działalności w zakresie
poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, uzyskana zgodnie
z art. 21 i in. PrGeolGórn.



VI. PATENTY I INNE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (ART. 551 PKT 6 KC)

 PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ - np.:

 patent udzielony na wynalazek – art. 24 oraz art. 63 i n. PrWłPrzem;

 prawo ochronne na wzór użytkowy – art. 94 i n. PrWłPrzem;

 prawo z rejestracji wzoru przemysłowego – art. 102 i n. PrWłPrzem;

 prawo ochronne na znak towarowy – art. 120–121 oraz art. 153 i n. PrWłPrzem;

 prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne – art. 174 i 175 oraz art. 184 i n.
PrWłPrzem;

 prawo z rejestracji topografii układu scalonego – art. 196 i n. oraz art. 211 i n.
PrWłPrzem;

 prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego – art. 12 PrWłPrzem.

 ZNAKI TOWAROWE LUB USŁUGOWE

 służą identyfikacji towarów wytworzonych w przedsiębiorstwie lub usług w nim
świadczonych,

 wszelkie oznaczenia nadające się do odróżniania od tych pochodzących z innych
przedsiębiorstw., np. wyrazy, litery, cyfry, kombinacje liter i cyfr, rysunki, ornamenty,
kompozycje kolorystyczne, formy przestrzenne, melodie lub sygnały dźwiękowe

 zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP albo w Urządzie Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego w Alicante.

 INNE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa



VII. MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE PRAWA 
POKREWNE (ART. 551 PKT 7 KC)

• prawa do programów komputerowych (art. 74 ust. 4 PrAut), 

• prawa do artystycznych wykonań (art. 86 ust. 1 pkt 2 PrAut), 

• prawa do fonogramów i wideogramów (art. 94 ust. 4 PrAut) 

• prawa wyłączne do nadań programów (art. 97 PrAut).



VIII. TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA (ART. 551 PKT 8 KC)
 art. 11 ust. 4 ZNKU "nieujawnione do wiadomości publicznej informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,

 informacja charakteryzująca się następującymi cechami:
 posiada wartość gospodarczą,

 nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

 przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania jej poufności,

np. dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła
zaopatrzenia i zbytu (tak post. Sądu Antymonopolowego z 15.5.1996 r., XVII
Amz 1/96, Wok. 1997, Nr 10, s. 55).

*Nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa informacja, co do której
przedsiębiorca nie podjął niezbędnych działań w celu zachowania jej
poufności (zob. wyr. SN z 3.10.2000 r., I CKN 304/00, OSNC 2001, Nr 4, poz. 59 z
glosą aprobującą S. Hoca, Glosa 2001, Nr 7, s. 25), a także informacja,
którą osoba zainteresowana może uzyskać w zwykłej i dozwolonej
drodze (zob. wyr. SN z 5.9.2001 r., I CKN 1159/00, OSNC 2002, Nr 5, poz. 67).

W odniesieniu do danych finansowych oznacza to, że tajemnicą przedsiębiorstwa nie
są informacje, które można odczytać wprost lub drogą analizy z bilansu lub innych
dokumentów publicznie dostępnych (np. składanych do akt rejestrowych KRS).



IX. KSIĘGI I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ART. 551 PKT 9 KC)

 księgi rachunkowe - zbiory zapisów księgowych, obrotów
(sum zapisów) i sald, które tworzą:

 dziennik,

 księgę główną,

 księgi pomocnicze,

 zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald
kont ksiąg pomocniczych,

 wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz),

 kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy dany składnik wchodzi w
skład przedsiębiorstwa.



INNE SKŁADNIKI

 m.in. korzystne sytuacje faktyczne oraz inne wartości
ekonomiczne niebędące prawami podmiotowymi, w
szczególności: klientelę, renomę, goodwill, lokalizację,
posiadanie rzeczy, ekspektatywy, tajemnice produkcji, system
organizacyjny, informacje dotyczące rynku, doświadczenie
produkcyjne i handlowe, dostęp do kredytu, stopień ściągalności
wierzytelności.

 niektóre czynniki mogą mieć charakter trudno uchwytny,
niewymierny lub niemierzalny

*Określenie istoty i składników przedsiębiorstwa pełni rolę służebną dla
innych norm prawnych np. wyceny przedsiębiorstwa w różnych
kontekstach prawnych i gospodarczych, zwłaszcza transakcyjnym, w tym
tzw. fuzji i przejęć, a także egzekucyjnym (art. 106417 i in. KPC),
dziedziczenia (post. SN z 24.1.2013 r., V CSK 79/12, Legalis), podziału
majątku spółki czy majątku wspólnego byłych małżonków (post. SN z
20.2.2015 r., V CZ 121/14, Legalis) itd.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrzgmydsltqmfyc4mzwgyydgnzyg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsgyydmnzsgu3tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtge3dcmrtgqzte


ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
 w przepisach pozakodeksowych

 art. 5a pkt 4 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ,

 art. 6 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług,

 art. 42b pkt 1 ppkt b ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe

Na gruncie przepisów prawa podatkowego oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w
istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić
niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

*brak spójności w omawianym zakresie między przepisami prawa cywilnego i podatkowego

 WARUNKI:

 wchodzi w skład przedsiębiorstwa jako jego wewnętrzna część;

 stanowi pewien organizacyjnie wyodrębniony kompleks składników o charakterze materialnym i
niematerialnym;

 zachodzi powiązanie tych składników w sposób funkcjonalny, tzn. mają one zdolność do realizacji
określonych zadań gospodarczych.

(tak uchw. SN z 25.6.2008 r., III CZP 45/08, OSNC 2009, Nr 7–8, poz. 97)

 np. sklep internetowy jako zorganizowana część przedsiębiorstwa na płaszczyźnie przepisów prawa
podatkowego - wyr. WSA w Rzeszowie z 19.5.2016 r. (I SA/Rz 13/16, Legalis)

 zakład lub oddział - "zorganizowana część przedsiębiorstwa (…) odpowiada istocie przedsiębiorstwa w
znaczeniu przedmiotowym (art. 551 KC); innymi słowy: "mogłaby stanowić samodzielne przedsiębiorstwo"
(wyr. SN z 9.2.2011 r., V CSK 213/10, OSNC-ZD 2012, Nr A, poz. 2, s. 7).



ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

dla uznania zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i
materialnych za przedsiębiorstwo nie jest konieczne, by w danej chwili za
pomocą tego zespołu rzeczywiście prowadzona była działalność
produkcyjna, handlowa, usługowa itd. Wystarczy, by zespół ten był zdolny
do prowadzenia działalności tego rodzaju. Przedsiębiorstwo nie traci w
związku z tym swojego charakteru w przypadku przejściowego
zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej dopóty, dopóki
pozostaje nadal w taki sposób zorganizowane, że istnieje możliwość
podjęcia i prowadzenia działalności bez konieczności istotnego
dodatkowego przygotowania.

Przedsiębiorstwem pozostaje nieczynny pensjonat nieprowadzący
żadnej działalności hotelarsko-gastronomicznej i w związku z tym
niezatrudniający personelu do obsługi gości hotelowych

(P. Bielski, glosa do wyr. SN z 17.10.2000 r., I CKN 850/98, PPH 2004, Nr 3, s. 46).

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrwguydsnrxgm4q


ZBYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Art. 751 KC

§ 1. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo
ustanowienie na nim użytkowania powinno być dokonane w
formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

§ 2. Zbycie przedsiębiorstwa należącego do osoby wpisanej do
rejestru powinno być wpisane do rejestru.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w wypadku
wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim
użytkowania.

§ 4. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom o formie czynności
prawnych dotyczących nieruchomości.



Art. 552. Czynność prawna dotycząca przedsiębiorstwa

Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo
obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba
że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów
szczególnych.

samodzielny przedmiot obrotu cywilnoprawnego

dla niektórych czynności prawnych, jakie mogą być
podejmowane w jego ramach, ustawodawca przewidział
wymóg dochowania formy szczególnej -> nieruchomości

zbycie, wydzierżawienie oraz użytkowania – forma pisemna z
podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem
nieważności (art. 73 § 2 KC),

czynności prawne dotyczące przedsiębiorstwa co do zasady
podlegają zasadzie swobody formy (art. 60 KC).



ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY PRZEDSIĘBIORSTWA

solidarna odpowiedzialność nabywcy ze zbywcą za
zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa art.
554 KC,

*chyba że w chwili nabycia pomimo zachowania należytej
staranności nie wiedział o zobowiązaniach,

odpowiedzialność nabywcy ograniczona do wartości nabytego
przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen
w chwili zaspokojenia wierzyciela,

brak możliwości wyłączenia odpowiedzialności nabywcy bez
zgody wierzyciela.



FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

zbycie przedsiębiorstwa - forma pisemna z podpisami notarialnie
poświadczonymi pod rygorem nieważności w zakresie czynności
rozporządzającej oraz czynności o podwójnym skutku art. 155 § 1 KC.

czynności prawne zobowiązujące do zbycia przedsiębiorstwa - skutek
wyłącznie obligacyjny, - poza zakresem art. 751 KC - co do zasady forma
dowolna (art. 60 KC)

 forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi powinna być
zachowana dla zbycia, wydzierżawienia czy ustanowienia użytkowania
na niektórych składnikach przedsiębiorstwa, o ile stanowią one pewną
zorganizowaną całość przeznaczoną do prowadzenia działalności
gospodarczej (wyr. SA w Białymstoku z 6.5.1997 r., I ACa 90/97, Legalis;
J. Strzebinczyk, w: E. Gniewek, P. Machnikowski, Komentarz KC, 2016, s.
212).

*pojedyncze składniki przedsiębiorstwa - wymóg zachowania formy
pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie stosuje się do umów
sukcesywnie przenoszących poszczególne składniki przedsiębiorstwa,
jeżeli służą one zbyciu ich wszystkich na rzecz tej samej osoby). (zob.
jednak P. Bielski, Glosa do wyr. SN z 6.07.2005 r., III CK 705/04, Pr. Sp.
2007, Nr 7–8 s. 86,



NIERUCHOMOŚĆ JAKO SKŁADNIK PRZEDSIĘBIORSTWA

konieczność dochowania określonej formy ze względu na
przedmiot będący składnikiem konkretnego przedsiębiorstwa -
nieruchomość

umowa sprzedaży przedsiębiorstwa - forma aktu notarialnego
w zakresie umowy zobowiązującej i rozporządzającej (art. 158
KC).

ustanowienie użytkowania na przedsiębiorstwie - forma aktu
notarialnego musi być zachowana jedynie dla oświadczenia
właściciela przedsiębiorstwa (art. 245 § 2 KC).

ALE:

*Umowa dzierżawy nieruchomości nie wymaga zachowania żadnej
formy szczególnej - zachowanie formy z podpisami
poświadczonymi notarialnie.



WPIS DO REJESTRU

 art. 751 § 2 i 3 KC

 wpis zbycia, wydzierżawienia albo ustanowienia użytkowania
na przedsiębiorstwie

 charakter wpisów obligatoryjnych, są jednak wyłącznie
deklaratywne



GOSPODARSTWO ROLNE
DEFINICJE LEGALNE
 art. 553 KC – „za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami

lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną
całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego” -
zastosowanie w zakresie stosunków cywilnoprawnych, w szczególności w odniesieniu do
solidarnej odpowiedzialności zbywcy i nabywcy gospodarstwa za zobowiązania związane z jego
prowadzeniem (art. 554 KC).

 art. 6 pkt 4 UbRolIndU - "każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej„ -
działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej,
pszczelarskiej i rybnej" (art. 6 pkt 3 UbRolIndU).

 art. 2 pkt 2 UstRolU - "gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w
którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie mniejsza niż 1 ha".

 art. 2 ust. 1 PodRolU - "za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art.
1 (tzn. gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z
wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność
rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących
własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki
organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej."

RELACJE DEFINICJI Z ART. 553 KC A PRZEPISAMI POZAKODEKSOWYMI
„Definicja ta [art. 553 KC] nie jest sprzeczna z regulacją art. 17 ust. 4 UstRolU, gdyż gospodarstwo
rolne zwiększa się o obszar gruntów współposiadanych przez rolnika z innymi osobami, uzyskanymi
na podstawie dzierżawy od Agencji. W przypadku takiej dzierżawy każdy z rolników znajduje się w
sytuacji pozwalającej na korzystanie z całej nieruchomości, a do istnienia posiadania wystarcza sama
możność takiego postępowania, czyli nie jest konieczne wykonywanie faktycznego władztwa nad
każdą częścią dzierżawionego gospodarstwa rolnego".
(wyr. SN z 24.6.2013 r. (II UK 399/12, OSP 2014, Nr 5, poz. 52).



KODEKSOWE UJĘCIE GOSPODARSTWA ROLNEGO
 liczne podobieństwa do przedsiębiorstwa (art. 551 KC).
Niekiedy wprost uznaje się gospodarstwo rolne za rodzaj przedsiębiorstwa w znaczeniu
przedmiotowym
(post. SN z 9.12.2010 r., IV CSK 210/10, Legalis; wyr. SA w Białymstoku z 29.5.2014 r., I ACa
120/14, Legalis).

PRZEDSIĘBIORSTWO A GOSPODARSTWO ROLNE - RÓŻNICE:
 szczególny zakres działalności i funkcji gospodarki rolnej,
 składniki gospodarstwa rolnego - ustawodawca wymienia explicite jedynie składniki

materialne: nieruchomości gruntowe (rolne) wraz z gruntami leśnymi i budynkami lub
ich częściami, urządzenia oraz inwentarz.

*Składniki niematerialne, którym w przypadku definicji przedsiębiorstwa (art. 551 KC)
przyznano rolę pierwszoplanową, w odniesieniu do gospodarstwa rolnego mogą mieścić się
jedynie w kategorii "praw związanych z [jego] prowadzeniem".

 w porównaniu do przedsiębiorstwa mniejsze znaczenie czynnika organizacji - wystarcza,
jeżeli składniki gospodarstwa mogą stanowić, a niekoniecznie rzeczywiście stanowią
"zorganizowaną całość gospodarczą". Dla kwalifikacji danej masy majątkowej jako
gospodarstwa rolnego wystarczająca jest zatem jedynie potencjalna możliwość
zorganizowania i prowadzenia w nim produkcji rolniczej.

„Pojęcie gospodarstwa rolnego wg KC różni się od przyjmowanego na gruncie
PodRolU. Jedynym elementem decydującym o istnieniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu
PodRolU (art. 2 ust. 1) są grunty o określonej powierzchni. Grunty te nie muszą stanowić
zorganizowanej całości. Oznacza to, że za gospodarstwo w rozumieniu PodRolU należy uznać
grunty o powierzchni przekraczającej 1 ha nawet wówczas, gdy nie istnieje między nimi
jakakolwiek więź ekonomiczna (funkcjonalna).”
Tak m.in. wyr. WSA w Olsztynie z 5.3.2009 r. (I SA/Ol 481/08, Legalis) oraz wyr. WSA w
Szczecinie z 7.12.2011 r. (I SA/Sz 799/11, Legalis).

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsgi2tkmbrge2te


PRZEDSIEBIORSTWO A GOSPODARSTWO ROLNE - PODOBIEŃSTWA:

 Co do zasady jeden przedmiot obrotu (przez zastosowanie wprost lub per
analogiam art. 552 KC),

„Gospodarstwo rolne, stanowiące w ujęciu funkcjonalnym zorganizowaną całość
gospodarczą, może być przedmiotem jednej czynności prawnej, z zastosowaniem
wprost art. 552 KC.” (wyr. SN z 28.2.2008 r. III CSK 252/07, Legalis)

 solidarna odpowiedzialność nabywcy gospodarstwa rolnego (art. 554 KC),

 brak wymogów podmiotowych co do "własności" gospodarstwa rolnego - nie
jest w szczególności konieczne, aby stanowiło ono "własność" jednej osoby
posiadającej określone kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego,

 jedynie przykładowe wyliczenie składników gospodarstwa rolnego,

 znaczenia pojęcia gospodarstwa rolnego:

 przedmiotowe

 funkcjonalne

Nie jest gospodarstwem rolnym siedlisko, które stanowi jedynie zaplecze i bazę
gospodarstwa rolnego. (por. uchw. SN z 13.6.1984 r., III CZP 22/84, OSNCP 1985,
Nr 1, poz. 8, z glosą krytyczną M. Niedośpiała, OSPiKA 1987, Nr 7–8, poz. 266).

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrrgq3dqnq


SKŁADNIKI GOSPODARSTWA ROLNEGO
I. GRUNTY ROLNE

 art. 461 KC. Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub
mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

 składnik sine qua non gospodarstwa rolnego.

Same grunty rolne, nawet gdy brak inwentarza żywego, narzędzi itp., mogą stanowić
gospodarstwo rolne (post. SN z 7.5.1997 r., II CKN 137/97, Legalis oraz z 12.2.2016 r., II CSK
107/15, Legalis).

 brak określenia minimalnej powierzchni gruntów rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa w rozumieniu art. 553 KC.

Obszar nieruchomości nie stanowi kryterium istnienia gospodarstwa rolnego. (wyr. z
5.2.1998 r. (I PKN 511/97, OSNAPiUS 1999, Nr 1, poz. 19)

 brak wystarczających podstaw, by w odniesieniu do gospodarstwa rolnego w rozumieniu
art. 553 KC stawiać wymóg powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

*Taki właśnie areał ustawodawca wskazał:

 w odrębnych przepisach UstRolU (art. 2 pkt 2 UstRolU) oraz o dziedziczeniu ustawowym
gospodarstw rolnych (art. 1058 KC). Ustawodawca ustanowił wymóg powierzchni nie
mniejszej niż 1 ha

 art. 2 pkt 2 UstRolU stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym,
"należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w
którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie mniejsza niż 1 ha".



II. POZOSTAŁE SKŁADNIKI

grunty leśne

art. 3 LasU – lasem jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej
0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i
krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony,
przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody
lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru
zabytków, bądź związany z gospodarką leśną, zajęty pod
wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle,
urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu,
drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca
składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i
urządzenia turystyczne.

*W skład gospodarstwa rolnego, stanowiącego w ujęciu
funkcjonalnym zorganizowaną całość gospodarczą, wchodzić
mogą różne zezwolenia, np. pozwolenia wodnoprawne.

(wyr. SN z 28.2.2008 r., III CSK 252/07, Legalis)



NABYCIE GOSPODARSTWA ROLNEGO
 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

 w celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, stanowiących podstawę
ustroju rolnego

 dla zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej

 w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla wspierania
zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i
sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich,

NIERUCHOMOŚĆ ROLNA —nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z
wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne;

GOSPODARSTWO ROLNE – gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym
powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie mniejsza niż 1 ha;

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ –przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub nabycie
własności nieruchomości rolnej w wyniku dokonania czynności prawnej lub orzeczenia sądu
albo organu administracji publicznej, a także innego zdarzenia prawnego;

 zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach.

*WYŁĄCZENIE względem gospodarstw rolnych:

• wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

• o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,



co do zasady nabywca może być wyłącznie rolnik indywidualny
(jeden z małżonków)

powierzchnia gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha

*Z WYŁĄCZENIEM m.in. przypadków nabycia przez osobę bliską, JST, SP,
dziedziczenia, zapisu windykacyjnego

*W innych przypadkach konieczna zgoda Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej,
wydanej na wniosek.

obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez min. 10 lat
(osoba fizyczna ma prowadzić osobiście)

zakaz zbycia oraz oddania w posiadanie innym podmiotom przez
okres 10 lat

*Sąd na wniosek nabywcy może wyrazić zgodę na wcześniejsze zbycie z
przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy

prawo pierwokupu dzierżawcy całego gospodarstwa rolnego


